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Elıszó 
 

 A kötetben olvasható 70 tanulmány gondolataival a 2006. április 7-8-án, 
Debrecenben megrendezett II. Magyar Tájökológiai Konferencián résztvevık 
találkozhattak. A konferencia sikere, szakmai visszhangja megerısítette a szervezık 
azon elızetes reményét, hogy az összegyőlt tudományos eredményeket érdemes egy 
önálló kötetbe rendezni, mert a kialakult körkép jól tükrözi a szakterület tevékenységét 
a XXI. század elsı éveiben. 
 
 Jelen tanulmánykötetnek kettıs címet adtunk: „Tájkutatás – tájökológia”. Ezzel 
jelezni kívántuk, hogy a tájökológiát a geográfiai tájkutatás azon korszerő irányzatának 
tekintjük, amelynek szemlélete, módszere jelentıs mértékben ökológiai elveken 
nyugszik. Emiatt sikeresen integrálja azokat a témákat is, amelyekkel a talajtanos, 
hidrológus, településföldrajzos és turisztikai szakértık jelentkeztek a konferenciára. 
 
 Több mint 40 év telt el azóta, hogy Dr. Marosi Sándor (Dr. Szilárd Jenıvel 
közösen jegyzett elıadásokban, cikkekben) a hazai szakirodalomban elıször szólt a 
tájökológiáról, s ezzel új perspektívát kínált a klasszikus tájkutatás megújulása számára. 
A tájökológia ma már Magyarországon is rendelkezik mindazokkal a vonásokkal, ami 
egy szakterületet önálló tudományterületté tesz: van jól definiált tárgya, célja; vannak 
sajátos tájökológiai módszerei, s kiépült „tudományos infrastruktúrája” is; egyetemi 
tanszék, akadémiai bizottság, folyóirat és konferencia nevében szerepel a tájökológia 
kifejezés. 
 
 A II. Magyar Tájökológiai Konferencián elhangzott elıadások témaköreit a 
szervezık szándékosan tágan határozták meg. Ennek oka magának a tájökológiának a 
sokoldalúsága. Az ökológiai szemlélető tájkutatásba egyaránt belefér a 
természetvédelmi és a településökológiai aspektus, a talajtani vonatkozások és a 
távérzékelési témák is. Mivel a konferencia színhelyéül szolgáló Debrecenben – de 
tágabb értelemben az alföldi tájkutatásban is – az utóbbi években hangsúlyos szerepet 
kaptak a hidrológiai kérdések, ezért a konferencia kiemelt témakörének is ezt 
választottuk. Ezáltal a vízzel, mint tájtényezıvel foglalkozó cikkek ebben a kötetben is 
nagyobb számban szerepelnek. 
 
 A szerkesztık rákényszerültek a készülı tanulmányok terjedelmének erıs 
korlátozása. Bár nagy segítség volt, hogy a konferencián elıadó fiatal kutatók, 
doktoranduszok munkáinak közlését a Tájökológiai Lapok jórészt átvállalta, még ezután 
is szigorúan limitálni kellett a terjedelmet. A kötet tartalmának bizonyos tarkaságát 
azonban – amit fokoz a tanulmányok viszonylag rövid terjedelme is – nem tekintjük 
hátránynak, hiszen maga az ökológiai tájkutatás ilyen sokszínő, s ezt a maga 
változatosságában érdemes bemutatni a szakmai közvélemény, nem utolsó sorban a 
felsıoktatásban tájkutatási, tájökológiai stúdiumokat hallgató fiatalok számára. 
Reméljük, hogy a kiadvány hasznos segédlet lesz a modern tájkutatást oktató hazai 
intézményekben tanító kollegák kezében is. 
 

Dr. Fazekas István         Dr. Csorba Péter 
egyetemi adjunktus       egyetemi docens 

 
Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 

Debrecen, 2008.
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1. Tardy János – Duhay Gábor 
 

A tájvédelem helyzete a hazai és nemzetközi elvárások tükrében 
(gondolatok és töredékek) 

 
 
Bevezetés 
 
 A minap egy, a világörökségi cím elnyerésére törekvı dunántúli táj esélyeit 
latolgattuk. Geográfusként, természetvédıként, a „világörökség-ügy” területén, továbbá 
a természet- és tájvédelem gyakorlatában bizonyos jártassággal rendelkezı 
szakemberekként értékeltük a látottakat. A tájkép lenyőgözı: sehol hasonlót Európában 
nem ismerünk. Ám felmerül a régi magyar mondás: „Attól függ, honnan nézzük?!” Az 
UNESCO ilyen esetekben delegált, kiemelkedı ismeretekkel rendelkezı szakértıjének 
nem írhatjuk elı, hogy a „nézıpontot” mi szerint válassza meg. İ alighanem – hozzánk 
hasonlóan – észreveszi a „tisztán látást” megtörı légkábel erdıt, a XVIII-XIX. századi 
zsúp- és szalmatetıs építészeti remekeket áttörı gázkonvektorok csúf látványát, a népi 
építészet és a hagyományos szılıkultúra nemes harmóniáját még ma is lépten-nyomon 
megszakító egykori „szocreál tsz-remekmővek” romjait. 

 De maradjunk csak a leglátványosabb és pénzügyi vonzatai miatt gyors ütemben 
a legkevésbé felszámolható légvezetékek kérdésénél. Ez a jellegzetes magyar táj egyik 
legcsúfosabb, legzavaróbb jelensége. Az okok között a korábban kitapintható lakossági 
közöny, a drótdzsungel létrehozásában érdekelt vállalatok önzı hozzáállása, a 
földkábel-fektetés csillagászati többletköltsége egyaránt fellelhetı. Néhol öt-hat kábel 
lengedezi be a tájat ott is, ahol egy elég volna. Van, aki a „civilizált táj” természetes 
velejárójának tekinti a legszebb természeti tájainkat elcsúfító transzformátorházakat, 
kábeleket. Azt hiszem, tévednek. A magas szintő technika világában meglehetısen 
furcsa jelenség, hogy egy, az ország, nemzeti büszkeségeink, „hungaricum-jellegő” 
tájaink nemzetközi szintéren is méltó bemutatására alkalmas felvétel elkészítése ma 
nem a fototechnika színvonalán múlik, sokkal inkább azon, hogy van-e elég idınk egy-
egy, még roncsolatlan nézıpont felfedezésére. 

Miként nehezen vesszük tudomásul, hogy a pazar történelmi fürdıváros, a 
gyógyforrásairól is világszerte nevezetes magyar székesfıváros török fürdıi a mind 
színesebb graffitik, omló vakolatok nélkül épp úgy nem fényképezhetık, mint a 
hajléktalanoknak „ideiglenes otthont nyújtó” gellérthegyi források foglalásainak 
turisztikai látványosságai. Tájvédelemmel kapcsolatos „eretnek” gondolataink mottóját 
két tételben fogalmazhatjuk meg: „lakásban lakni, vagy otthon érezni magam”. Avagy: 
„országban élni, vagy hazában jól érezni magam”. Lakás és otthon, ország és haza. Sok 
egyéb mellett a természeti-táji környezet az az adottság, amelynek állapota nemcsak 
közérzetünk alakulásának letéteményese, de „visszaköszön”, s hően tükrözi társadalmi, 
gazdasági, lelki és egyéb nyavalyáinkat is. 
 
 
1. Mir ıl is beszélünk, mit nevezünk tájnak? 
 

Tanulmányunknak nem képezheti tárgyát az e kérdésre választ adni hivatott 
könyvtárnyi szakirodalom, a különféle (angolszász, német, orosz stb.) tájiskolák 
elemzése, de még vázlatos idézése sem. A tájtipológia idehaza sem ismert lehetetlent. A 
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fentiekben idézett légkábelerdı tájba illesztésének gondolatmenetét követve, 
elgondolkoztató egy a nyolcvanas évekbıl származó tájosztályozás „üzenete”: 

1. Termelési táj 
− felújítható termelési funkciójú terület, 
− fel nem újítható termelési funkciójú terület, 
− kultúrtáj 

2. Fogyasztási funkciójú táj 

3. Védelmi funkciójú táj 
 
 Geográfusként és gyakorlati természetvédelmi szakemberként csak egy szerény 
végkövetkeztetést fogalmazhatunk meg: Mit kezdjünk vele? 

 Az európai természet- és tájvédelem szabályozásának gyökereit kutatva és 
példákat keresve, érdemes tallóznunk a német és osztrák jogalkotás területén. Mit tekint 
természeti emléknek pl. a Hesseni Nagyhercegség 1902. évi törvénye? „A földfelület 
természetes képzıdményei, mint vízfolyások, sziklák, fák és hasonló egyéb dolgok, 
amelyek fenntartása történelmi, vagy természettudományi okokból, vagy a tájkép 
szépségének, esetleg eredetiségének megóvása érdekében kívánatos.” 

 Poroszország ugyancsak a XIX. század elsı éveiben kormányrendeletben 
rögzítette, hogy természeti emlék „az ország természetének jellegzetes alakulásai, 
melyek ıseredeti helyükön találhatók. Lehetnek ezek tájrészletek, vagy a földfelület 
alakulásai, esetleg a növény-, vagy az állatvilág maradványai.” 

 Dimitz Lajos, az osztrák államerdészet egykori vezetıje 1907-ben természeti 
emléknek az alábbiakat tekinti: „Fák, sziklák, sziklacsoportok, vizek, barlangok stb., 
melyek fenntartása természettudományi és esztétikai tekintetbıl, vagy a népmondákra és 
regékre figyelemmel közérdekbıl kívánatos.” 

 Kaán Károly  (1909) a fenntartható fejlıdésrıl és a tájról, mai szemmel is 
modern, elıremutató gondolatokat rögzített: „A kulturális fejlıdés csak a természet 
munkájával összhangban, tehát csak akkor lehet egészséges és tartósan eredményes, ha 
az emberi alkotások nem a természet romjain, de a természeti alkotások keretében 
foglalnak tért. Ha az emberi tevékenység a természeti erıkbıl szedhetı haszon 
biztosításánál nem feledkezik meg a természet tiszteletérıl, ha nemcsak túl nem hajtja a 
természeti erık tartós teljesítı képességét, hanem a természet háztartásának rendje 
szerint, a természetben örökké szépnek és felülmúlhatatlannak becsülése, ápolása, sıt 
fejlesztése mellett végzi munkáját.” (Ld. fenntarthatóság!) 

 Csaknem száz esztendıvel késıbb, a World Resources Institute (Washington 
D.C.) az alábbiakban definiálja a természetvédelem fogalomkörét: „A természetvédelem 
a bioszféra emberi használatának olyan módja, amely a jelenlegi nemzedéknek szánt 
fenntartható mértékő haszon szolgáltatása mellett megırzi potenciálját arra, hogy a 
jövı nemzedékek szükségleteit és törekvéseit kielégítse. A természetvédelem tehát pozitív 
tevékenység, amely felöleli a megırzést, a fenntartást, a fenntartható hasznosítást, a 
helyreállítást és a természeti környezet jobbítását is.”  
 
 
2. „Kié” a táj-fogalom? 
 
 Napjaink természet- és tájvédelmének, tájkutatásának egyik vitathatatlan 
vívmánya, hogy a szaktudományok, szakterületek között évtizedeken át megtapasztalt 
rivalizálás a múlté. Iskolák és szemléletek szakmai ütköztetése mindenkor a tájkutatás 
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javát szolgálja. Amikor és ahol a viták ennél messzebb vezettek, az inkább a kárát. A 
tudománytörténet eseménysorában a „bölcsı”, nemzetközi szinten is, vitathatatlanul a 
földrajztudományé. A biológiai tudományok, az ökológia tájkutatásban betöltött fontos 
szerepvállalása, s napjaink elıremutató tájépítészeti-tájtervezési törekvései (ez utóbbi 
egyelıre inkább a reményt nyújtó oktatás, semmint a jogalkotás és jogalkalmazás terén), 
s a földtudományok kellı mértékő és arányú igénybe vétele új szemléletet tükröz, és új 
lehetıségeket kínálnak a tájelmélet, a tájértékelés, a tájkutatás és a gyakorlati 
tájvédelem számára. Mindhárom tudományterületnek meg kell találnia az 
együttmőködés lehetıségeit, mert éppen „alanyuk” rendkívüli összetettsége okán egyik 
a másikat nem nélkülözheti. S végre kézzel fogható a rádöbbenés: napjaink olykor már 
bántóan haszonelvő gondolkodásában (nem beszélve a kutatás-finanszírozás arányairól 
és aránytalanságairól) a gyakorlat számára is gyümölcsözı együttmőködés lehet csak 
„kifizetıdı”, s ezért is megkerülhetetlen. 
 
 
3. Ki „felel” a tájért? Szabályozott-e a tájvédelem? 
 

Az államigazgatás szintjén a „védetté nem nyilvánított táj” védelmérıl 
Magyarországon elsı ízben a 1003/1979. (II. 6.) Mt. sz. határozatban olvashatunk. E 
szabályozás értelmében a feladatot a mezıgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
hatáskörébe utalták, aki az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökével 
jogosult és köteles ellátni azt. A rendelkezés hatékonyságáról, eredményeinek 
felsorolásától ezúttal eltekintünk, ilyen ugyanis nem volt. 

A múlt e tekintetben is elıremutató volt. A mindmáig csak részben feltárt és 
ismert természet- és tájvédelmi jogtörténet egyik elsı epizódjaként kell említést tennünk 
Zsigmond király 1426. évi rendeletérıl, mely – egyebek között – tiltja, hogy az 
erdıirtások helyén szántómővelést folytassanak. Az erózió elleni védelem elsı 
joganyaga ez Európa-szerte. Az 1879. évi erdıtörvény értelmében tilos a tarvágás, s 
kötelezı „az elkopárosodás veszélyének kitett erdırészletek véderdıkként való 
kijelölése”. Darányi Ignácz miniszter gondoskodott olyan birtokvásárlási akciók 
indításáról, amelyek egyes kiemelkedı természeti értékek állami tulajdonba vételére 
irányult. (Nincs új a Nap alatt: vö. napjaink természet- és tájvédelmét, a védett területek 
tulajdonviszonyait szabályozó joganyagokkal, alkotmánybírósági határozatokkal). 

Érdemes rövid bepillantást nyernünk, miként szabályozták a XX. század elsı 
éveiben a táj védelmét Európa más országaiban: 

Franciaországban a fontainebleau-i erdı festıi tájainak védelmében alkottak 
elsı ízben tájvédelmi jogszabályt, amelyet a Francia Kamara 1906. évi intézkedései 
követtek. Ausztria 1901-ben „az esztétikailag érdekes természeti alkotások érintetlen 
fenntartásáról” gondoskodott. Svédország 1903-ban a természeti maradványok 
védelmérıl fogadott el jogszabályt. Belgium 1905-ben jogszabályban rögzítette, hogy a 
természeti alkotásokban (a tájban) az „üzem okozta rombolásokat” helyre kell állítani, s 
az államnak kisajátítási jogot biztosított a „kiválóan szép természeti tájak 
megvételéhez”. Poroszország (1906) kormányrendeletet alkotott a természeti emlékek 
fenntartásáról és kormánybiztosi intézményt hozott létre a táj védelmére. 

Ne higgyük, hogy az ország arculatát meghatározó és kifejezı táj komplex 
védelmére napjainkban bármely államigazgatási szervezet vagy jogintézmény 
egymagában hitelesített lehet! Ám a másik véglet is kudarcra ítéltetett. Ti. az a törekvés, 
amely az összes tájalkotó tényezı, természeti érték és épített-kulturális, mőszaki 
létesítmény külön-külön, egymással összehangolatlan védelmére összpontosít. Meg kell 
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végre találni a szabályozásnak azt a módját és lehetıségét, amely a termıtalajért, a 
felszíni és felszínalatti vizekért, az ásványi nyersanyagokért, a természet élı és élettelen 
tudományos- és esztétikai értékeiért, a kulturális javakért felelıs intézmények 
tájvédelmi tevékenységét összehangolja. E szemléletváltás védett területeinken is 
megkerülhetetlen, hiszen ne feledjük: Magyarország területének 9,9 százalékáról, a 
Natura 2000 program keretében kb. 21 százalékáról (vagyis a teljes országterület 
egyötödérıl) beszélünk, s ezek zöme is hagyományosan mővelés alá vont tájak 
sorozata. 

Az „érintettek”, a természeti és a kulturális-szellemi erıforrásokkal gazdálkodók 
(természetvédelem, környezetvédelem, területfejlesztés, vidékfejlesztés, agrárium, 
vízgazdálkodás, bányászat, kulturális örökségvédelem, építészet, s értelemszerően az 
önkormányzatok) közös akaratából fakadó egységes és átfogó szabályozás és a 
jogkövetés a feltétele annak, hogy a Kárpát-medence megırizzen valamit mind 
erıteljesebben veszélyeztetett hagyományaiból, fenntartandó örökségeibıl. Ez a 
feltétele annak, hogy a „hungaricumok” ne csupán rezervátumok féltett kincsei 
maradjanak. Nem elégséges régi-új kifejezések (pl. kultúrtáj) érdemi tartalom nélküli 
idézése. A nemzeti értékmentés, a közös fellépés igénye soha olyan idıszerő nem volt, 
mint napjaink kényes folyamatainak ismeretében. 
 
 
4. Kell-e, lehet-e és szabad-e a tájvédelemben mindent szabályozni? 
 

Vannak olyan országok, ahol bıségesen elegendı a szabályozás irányának, az 
alapvetı célok és az elvárások jogszabályi kereteinek rögzítése. Egyszerően azon ok 
folytán, hogy van rá (tömeges) társadalmi igény, jogkövetés és morál. Norvégia jó példa 
erre. A természeti környezetük védelmérıl szóló joganyag terjedelme nem sokkal 
haladja meg egy magyar prospektusét. A rendszer mégis mőködik. 

Van, ahol minden jogszabályban foglalt paraméterekhez kötött. A tájkép, a 
tájértékek megítélése, a védelmükben hozott intézkedések a végrehajtás során nem 
mindig mentesek a szubjektív megítélés veszélyeitıl. Annak eldöntése, mi a szép, mi a 
harmonikus, mi az arányos, a tájba illı, sokszor az intézkedésre jogosult 
intelligenciájának függvénye is. Ahol azonban ezen intézkedések súlyos pénzügyi 
következményektıl sem mentesek, megkerülhetetlen a számszerősítés, a paraméterek, 
kategóriák jogszabályi kihirdetése. 

Van, ahol (és vannak olyan esetek, ahol) a minden részletre kiterjedı 
szabályozás sem elegendı, mert nincs jogkövetés és nincs arra irányuló társadalmi 
igény sem. 

Van, ahol a túlszabályozottság jelensége mutatkozik, annak összes veszélyével. 
A magyar természet- és tájvédelmi jogalkotás például tudatosan rögzítette, hogy az 
ásványok, ásványtársulások és kövületek védelme érdekében – a növény- és 
állatfajokhoz hasonlóan – közzé kell tenni azok pénzben kifejezett eszmei 
értékrendszerét. Az „ex lege” védett kunhalmok, földvárak kataszteri felmérését 
követıen pedig nyilvánosságra kell hozni e különleges képzıdmények pontos 
helymeghatározását, elıfordulási helyét. A Törvény megjelenése és életbe lépése óta 
eltelt tíz esztendı keserő tapasztalatai azonban ma alapos mérlegelést indokolnak: a 
jogalkotó nem adhat útvonalvezetıt bőntettek elkövetéséhez! 

Van, ahol (nem alaptalanul) tartanak a hatályos és jó szellemő jogszabályok 
alkalmazásának, maradéktalan betartatásának esetleges következményeitıl. A 
jogalkalmazás nem tehet különbséget „kis és nagy” horderejő szabálytalanságok, 
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természetkárosítások megítélésében. Nem mondhatja ki, hogy a „kisebb 
szabálytalanságok” megengedhetık, ugyanakkor – példák sorával alátámasztottan – 
belátható, hogy a nagy vétségek ellenében a hatóság sokszor tehetetlen, sok esetben 
kifejezetten fenyegetett. Különös helyzetet teremtenek a természet védelmérıl szóló 
törvény azon elıírásai, amelyek a természetes folyó- és állóvizek parti sávjában 
rendelnek el építési tilalmat. A skandináv és észak-amerikai országok joggyakorlatából 
merített (és ott kiválóan mőködı) modern szabályozás gyakorlati végrehajtása 
hazánkban súlyos nehézségekbe ütközik. 

Vannak olyan esetek, ahol a szabályozás nem terjed ki minden apró részletre, s 
ez éppen elegendı a jogszabályok tudatos, olykor fondorlatos kijátszására, 
megkerülésére. 

És vannak olyan helyzetek, ahol ténylegesen hiányzik a végrehajtás, a 
végrehajthatóság szabályozása. Magyarországon pl. törvény rögzíti a „történeti táj”  
kifejezés fogalmát, de annak tényleges tartalmára, az érvényesítendı intézkedések, 
kötelezettségek, intézmények körére semmi sem utal, csatlakozó, a végrehajtást 
elısegítı joganyag a mai napig nincs. Hasonlóan hiányos az UNESCO világörökség 
helyszínek védelmét szolgálni hivatott joganyag. Számos országban erre nincs is 
szükség (csupán Dél-Afrika és Ausztrália hozott törvényt a világörökségi helyszínek 
védelmére), Magyarországon súlyos zavarokat, esetenként kaotikus következményeket 
idéz elı a jogszabályi környezet rendezetlensége, hiánya. (Pl. a „kezelési tervek”, a 
„kezelı szervezet” esetében). 
 
 
5. A természet- és tájvédelem mozgástere a tulajdonviszonyok alakulása szerint 
 
 „Van valami, ami szentebb a magántulajdonnál is, és minden szerzett jognál: a 
nemzeti érdek. Ha nemzeti érdekbıl meg kell védeni a történelmi mőemléket saját 
birtokosának értelmetlensége, vagy kapzsisága ellen, akkor hogyan szabad eltőrni, hogy 
megsemmisítsék az Úristen remekmővét, amelynek szépsége közös tulajdona minden 
magyar embernek.” 

 Herczeg Ferenc 1929-ben kelt sorai ma különösen érvényesek. A két világrend 
természetvédelme alapvetıen eltérı tulajdonviszonyok között alakult: a kapitalizmus a 
magántulajdon; az „enyém, tiéd szentségére” építette természetvédelmét, 1872-tıl, az 
elsı nemzeti park (Yellowstone NP) alapításától kezdıdıen. A nyugati társadalmak 
vagy hatalmas kiterjedéső, lakatlan, vagy ıslakosok (indiánok, maorik stb.) által lakott 
területeken hozták létre védett területeiket. A magántulajdonban álló birtokokat jelentıs 
kormányzati ráfordításokkal vették-veszik állami vagyonkezelésbe. A volt szocialista 
tömb országai csaknem száz esztendıvel követték az elsı parkalapításokat. A „miénk”-
elven alapuló kelet- és közép-európai természetvédelem a kilencvenes évek kezdetén 
érzékelhette az „enyém-tiéd” elv összes velejáróját, s a nagyszabású tulajdonváltások, 
az új tulajdonosi szerkezet napjainkra – védett területeinken is – új jelenségek sorával 
jelentkezett. Meg kell tanulni együtt élni az „övék” fogalomkörével is: a tájvédelem 
szabályozásának ideális színtere lett volna a „miénk” idıszaka. Különféle okok folytán 
erre akkor nem került sor. A társadalom „táji érzékenysége” ma sok esetben csak akkor 
érvényesül, ha az „enyém” már rendezett. 
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6. A magyarországi tájvédelem erényei 
 
− Hatályos jogszabályaink (törvény és végrehajtási rendeletek) megteremtették a 

tájvédelem magas szintő (nemzetközi összevetésben több tekintetben egyedülállóan 
széleskörő) jogszabályi hátterét. Az általános (nem csupán védett területekre 
korlátozódó) tájvédelem szabályozása, az egyedi táji érték fogalmának bevezetése és 
egységes szempontok szerinti felmérésének kötelezettsége, az „ex lege” fogalomkör 
bevezetése és más, sajátosan magyar szabályozási kritérium lehetıséget teremtett az 
érdekek érvényesítésére olyan területeken is, ahol addig ilyen mozgástér nem volt. 
A szabályozás kiterjed a természet, a táj egészének védelmére és hasznosítására is. 

− A törvény nevesíti a hatásköröket és a hatáskört gyakorló intézményrendszert, az 
állam kötelezettségvállalását is. 

− A jogszabály kiterjed a védett és a nem védett tájra egyaránt. 

− A természet- és tájvédelem állami intézményrendszere biztosítja a végrehajtás 
színvonalas szellemi, személyi, infrastrukturális hátterét. 

 
 
7. A magyarországi tájvédelem gondjai, „gyenge pontjai” 
 
− A lehetıségek mögé még nem sorakozott fel a tájvédelemben érintett szakmák, 

szakterületek egésze. A tudományterületek esetében hiányos a kodifikációra érett 
szakmai feltételrendszer kidolgozottsága. 

− Hiányzik a megkerülhetetlen ágazati összefogás és szándék. 

− Olykor szakadék tátong az értékmentés elmélete és gyakorlata között. 

− A szubjektivitás vádja olykor nehezen védhetı, ugyanakkor a számszerősítés nem 
minden esetben lehetséges. A végrehajtásban olykor kitapintható aránytévesztések 
tapasztalhatók. 

− A folyamatos és színvonalas mőködtetés kondíciói elégtelenek. 
 
 
8. A tájalakulás néhány idıszerő kérdése a jövıkép szempontjából 
 

A sajátosan magyar táji adottságok, tájhasználati módok, táji mesterségek 
jövıbeni alakulása nyitott, kérdıjelekkel terhes. A magyar táj és a benne élı ember 
sorsalakulásának elemzése külön tanulmány témája lehetne. Az alábbiakban csupán 
kiragadott példákat idézünk. 

− Állattenyésztés: lesz-e legelıgazdálkodás, lesznek-e „alanyai” az extenzív 
állattartásnak? 

− Birtokszerkezet: monokultúrás, nagytáblás gazdálkodás és/vagy kisparcellás 
földmővelés, illetve ezek arányának alakulása. 

− Erdıgazdálkodás: erdıbirtokosság és részvénytársaságok, faállomány-, illetve 
korösszetétel változások és arányok. 

− Vízkészlet-gazdálkodás: a kisvízfolyások, források sorsa, a hagyományos 
fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás múlton alapuló jövıje, a vizes élıhelyek 
fenntarthatósága stb. 

− A külszíni bányamővelés jövıje. 
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− A nagyszabású infrastruktúra-fejlesztések (úthálózatok, távvezetékek 
vonalvezetésének szakmai elıkészítettsége stb.). 

− A lakosság környezettudatossága, erkölcsi normarendszere, kultúrája és képzettsége, 
a patriotizmusra nevelés eredményessége, hatásfoka. 

− A jogkövetés igénye és a demokratikus jogalkalmazás szigora. 

− A tájra érvényes szabályozások „összefésülése”, szükség szerinti deregulációja, 
átláthatóvá és közérthetıvé tételének folyamata. Lesz-e erre igény és hajlandóság? 
(Semmi esetre sem a hatályos jogszabályok visszafogása, erejének csorbítása által!) 

− Lesz-e szándék és magas szintő kötelezés a tájvédelemben érintett államigazgatási 
intézmények tényleges együttmőködésére? 

 
 
9. Tájvédelem az Európai Táj Egyezmény tükrében 
 
 2000 júliusában fogadta el az Európa Tanács Strasbourgban székelı Miniszteri 
Bizottsága (10 ország) az Európai Táj Egyezmény szövegét, amely az alapító országok 
mindegyikének aláírásával 2004 márciusában lépett hatályba. A magyar kormány a 
2051/2005. sz. határozatában elkötelezte magát az Egyezményhez való csatlakozásra, 
amelyet még az év szeptemberében meg is tett. A Táj Egyezmény elıkészítésében 
kormányzati szinten a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mellett a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vett részt. A tudományos, felsıoktatási, 
tervezıi területeken tájjal foglalkozók közül többen is segítették az Egyezmény 
megszületését. A hatályba léptetı CXI. törvényt a Parlament 2007. szeptember 17-én 
megszavazta, a hatályba lépés dátuma: 2008. február 1. 

 A Táj Egyezmény mindenekelıtt leszögezi, hogy az európai tájakhoz 
kapcsolódó kulturális és természeti értékek sokfélesége és minısége Európa közös 
örökségének részét képezi. Ebbıl következik, hogy Európa országainak közös 
kötelessége, hogy ezen értékek védelme, kezelése és tervezése érdekében közösen 
lépjenek fel. A Táj Egyezmény ehhez nyújt segítséget. Az Egyezmény lehetıvé teszi a 
Felek számára, hogy maguk döntsék el, milyen belsı jogi eszközök felhasználásával 
kívánják az Egyezménybıl fakadó kötelezettségeiket teljesíteni. Az Egyezmény 
deklarálja az európai identitás megırzését, a természeti és kulturális örökség közötti 
egyensúly kialakítását. Foglalkozik az idegenforgalommal is, melynek fejlesztése nem 
válhat a táji szépség megırzésének kárára. Mindezek érdekében a Táj Egyezmény a 
következı célokat tőzi ki: 

• A táj védelme: a táj megırzése és aktív védelme. 

• A táj kezelése: a fenntartható fejlıdés elvével összhangban a táj fenntartása, a 
fejlıdésének harmonikus megvalósítása, elégítse ki a gazdasági és társadalmi 
igényeket úgy, hogy közben gondot fordítson a táj minıségének javítására. 

• A táj tervezése: fıként a különbözı tájváltozásokkal és állagromlásokkal érintett 
tájak javítása, és ha a tájromlás olyan mértékővé válna, új tájak létrehozása. 

• A tájvédelem, a tájkezelés és tájtervezés egyensúlyának megteremtése úgy, hogy a 
táji sokféleséget és a minıséget megırizzük, sıt gazdagítsuk, ahelyett, hogy 
hanyatlását tétlenül szemléljük. 

• A Táj Egyezményhez való csatlakozás biztosítékot jelent Magyarország számára, 
hogy az európai értékeket hordozó, jellegzetes hazai táj – a magyar tájörökség – 
nem tőnhet el, nem homogenizálódhat, hanem megırizendı. 
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• Az államok, a regionális és a helyi önkormányzati szervek, továbbá az 
állampolgárok és a civil szervezetek közös felelıssége a táj. Ebbıl következik, 
hogy a tájjal kapcsolatos tevékenységnél biztosítani kell a koordináción alapuló 
demokratikus részvételt. 

• Az Egyezmény nemzeti szintő végrehajtása megköveteli, hogy a tájpolitika 
épüljön be a regionális és települési tervezésbe, a kulturális, mezıgazdasági, 
szociális, gazdasági és egyéb olyan politikába, aminek hatása lehet a tájra. A hazai 
oktatási intézményekben folyjék a tájjal kapcsolatos szakképzés, oktatás. 
Rendkívül fontos a hazai tájaink számbavétele, minısítése, állapotuk, változásaik 
nyomon követése. A Táj Egyezmény törvényi elfogadása 2007 szeptemberében 
megtörtént (CXI. törvény), ezután a következı feladat a tájpolitikához kapcsolódó 
programok kialakítása és mőködtetése, az Egyezmény végrehajtásának nyomon 
követése és a Táj Díj adományozási feltételeinek kidolgozása. 

 
 A tájvédelem terén tett eddigi intézkedéseink között a legfontosabb hogy a 
szabályozás alapjait leraktuk. A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 
néhány szakasza foglalkozik a tájvédelemmel. A 166/1999. Korm. rendelet pedig 
rendelkezik a védett és nem védett tájakra vonatkozó szakhatósági szabályozásról. 
Ennek megfelelıen a tájban jelentıs változást okozó vagy az egyedi tájértékeket érintı 
beavatkozások engedélyezése csak tájvédelmi szakhatósági közremőködéssel 
valósítható meg. A környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás szintén csak 
tájvédelmi részvétel mellett folytatható. Terület- és településfejlesztési, terület- és 
településrendezési tervek készítésénél, elfogadásánál a tájvédelmet szakértıi 
közremőködés, illetve véleményezési jogkör illeti meg. A tájvédelem bevonása 
megkerülhetetlen más országos és megyei tervek egyeztetésénél is. 

A Táj Egyezmény aláírásából következı további feladataink: 

• Tájak számbavétele (országos tájkataszter felállítása), a változások követése. 

• Táj értékei iránti fogékonyság növelése. 

• A Táj Egyezményhez való csatlakozásunk népszerősítése. 

• Helyi, regionális, országos szervezetek, intézmények, egyesületek részvétele a Táj 
Egyezménybıl fakadó feladatok (tájpolitikák, programok stb.) végrehajtásában. 

• Táj Egyezmény végrehajtásáért felelıs nemzeti bizottság létrehozása. 

• A Táj Egyezmény végrehajtásának nyomon követése. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A magyar természetvédelem – a védett területekre kiterjedı széleskörő 
szabályozások megfogalmazása mellett – Rió-i Egyezmény szellemében, az elsı önálló 
magyar természetvédelmi törvény és a csatlakozó jogszabályok megalkotásával 
felvállalta a nem védett tájakkal törıdés olykor nem éppen hálás kötelezettségeit is. 
Szakmai indokok, a „magyar táj” vészes és visszafordíthatatlan leromlásának 
megtapasztalása vezetett oda, hogy jogszabályi szintre emelje ezt a feladatot. 

 1991-ben – a korábbi ismeretekre alapozva – megkezdıdött Magyarország 
komplex természeti állapotfelmérése. 1997-ben elindította Magyarország egyedi tájérték 
kataszterezési munkálatait, s mindenkori lehetıségeihez a különbözı tájalkotó elemek 
(az „ex lege” védett barlangok, források, szikes tavak, lápok, víznyelık, az élıvilág 
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nemzetközi jelentıségő elemeinek – növény- és állatfajok, élıhelytípusok, a 
tájegységekre jellemzı földtani és felszínalaktani értékek) országos és közhiteles 
adatbázisainak felépítését. Ez a program szakaszokra bontott folyamat része. A tájak 
érdemi védelme csakis a táji adottságok tételes számbavétele, azok állapotának, az 
állapotot befolyásoló folyamatok ismeretében lehetséges. Magyarország természeti-táji 
állapotképének vázolása a felhalmozott ismertanyagok birtokában már lehetséges. Ez a 
„rajz” azonban, különbözı okok miatt egyelıre hiányzik. Pótlása soha annyira nem volt 
idıszerő, mint az EU támogatással várhatóan erıteljesen fellendülı térségi fejlesztési 
programok tervezésének idıszakában. 2005-ben Magyarország, az Európa Tanács 
tagországainak többségéhez hasonlóan, csatlakozott az Európai Táj Egyezményhez, ezt 
követıen 2007. szeptember 17-én a parlament elfogadta az Egyezményt hazánkban 
hatályba léptetı törvényt (CXI. törvény). A nemzetközi szándékot kifejezı Egyezmény 
életbe lépésével új távlatok nyílnak: újabb esély az európai nemzetek természeti és 
kulturális örökségeinek, hagyományainak megóvására. Új feladatok, új lehetıségek, új 
kötelezettségek a tájakért felelısséggel tartozók, a tájakért felelısséget érzık számára a 
közigazgatás, a hatósági munka, a jogalkotás, a jogalkalmazás terén épp úgy, mint a 
kutató- és oktatási intézmények, társadalmi és szakmai szervezıdések, országos és helyi 
közösségek számára. Rajtunk is múlik, hogy ez az Egyezmény ne egy legyen a be nem 
tartottak sorában. 
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2. Ángyán József 
 

Az agrárkörnyezet- és tájgazdálkodás hazai helyzete, kilátásai 
és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

 
 
1. Európai változások és magyar lehetıségek 
 

A természetvédelem koncepció-váltása az 1970-es évekre nyúlik vissza, és 
azon az alapvetı felismerésen nyugszik, hogy az ökoszisztémák védelme csak úgy 
biztosítható, ha a védett zónák zárványszerő elszigetelése („itt tiszta természetvédelem, 
ott tiszta termelési- és fogyasztási célú környezethasználat”) helyett azokat fokozatos 
átmeneteken keresztül beágyazzuk az ıket körülvevı gazdasági és társadalmi 
környezetbe. A teljes területre kiterjedı, a védett területek szigeteirıl kilépı 
természetvédelem koncepciója a környezethasználat intenzitásának változtatásával 
igyekszik elkerülni az alul-, illetve túlhasználat következtében elıálló károkat. E 
mélyreható paradigmaváltás, a szegregációs modellt felváltó integrációs – a gazdaság és 
a társadalom felé nyitó – természetvédelmi stratégia új megközelítést, megoldásokat, 
módszereket kíván. 

E természetvédelmi koncepcióváltással párhuzamosan a mezıgazdálkodás 
tartalmi átalakulása is zajlik, amely azon a felismerésen alapul, hogy a mezıgazdaság 
mindig is több volt, mint egyszerő árutermelı ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok 
elıállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élıvilágot, talajt, vizet, környezetet is 
„termelt”, és munkát, megélhetést adott a vidék embere és közösségei számára. Ez ma 
sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérı után 
ismét rá kellett jönnünk: a mezıgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és 
társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan – az 
egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos – ökoszociális 
szolgáltatások, amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a 
mezıgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg. Az, hogy a mezıgazdaságnak a 
termelı vagy a szolgáltató jellege, funkciója válik-e hangsúlyozottá, attól függ, hogy 
milyen tájon vagyunk. Minél érzékenyebb, sérülékenyebb területen gazdálkodunk, 
annál fontosabbá válnak a mezıgazdaság ökoszociális szolgáltatásai. Mivel azonban 
az iparszerő – a termelés hatékonyságának és piaci versenyképességének növelésére 
koncentráló – mezıgazdálkodás ökoszociális teljesítménye igen gyenge, ezért ettıl 
eltérı gazdálkodási rendszereket kell alkalmaznunk. 

Ezek a felismerések vezettek el – sőrőn lakott vidéki térségekkel és még mindig 
nagy természeti értékeket hordozó természeti és kultúrtájakkal jellemezhetı 
kontinensünkön – a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, az e 
modell elterjesztését szolgáló közös agrár- és vidékpolitika reformjához, támogatási 
rendszerének kiépítéséhez és közösségi költségvetési forrásainak európai 
megteremtéséhez. A „multifunkcionális” mezıgazdálkodás, a fenntartható környezet- 
és tájgazdálkodás feladatait két nagy körbe sorolhatjuk: 

• az alapvetıen a piac által szabályozott termelési funkciók, melyek a minıségi 
élelmiszerek elıállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (megújítható 
nyersanyagok, energiaforrások stb.) elıállítását is egyre inkább magukba 
foglalják, valamint 
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• társadalmi szolgáltatási feladatok, a körzettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos 
természeti, társadalmi és kultúrfunkciók. 

 
 Ez utóbbiak olyan „nem importálható közjavakat” (élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság, a kultúrtáj ápolása, az élettérfunkciók fenntartható megırzése, az 
ökológiai és mőszaki infrastruktúra fenntartása, ökológiai stabilitás, népességmegtartás, 
munkaerı kiegyenlítés, a turizmus alapjának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) 
testesítenek meg, amelyek létrejötte a piac hagyományos eszközeivel, az árakon 
keresztül nem szabályozható, melyek ugyanakkor a vidék társadalmának és környezeti, 
természeti egyensúlyának fenntartásában növekvı szerepet töltenek be, ezért a 
közpénzekbıl nyújtott támogatásokat célszerő a mezıgazdaság ezen teljesítményeinek 
honorálására fordítani. 

 A többfunkciós európai agrármodellnek e kétféle teljesítmény adja a két 
„alappillérét” . Erre épül a támogatási rendszer átalakítása, a közös agrárpolitika (CAP) 
reformja is, ahol az 1. pillér elsısorban a termelési teljesítményeket, a 2. pillér pedig 
mindenek elıtt a mezıgazdaság ökoszociális teljesítményeit foglalja magába. E két 
pilléres szerkezet támogatáspolitikai eszközeit és funkcióit szemlélteti az 1. ábra. 
 

 
1. ábra: A Közös Agrárpolitika (CAP) pillérei és funkciói 

(Forrás: a European Commission adatai alapján saját szerkesztés) 
 
 

 Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mezıgazdaságból élı családok jövedelmében 
a piaci áruértékesítésbıl származó árbevételen túl az 1. pilléres bevétel-
támogatások és a 2. pilléres vidékfejlesztési kifizetések is egyre nagyobb szerepet 
játszanak (2. ábra). 

 E bevételi források egymáshoz viszonyított aránya jelentıs mértékben függ a 
gazdaság térségének agroökológiai adottságaitól. Míg tehát pl. a Bácskában vagy a 
Mezıföldön a piaci árbevételek lesznek a meghatározóak a gazdálkodó család 
jövedelmében, addig az İrségben vagy Szatmár-Bereg térségében a bevétel-
támogatások és a vidékfejlesztési, közjavakért adott állami kifizetések játszanak döntı 
szerepet. 
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2. ábra: A gazdálkodó családok termıhelyi adottságoktól függı elvi jövedelemszerkezete (saját szerk.) 

 
 

 Arra vonatkozóan, hogy hol vannak Magyarországon a különbözı 
földhasználati kategóriák területei, eligazítást ad Magyarország földhasználati 
zónarendszere. Ennek alapját az a földhasználati (agrár-környezetgazdálkodási) 
értékskála adja, mely a földhasználati piramis-koncepciónak megfelelıen a területek 
agrártermelési alkalmasságának (1. térkép) és környezeti érzékenységének/értékének  
(2. térkép) térinformatikai egyesítésével, területi integrációjával keletkezett (3. térkép). 
 

 
1. térkép: a sötétebb árnyalat jelzi a mezıgazdasági mővelésre leginkább alkalmas területeket 

(Forrás: SZIE KGI) 
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2. térkép: a sötét részek jelölik a legérzékenyebb területeket (Forrás: SZIE KGI) 

 
 

 Az agrártermelési alkalmasság értékelésére és minısítésére 9 domborzati és 
talaj-, valamint 7 klímaparamétert, a környezeti érzékenység/érték megítélésére pedig 7 
élıvilágra vonatkozó, 5 talaj- és 2 vízbázisokra vonatkozó, integrált paramétert 
használtunk. Ez a földhasználati értékskála képezte az alapját a természetvédelmi 
magzónára, pufferzónára, átmeneti (vagy extenzív agrár-) zónára, valamint az agrár 
magzónára épülı integrált földhasználati zónarendszer kialakításának. 
 

 
3. térkép: a világos részek a környezetérzékenységi, a sötétek az agrártermelési meghatározottságú 

területek, míg a kettı közötti átmenet a kettıs meghatározottságú területeket jelöli (SZIE KGI) 
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 E zonalitás adja az alapját a területileg differenciált és a többfunkciós 
mezıgazdálkodás modelljének megfelelı agrárfejlesztés kereteit rögzítı Nemzeti 
Agrár-környezetvédelmi Programnak, valamint a EU csatlakozást követıen ezt 
továbbvivı Nemzeti Vidékfejlesztési Tervnek, amely a területek eltérı adottságainak 
megfelelıen különbözı formájú és intenzitású gazdálkodási rendszereket fogalmaz meg 
és részesít támogatásban. A 3. térkép információit egybevetve a jelenlegi 
földhasználattal, különösen a szántóföldi mővelés területeivel (4. térkép), annak 
formájával és intenzitásával megállapíthatjuk, hogy az ország területének mintegy   
¼-én jelentıs mővelési ág változásra, illetve földhasználati, gazdálkodási rendszer- és 
intenzitásváltozásra van szükség. Ennek során a vizsgálatok szerint mintegy 1,5 millió 
ha-t célszerő az intenzív szántóföldi mővelésbıl kivonni, melybıl mintegy 6-700 ezer 
ha erdısítésre, 3-400 ezer ha gyepesítésre vár, mintegy 500 ezer ha pedig külterjes 
szántóföldi mővelésbe kerülhet. 
 

 
4. térkép: a világos részek a környezetérzékenységi, a sötétek az agrártermelési meghatározottságú 

területek, míg a kettı közötti átmenet a kettıs meghatározottságú területeket jelöli (SZIE KGI) 
 
 

 Különbözı adottságú területeink eltérı mezıgazdasági stratégia követését 
kívánják. E földhasználati zonalitás lehetıséget kínál különbözı intenzitású és formájú 
gazdálkodási rendszerek elterjesztésére. A kétpilléres európai agrárfinanszírozás pedig 
megteremtheti e minıségi – eltérı jellegő tájaink adottságaihoz alkalmazkodó, 
fenntartható – agrár-stratégiaváltás pénzügyi kereteit. 

Az EU költségvetésében a vidékfejlesztésre rendelkezésre álló források az 
elkövetkezı idıszakban növekednek, és a 2007-2013-as tervciklus egészére 
vonatkozóan 74 milliárd eurót tesznek ki. Az évi mintegy 11 milliárd eurós átlagos 
vidékfejlesztési keretbıl Magyarországnak évi 4-600 millió eurónyi (mintegy 100-
150 milliárd forintnyi), évrıl évre növekvı európai forrás jut, így 20%-os minimális 
nemzeti társfinanszírozással számolva is évente mintegy 125-190 milliárd Ft áll a 
vidékfejlesztés támogatási jogcímeinek rendelkezésére. Magyarország 2007-2013 
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között 2004-es árakon összesen mintegy 9,6 milliárd euró közösségi támogatáshoz jut 
az 1. táblázatban összefoglalt bontásban és ütemezéssel. 
 
1. táblázat: Magyarország rendelkezésére álló közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatási 
keretek (millió euró) (pénzügyi perspektíva 2007-2013) 

Támogatási 
cím 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen 

Közvetlen 
támogatás1 

502,0 606,4 706,6 802,3 894,1 962,1 1 087,4 5 560,9 

Piaci 
támogatás2 

184,0 152,5 115,5 80,0 64,0 62,5 51,5 720,0 

Vidékfejlesztés3 410,8 431,5 451,6 472,9 494,3 512,9 531,6 3 305,6 
Összesen 1 096,8 1 190,4 1 273,7 1 355,2 1 452,4 1 537,5 1 680,5 9 586,5 
 
Megjegyzések: 
1) A közvetlen támogatások mértékét a jelenleg hatályos 1782/2003-as rendelet rögzíti. 
2) A piaci támogatások (intervenció + exporttámogatás) az FVM által becsült értékek. 
3) A vidékfejlesztési támogatások a luxemburgi csomagban szereplı 74 milliárd euró csökkentett keret 
alapján számított értékek. 
 

A 2007-2013-as tervciklusra vonatkozó 1698/2005/EK agrár-vidékfejlesztési 
EU tanácsi rendelet a források gyors ütemő emelése és egységes alapba1 rendezése 
mellett egyúttal bıvíti a vidékfejlesztés eszköztárát, szélesíti hatásspektrumát, 
harmonizálja intézkedéseit. A tervezett intézkedéseket négy „tengely” mentén foglalja 
össze az alábbiak szerint. 

Az 1. (versenyképesség) tengely intézkedései mentén kell a források legalább 
10%-át elkölteni. E tengely kapcsán feltétlenül érdemes a figyelmet egy fontos 
szempontra felhívni. Ezek az intézkedések ugyanis önmagukban jelzik  a 
„ versenyképesség” európai értelmezését. Eszerint a versenyképesség nem szőkíthetı 
le a vállalatok, gazdasági vállalkozások, a tıkés társaságok versenyhatékonyságára. A 
versenyképességet, a hatékonyságot egy közösségi politikának a társadalom magasabb 
szervezıdési szintjén kell(ene) értelmeznie. Egy társadalmat tehát nem lehet úgy és 
olyan szempontok szerint vezetni és támogatni, mint egy nagyvállalatot, egy 
tıkebefektetı társaságot, a közpénzeket pedig végképp nem ez utóbbi szint, a 
tıkebefektetés hatékonyságának növelése mentén kell elkölteni. A társadalom 
versenyképessége több és más, mint a gazdaság szereplıinek egydimenziós 
versenyképessége. Az európai vidékfejlesztési elképzelések versenyképességi 
tengelyében javasolt intézkedéseinek többsége láthatóan a közösség 
versenyképességének, a társadalmi hatékonyság növelésének szolgálatába állhat, a 
„köz”  gazdasága és a vidék társadalma megerısítését, belsı kohéziójának növelését (a 
generációk között kapcsolatok javítását, a zökkenımentesebb átmenetet, a családi 
gazdaságok folytonosságának fenntartását, a kisebbek helyzetbe hozását, közös 
erıfeszítéseik segítését, a leszakadók felzárkóztatását) célozza. 

A 2. tengely egyrészt a kedvezıtlen adottságú illetve korlátozás alá esı 
mezıgazdasági és erdészeti területek különbözeti földjáradék típusú, jövedelempótló 
támogatását tartalmazza, hiszen csak ezzel biztosítható a „területfedı”, minden 
tájunkon jelen lévı, a vidék egyensúlyát fenntartó mezıgazdaság fennmaradása. 
Másrészt itt találhatók az agrár- és erdészeti környezetgazdálkodási rendszerekhez 

                                                 
1 EAFRD: European Agricultural Fund for Rural Development, (EMVA:  Európai Mezıgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap) 
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kötıdı támogatások, melyek a környezetbarát, minıségi szerkezetváltás alapeszközei. 
Ezen eszközök európai megítélés szerinti súlyát jelzi az is, hogy e programokat minden 
tagállamnak meg kell hirdetnie saját gazdái számára, és e 2. tengely intézkedései 
mentén kell a teljes támogatási forráskeret legalább 25%-át elköltenie. 

A 3. tengely intézkedései a vidék társadalma életminıségének javítását és 
gazdaságának több lábra állítását szolgálják az alapvetı vidéki szolgáltatások 
megteremtésével illetve fenntartásával, az általános életkörülmények javításával, valamint a 
nem mezıgazdasági – de zömében a mezıgazdasághoz, a földhöz, a tájhoz közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolható – tevékenységek, gazdasági formák és mikrovállalkozások 
segítésével. Az erre rendelkezésre álló források el kell hogy érjék a teljes forráskeret 
legalább 10%-át. 

A 4. tengely a források legalább 5%-a mértékéig a helyi közösségi 
kezdeményezéseket és tervezési folyamatot kívánja elısegíteni a LEADER program 
keretében. Ez a programelem arra az elképzelésre épül, hogy a keretfeltételeket ugyan 
az Európai Közösség és a nemzeti programok megadják, ám a helyi közösségeknek kell 
saját fejlesztési programjaikat és terveiket kidolgozniuk. Maga ez a közösségépítı, helyi 
tervezési folyamat is forrásokat igényel, s ehhez kíván segítséget nyújtani 80%-os 
mértékben az Európai Közösség. 

A nemzeti mozgástér e vidékfejlesztési programok és nemzeti tervek tartalommal 
való megtöltésében jelentıs, ugyanis részben az egyes tengelyeken belül is a nemzeti 
kormányok dönthetik el, hogy mely intézkedéseket emelik be saját terveikbe és 
programjaikba, másrészt – miután az egyes tengelyeken elköltendı források minimális 
arányát csak a teljes forráskeret 50%-áig (a tengelyek sorrendjében 10+25+10+5%-os 
mértékben) határozza meg az Európai Közösség – a források fennmaradó 50%-át nemzeti 
hatáskörben költhetjük el bármelyik felsorolt támogatási területen. A magyar Nemzeti 
Agrár-vidékfejlesztési Program 2007-2013-as idıszakra vonatkozó tervezete a 
https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=154 internetcímen elérhetı. 

Az átalakuló európai agrármodell a kis és közepes mérető családi (egyéni) 
gazdaságok dominanciájára épülı és „területfedı”  (minden térségben jelenlévı) 
mezıgazdasággal számol, úgy növelve e kisebb mozaikokból építkezı szerkezet 
versenyképességét, hogy minden erıvel támogatja összefogását, beszerzési, 
feldolgozási és értékesítési szövetkezését, közös piacra jutását. Ennek alapeszközeit a 
vidékfejlesztés tartalmazza. A kisebb méretkategóriába tartozó birtokok meghatározó 
európai aránya miatt a vidékfejlesztési támogatások várhatóan tartós és növekvı 
súlyú elemei lesznek a Közös Agrárpolitikának. 
 
 
2. A vidékfejlesztés magyar kerettervei 
 

Az elmondottak szellemében és EU-harmonizációs feladataink megoldása 
sorában készült nálunk a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP), majd az 
ennek bevezetésérıl rendelkezı 2253/1999 (X.7.) számú kormányhatározat. Ugyancsak 
e folyamat részeként született meg a 2004-2006-os idıszakra vonatkozó Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv, és a 2007-2013-as idıszak Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési 
Programja is. Lássuk ezeket a magyar vidékfejlesztési terveket és programokat. 

A 2. pilléres, európai vidékfejlesztési támogatási rendszer magyarországi 
bevezetését készítették elı olyan elıcsatlakozási programok, mint a Nemzeti Agrár-
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környezetvédelmi Program (NAKP) és a SAPARD2 program. Mindkét program alapját 
a 1257/1999. számú EU tanácsi (vidékfejlesztési) rendelet adja. Míg az NAKP az 
agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási rendszerek kidolgozásának és kísérleti 
indításának, addig a SAPARD a rendelet strukturális, beruházási, szerkezeti jellegő 
intézkedései bevezetésének kereteit teremtette meg. 

Magyarország ezen elıcsatlakozási vidékfejlesztési programjai 2004 május 1-jével, 
az EU-csatlakozással véget értek. A tagországokra vonatkozó vidékfejlesztési kerettervek 
egységes rendszerbe foglalják, és továbbviszik, kibıvítik az elıcsatlakozási vidékfejlesztési 
terveket. Ezek – a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-hez) illeszkedı – tervek: a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 
Program (AVOP), amelyek intézkedései 2004 ıszén már Magyarországon is pályázhatók 
voltak. Az NVT agrár-környezetgazdálkodási rendszereihez ennek keretében 2005-ben – a 
lehetségeshez képest 1 éves késéssel ugyan, de – mintegy 25 ezer gazdaság, összesen 1,5 
millió ha területtel csatlakozott, és az itt lekötött forráskeret meghaladja az évi 40 milliárd 
Ft-ot. A vidékfejlesztési programok mentén 1 Ft nemzeti forrással 3 Ft (AVOP) illetve 
4 Ft (NVT) európai forrást tudunk megmozdítani és megszerezni a magyar agrárium 
és vidék számára. 

Pénzügyi kereteiket, az európai források évenkénti megoszlását a 2004-2006-os 
idıszakra a 3. ábra szemlélteti. 
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2. pilléres vidékfejlesztési (AVOP) szerkezeti támogatások

2. pilléres vidékfejlesztési (NVT) folyó támogatások

1. pilléres közvetlen (SAPS) és piaci támogatások
 

3. ábra: Magyarország számára elıirányzott európai agrár- és vidékfejlesztési források évenkénti és 
jogcímek szerinti megoszlása (2004-2006) (millió euró) nemzeti kiegészítés nélkül 

 
 

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) intézkedéseinek 
célja az NVT-ben megfogalmazott, támogatott gazdálkodási rendszerekhez kapcsolódó 
mezıgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás feltételeinek megteremtése, 

                                                 
2 SAPARD: Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Elıcsatlakozási 

program a mezıgazdaság és a vidék fejlesztésére ) 
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versenyképességének javítása, valamint a vidék felzárkóztatásának elısegítése. A 
program négy prioritást fogalmaz meg. Támogatott intézkedései az alábbiak: 

• 1. prioritás: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 
mezıgazdaságban: 

– a mezıgazdasági beruházások támogatása, 
– fiatal gazdálkodók pályakezdési támogatása, 
– erdıgazdálkodás korszerősítése, 
– szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, 
– a halászat modernizálása; 

• 2. prioritás: az élelmiszer-feldolgozás modernizálása: 
– mezıgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése; 

• 3. prioritás: vidéki térségek fejlesztése: 
– a vidéki jövedelemszerzési lehetıségek bıvítése, 
– mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra fejlesztése, 
– alapvetı szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára, 
– falufejlesztés és -felújítás, 
– közösségi kezdeményezéső programok (LEADER+) támogatása; 

• 4. prioritás: technikai segítségnyújtás: 
– technikai segítségnyújtás. 

 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) egységes keretbe foglalja az EMOGA3 

Garancia Részlegébıl 80%-os mértékben EU-társfinanszírozott vidékfejlesztési 
intézkedések hazai végrehajtását. Intézkedései elsısorban a gazdálkodás folyó 
támogatását biztosítják, és részben a környezeti kihívásokra adnak válasz (agrár-
környezetgazdálkodási rendszerek, kedvezıtlen adottságú térségek támogatása, EU-
követelményeknek való megfelelés elısegítése, mezıgazdasági területek erdısítése), 
illetve segítenek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében 
(termelıi csoportok létrehozásának támogatása, félig önellátó gazdaságok támogatása, 
korai nyugdíjazás). Támogatott intézkedései az alábbiak: 

1. agrár-környezetgazdálkodás: 
a) agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, 
b) integrált növénytermesztési célprogram, 
c) ökológiai gazdálkodási célprogram, 
d) Érzékeny Természeti Területek programja, 
e) kiegészítı agrár-környezetgazdálkodási támogatások; 

2. kedvezıtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá esı területek 
támogatása; 

3. az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés 
elısegítése; 

4. mezıgazdasági területek erdısítése; 
5. korai nyugdíjazás; 
6. szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; 
7. termelıi csoportok létrehozásának és mőködtetésének támogatása; 
8. technikai segítségnyújtás. 

                                                 
3 EMOGA: Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
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A 2. táblázat az NVT forrásainak jogcímek szerinti tervezett megoszlását 
foglalja össze a 2004-2006-os idıszakra. 

A források közel 80%-a az elsı négy intézkedési terület finanszírozását 
szolgálja. Ezek közül is kiemelkedik az 1. intézkedési terület, az agrár-
környezetgazdálkodási rendszerek földalapú támogatásának forráskerete, amely az 
NAKP kibıvített folytatását biztosítja. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy bár a 2004. 
évi támogatási kérelmek beadási határideje november 26-a volt, és az FVM-nek a 
törvényes keretek között 60+30 nap állt volna rendelkezésére a kérelmek elbírálására, 
ám a tárca a beérkezett 32 800 kérelmet nem volt képes még a meghosszabbított 
határidıig (2005. február 26-ig) sem feldolgozni. A 2005. február-márciusi 
gazdademonstrációt lezáró megállapodás 2005. május 31-ét szabta a kérelmek 
elbírálásának végsı határidejéül. A közel 70 milliárd Ft értékben benyújtott 
támogatási kérelmek elbírálása végül csak 2005. augusztus végén történt meg, és a 
határozatok kiküldése csak október végén zárult. Miután a tárca a 2004-2006-os idıszak 
forrásait két részre osztotta, így 44 milliárd Ft értékben mintegy 25 ezer kérelmet 
bírált el pozitívan, tehát a 2005-2006-os támogatási évvel kezdıdıen 25 ezer gazda 1,5 
millió ha összterülettel vehet részt a programban. 

Végeredményben agrár-környezetgazdálkodási megállapodása 2005 
szeptemberéig, tehát másfél éven keresztül egyetlen gazdának sem volt annak 
ellenére, hogy 2004. május 1-je óta EU tagok vagyunk, az érdeklıdés a program iránt 
igen nagy, és az európai források rendelkezésre állnak. E késés további következménye 
volt, hogy a tárca 2005-ben nem tudott új támogatási rendeletet kiadni és új támogatási 
kérelmeket befogadni. 
 
 
3. Agrár-környezetgazdálkodás: az NVT alapvetı intézkedési terület 
 

Az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedési területe célprogramok 
formájában olyan támogatható gazdálkodási rendszereket fogalmaz meg, 
amelyekhez a gazdák területükkel, gazdaságukkal önkéntes módon csatlakozhatnak, 
ha: 

• legalább 0,3-1 ha saját tulajdonú mezıgazdasági területük, vagy erre vonatkozó 
– legalább 5 éves – tartós földbérleti szerzıdésük van; 

• betartják a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” elıírásait, és vezetik a kötelezı 
nyilvántartásokat (gazdálkodási naplót); 

• elfogadják az adott gazdálkodási rendszer technológiai és egyéb elıírásait, 
követelményeit; 

• azokat saját gazdálkodásukba beépítik, és annak betartását a szerzıdés 
idıtartamára vállalják, a teljesítés ellenırzését pedig elfogadják; 

• a vállalt gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó képzési programban a szerzıdés 
idıtartama alatt évente 1 alkalommal részt vesznek. 

Az EU és a Magyar Állam ennek fejében a szerzıdés idıtartamára vállalja, 
hogy ezért a gazdát minden hektár bevitt mezıgazdasági terület után a választott 
rendszertıl függı normatív, hektáronkénti és az infláció mértékével valorizált 
(értékálló) évenkénti kifizetésben részesíti. A programban való részvétel: 

• gazdaönrészt nem igényel; 
• a kifizetés 80%-át az EU, 20%-át a nemzeti költségvetés biztosítja;  
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• nem kell az egész gazdaságot egyszerre bevinni, sıt a különbözı gazdaságrészek 
– az ökológiai gazdálkodás kivételével – különbözı gazdálkodási rendszerekhez 
is csatlakoztathatók; 

• nem komplikált pályázat benyújtásával, hanem gyakorlatilag speciális 
regisztrációs folyamattal indul, amelyben a gazda megadja saját maga és 
gazdasága alapadatait;azon területei adatait, amelyeket be kíván vinni az adott 
gazdálkodási rendszerbe; 

• az e területek tulajdoni vagy bérleti viszonyait igazoló dokumentumokat; 

• kinyilvánítja, hogy az adott rendszer szabályait, elıírásait magára nézve kötelezı 
érvénnyel elfogadja, és vállalja, hogy a képzési programban részt vesz; 

• a képzési programban való részvétel költségeit a program fedezi, tehát a 
gazdának külön költséget az nem jelent. 

Az agrár-környezetgazdálkodási rendszerekhez kötıdı kifizetések az 1. 
pilléres EU területalapú közvetlen (SAPS4), a nemzeti kiegészítı (top-up) és a 
notifikált (az EU által engedélyezett) nemzeti támogatásokkal valamint a 2. pilléres 
kedvezıtlen adottságú térség (KAT) támogatással is kombinálhatók, azaz 
összeadódnak. Ha például valaki gabonát termel ökológiai gazdálkodásban, vállal 
kiegészítı erózióvédelmi intézkedéseket és a területe gyenge termıhelyi adottságú, 
akkor az alábbi kifizetésekben részesülhet: 

közvetlen (SAPS) alaptámogatás: 18 eFt/ha 
nemzeti kiegészítı (top-up) közvetlen támogatás 20 eFt/ha 
NVT: ökológiai gazdálkodás: 45 eFt/ha 
NVT: kiegészítı erózióvédelem: 10 eFt/ha 
NVT: kedvezıtlen termıhelyi adottság: 20 eFt/ha 
Összesen:  113 eFt/ha 

 
A példában szereplı gazda tehát az induló évben 113 eFt/ha kifizetésben 

részesülhet. Ennek NVT-bıl származó (75 eFt/ha), inflációval növelt értékét minden év 
elsı 2 hónapjában kézhez kapja, ha a vállalt intézkedéseket a szerzıdés és annak 
mellékletét képezı elfogadott üzemterv szerint betartja, és azt az ellenırzések is 
igazolják. 

                                                 
4 SAPS: Standard Area Payment System (Standard Területalapú Kifizetési Rendszer) 



 

 

2. táblázat: Az NVT forrásainak támogatott intézkedések szerinti megoszlása (2004-2006) (millió euró) 
(80/20%-os EU/nemzeti társfinanszírozás) 

 

2004 2005 2006 Összesen Támogatott intézkedés 
(FVM rendelet elnevezése) EU nemzeti összes EU nemzeti összes EU nemzeti összes EU nemzeti összes 

Arány 
% 

1. Agrár-környezetgazdálkodás 66,7 16,7 83,4 80,0 20,0 100,0 99,1 24,8 123,9 245,8 61,5 307,3 40,8 
2. Kedvezıtlen adottságú és 

környezetvédelmi  
korlátozások alá esı területek 
támogatása 

19,8 4,9 24,7 22,1 5,5 27,6 23,3 5,8 29,1 65,1 16,3 81,4 10,8 

3. Az EU környezetvédelmi, 
állatjóléti és higiéniai 
követelményeinek való 
megfelelés elısegítése 

57,2 14,3 71,5 54,8 13,7 68,5 23,7 5,9 29,6 135,7 33,9 169,6 22,5 

4. Mezıgazdasági területek 
erdısítése 

16,1 4,0 20,1 19,4 4,8 24,2 28,3 7,1 35,4 63,8 15,9 79,7 10,6 

5. Korai nyugdíjazás - - - - - - 15,5 3,9 19,4 15,5 3,9 19,4 2,6 
6. Szerkezetátalakítás alatt álló 

félig önellátó gazdaságok 
támogatása 

3,4 0,8 4,2 5,7 1,4 7,1 10,1 2,5 12,6 19,2 4,8 24,0 3,2 

7. Termelıi csoportok 
létrehozásának és 
mőködtetésének támogatása 

6,1 1,5 7,6 9,9 2,5 12,4 11,2 2,8 14,0 27,2 6,8 34,0 4,5 

8. Technikai segítségnyújtás 12,0 3,0 15,0 10,0 2,5 12,5 8,0 2,0 10,0 30,0 7,5 37,5 5,0 
Összesen 181,3 45,2 226,5 201,9 50,5 252,4 219,2 54,8 274,0 602,3 150,6 752,9 100,0 
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3. Konkoly–Gyuró Éva 
 

A tájkutatás és a tájtervezés perspektívái az 
Európai Táj Egyezmény tükrében 

 
 
Bevezetés 
 

Hazánk 2005-ben csatlakozott az Európai Táj Egyezményhez, amelyet 2000-ben 
Firenzében nyitottak meg aláírásra és 10 ország ratifikációját követıen 2004-ben lépett 
hatályba. Az Európa Tanács egyezménye új utakat nyithat meg a táj és tágabb 
értelemben a környezetügy terén is azáltal, hogy: 

• a tájakat a környezetminıség alapvetı letéteményeseinek tekinti, és a tájak 
alakítását nem pusztán szakmai feladatként, hanem az adott tájban élık, a 
tájhasználók közös jogaként és felelısségeként értelmezi, 

• holisztikus szemléletével az ágazati széttagoltság helyett az egységben látás és 
az integráció felé kívánja elmozdítani a tájra ható és tájalakítást célzó 
tevékenységeket. 

 
 Nem kérdıjelezve meg a mélyreható, specializált tudás és ágazati irányítás 
szükségességét, állítható, hogy emellett szükség van a tájalkotó elemeket és tényezıket, 
illetve a környezeti alrendszereket holisztikus szemlélettel kezelı megközelítésre is. A 
táj az a megismerhetı, átlátható, kezelhetı téregység, amelyben a környezet elemei és 
az emberi hatások egységes, együttmőködı, jellegzetes, sokfunkciós rendszerré 
egyesülnek, létrehozva egy a környezeti alrendszereknél (atmoszféra, geoszféra, 
hidroszféra, bioszféra, antroposzféra) magasabb szintő szervezettségi szintet. Ezért a táji 
gondolkodás messzemenıen alkalmas az ok-okozati összefüggések feltárására, ily 
módon az összefüggı környezeti problémák gyökereinek megismerésére és a problémák 
alapjainak kezelésére. 
 
 
1. Az Európai Táj Egyezmény holisztikus szemlélete és az aláírók feladatai 
 
 A táj a legvitatottabb fogalmaink egyike, amelyet a tudomány és a tervezés 
egyes szakágai valamint a köznyelv, de még egyes nemzetek is eltérıen értelmeznek. A 
Táj Egyezmény feloldja a fogalmi viták konfliktusait és az analitikus szemlélet helyett a 
holisztikus megközelítést célozza. Fogalomértelmezése szerint: „a táj az ember által 
érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezık és/vagy emberi tevékenységek 
hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki”. A táj tehát nem pusztán a természet 
egy darabja, hanem mikrokozmosz, teljes környezeti rendszer, ember és kultúra 
együttlétezésének lenyomata, amely egyedi jellegzetességekkel, identitással bír. 

 A táj az emberi környezet minıségének letéteményese, természeti és kulturális 
örökségünk sokféleségének hordozója, amelynek alakítása emberi jog és felelısség. A 
táj iránt felelısséggel tartoznak a tájhasználók, a hatóságok, a gazdálkodók, a tervezık, 
a civil szervezetek és az egyének is. Ez az Egyezményben is hangsúlyos tájszemlélet 
változást hozhat a környezeti értékrendben, hiszen a környezet állapota iránt sokan nem 
éreznek felelısséget, a környezet- és természetvédelmet hatósági feladatnak tekintik. A 
szennyezések következményeit elszenvedık gyakran nem ismerik a levegıminıség-
romlás, a klímaváltozás, a víz-, illetve talajszennyezés okait és úgy gondolják, hogy 
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nem is áll módjukban tenni ellene, mert tılük távoli, országos vagy globális 
problémaként tekintik azokat. Ezzel szemben az embernek ısi, mély kötıdése van a 
létkeretét adó tájhoz, felelısséget érez otthona, szülıföldje, hazája iránt. 

 E gondolatok szellemében a Táj Egyezmény minden érintett közremőködését 
szorgalmazza a tájak védelme, kezelése és tervezése terén. Az Egyezményben 
következetesen együtt említett három tevékenység a tájértékek megırzését (védelem), 
ennek megfelelı gondozást és gazdálkodást (kezelés), valamint a rehabilitációt  és az 
új tájak alakítását (tervezés) jelenti. Az Egyezmény indoklásának 22. pontja kimondja: 
„Többé nem engedhetı, hogy az erre a témára szakosodott tudományos és szakmai 
szervezetek kisajátíthassák a tájakra irányuló kutatást és az egyéb idevágó 
tevékenységeket.” 

 Fontos eleme a holisztikus szemléletnek, hogy az Egyezmény nem pusztán a 
különleges, védett, illetve valamely szempontból értéket hordozó tájakra vonatkozik, 
hanem az országok teljes területét lefedıen minden tájra kiterjed, „ideértve a természeti 
tájakat, a vidéki, a városi és a városkörnyéki területeket is. Hatálya nem korlátozódik a 
táj kulturális, ember alkotta vagy természeti összetevıire; elıbbiek mindegyikére és 
kölcsönhatásukra is vonatkozik. 

 Az Egyezményt aláírók feladatait az 5. és 6. cikk fogalmazza meg. Az 5. cikk az 
általános intézkedéseket sorolja. Eszerint a „Felek: 

• törvényben rögzítik, hogy a tájak elengedhetetlen összetevıi az emberi 
környezetnek, kifejezik közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, 
továbbá identitásuk alapját képezik; 

• olyan tájpolitikát alakítanak ki és váltanak valóra, amelynek célja a táj védelme, 
kezelése és tervezése. Ehhez a 6. cikkben ismertetett egyedi intézkedéseket 
alkalmazzák; 

• kialakítják a részvételhez szükséges eljárásokat a társadalom tagjai, a helyi és a 
regionális hatóságok, valamint más érdekelt felek számára, amelyek érdekeltek a 
tájpolitika meghatározásában és végrehajtásában; 

• a tájat beépítik regionális és várostervezési, továbbá kulturális, 
környezetvédelmi, mezıgazdasági, szociális és gazdasági, valamint minden 
olyan egyéb politikájukba, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása lehet a 
tájakra.”  

 
A 6. cikk az egyedi intézkedéseket tartalmazza. Fı témakörök: 

• A téma iránti fogékonyság növelése, a társadalom figyelmének felkeltése a 
tájak értéke és szerepe iránt. 

• Képzés és oktatás, amelynek része a szakértık képzése és multidiszciplináris 
képzési programok indítása. 

• Számbavétel és értékelés, tájkutatás, amely a tájak jellemzıinek leírására, 
változásukat elıidézı hatások feltárására és a változások számon tartására, 
valamint a számba vett tájak értékelésére irányul. 

• A táj min ıségére vonatkozó célkitőzések megfogalmazása, a tájpolitikák, 
tájstratégiák kialakítása a nyilvánosság, az érintettek bevonásával. 

• Végrehajtás, amely a tájra vonatkozó célok megvalósításához szükséges 
eszközrendszer bevezetését jelenti. 
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2. Tájkutatási perspektívák az Egyezmény alapján 
 
2.1. Tájak számbavétele – tájkarakter elemzésen alapuló tájmonitoring Európában 
 
 A tájkutatás középpontjában a monitoring áll, amely leíró, hatáselemzı és 
értékelı feladatokat tartalmaz. A tájak számbavételének és változásuk nyomon 
követésének számos példáját találjuk Európában. Az egyik elsı és legátfogóbb ezek 
között az Angliában és Skóciában végrehajtott tájkarakter-elemzés volt, amelynek 
eredményét több kötetben publikálta a koordináló szervezet a Countryside Agency1 
(SWANWICK, C. et al. 2002). A kiadványok mellett elkészült útmutató részletesen 
bemutatja az alkalmazott módszert. Kimondja, hogy a „tájkarakter elemzés 
döntéstámogató eszköz, amely segít megérteni a tájalakulást és nem a tájat érintı 
változásokkal szembeni ellenállás eszköze. Szerepe, hogy segítse a helyes fejlesztési 
döntéseket, amelyek révén a karakter erıteljesebbé válik és a megırzendı 
jellegzetességek nem tőnnek el a tájból. A fejlesztési, a rendezési és a kezelési tervezés 
hathatós alátámasztó dokumentuma.” 

 Az angol tájleíró és elemzı módszer a táj fogalmát a Táj Egyezmény 
definíciójával teljesen egybevágóan értelmezi. Kiegyensúlyozottan veszi tekintetbe a 
természeti és az antropogén elemeket és hatásokat. A hangsúlyt a karakterre, a sajátos 
jellemzıkre helyezi, ily módon a táj egyediségét, identitását emeli ki. Kettéválasztja a 
tényeket bemutató, semleges tájleírást és a meghatározott szempontok alapján ítéletet 
alkotó értékelést. Hangsúlyozza a történeti tájkarakter elemzés jelentıségét, a táj 
történetiségének, a tájhasználat-kontinuitás feltárásának és bemutatásának szerepét. 
Ugyanakkor elismeri, hogy a táj folytonos változása a táj immanens tulajdonsága, ezért 
hangsúlyozza, hogy a törvényszerően bekövetkezı antropogén változások során a 
karakteradó elemeket irreverzibilis módon károsító, megszőntetı hatásokat kell 
kiküszöbölnünk. A tájkarakter-elemzésen alapuló tájleírás és tájértékelés ily módon a 
tájat érintı tevékenységek megfelelı irányításának és tervezésének kiindulópontját 
jelenti. 

 A tájkarakter-elemzés különbözı léptékben alkalmazható, az európai, vagy 
nemzeti szinttıl a helyi szintig. Ideálisan a különbözı szinteken és léptékben készült 
lehatárolások egymásba illeszthetık. Az elkülönített tájtípusok és tájkarakter-területek 
leírása az alsóbb szinteken mind több részletet ad a felsıbb szinten azonosított 
jellemzıkhöz. A nagytáj léptékő tájkarakter területek mintázata fıként a geológiai 
felépítés, a domborzat és vízrajz, valamint a ráépülı nagy ökoszisztémák és a 
településrendszer jellemzıi alapján rajzolódik ki. A középtájak finomabb felbontású 
elemzésével a felszínformák és a különbözı felszínborítás kombinációk, valamint az 
egyedi elemek mintázatának köszönhetıen egységes karakterő tájak írhatók le. A 
középtáj szintő karakter területeken belül további jellegzetes, a hely egyediségét tükrözı 
kistájak fordulnak elı. Kistáj léptékben a tájalkotók részletes feltárása történik, 
amelynél a hangsúly a helyi tájhasználat és tájmintázat jellemzıire, az egyedi 
építményekre, a hely szellemét adó fı vonásokra helyezıdik. 

 Angol mintára és módszer szerint készül Dánia tájkarakter-térképe és leírása. 
Franciaországban régiónként készítik a Táj Atlaszt, amely hatalmas ismeretanyagot 
tartalmazó tájmonográfia sorozat, CD-n és nyomtatott formában is kiadásra kerül. 
Portugáliában 2004. évben készült el az ország nagytájaira vonatkozó tájkarakter 
elemzés. Spanyolország több ezer oldalas Tájatlasza szintén 2004-ben jelent meg. 

                                                 
1 „Vidék Ügynökség”: az ország egészét lefedı kormányzati szervezetek regionális hálózata Angliában. 
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Németországban több példát találunk a tájak számbavételére, jelenleg folyamatban van 
egy országosan egységes módszerrel készülı, hierarchikus felépítéső tájmonográfia 
készítése (KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2002; WASCHER, D. 2005). 

 Az ELCAI2 projekt (European Landscape Character Assessement Initiative = 
Európai Tájkarakter Értékelési Kezdeményezés) keretében áttekintés készült az 
országok gyakorlatáról. Az ALTERRA holland kutatóintézet koordinációja alatt, 15 
ország részvételével végzett kutatás feltárta az egyes országok tájleírási, tájelemzési 
gyakorlatát, ennek tudományos alapját és módszereit. Bemutatta a tájpolitikákkal való 
összefüggését és készített egy, a kontinens egészét magába foglaló tájtérképet 
(LANMAP2) (WASCHER, D. 2005). 
 
 
2.2. A tájak számbavétele Magyarországon 
 
 A tájleírásnak a koraújkorig visszavezethetı hagyományai vannak a Kárpát-
medencében (BONFINI A. 1995 /reprint/; BÉL M. 1730; MENDÖL T. 1932; PRINZ GY. 
1938; PÉCSI M. 1967), de átfogó, az egész országot felölelı tájkarakter-elemzés még 
nem készült hazánkban. Jóllehet igen széleskörőek a hazai tájakról rendelkezésre álló 
alapinformációk, a rendszerbe foglalt monitoring nem megoldott és nincs megfelelı 
tájkarakter-leírás a területi tervezéshez, valamint a természetvédelmi kezelési és a 
tájvédelmi tervek alátámasztására. 

 A természetföldrajzi tájosztályozások térképek formájában és kapcsolódó 
leírásként állnak rendelkezésünkre. Az elsı a Tájtípusok térképe, a másik pedig a 
Természeti tájak rendszertani felosztása. Mindkét térképet az MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézetében dolgozták ki analóg térképszelvények 
formájában, 1:500 000-es léptékben az 1970-es és 1980-as években, majd az 1989-ben 
kiadott Magyarország Nemzeti Atlaszában jelentették meg ezeket. 

 Az elsı példa a Tájtípusok térképe alapvetı teoretikus természetföldrajzi 
tájtipológia, amelyben nem egyedi területleírás szerepel, hanem a tájak generikus – 
adott természetföldrajzi adottságok esetén kialakuló – fı és altípusait különböztették 
meg. A négy fı tájtípus (síksági, dombsági, középhegységi és néhány sajátos tájtípus) 
finomításával további két hierarchia-szinten, 14 és 40 altípust azonosítottak. Az 
alapvetı osztályozási kritérium a fıtípusok esetében a klíma, a relief és a jellegadó 
hasznosítás volt, majd az altípusok meghatározásánál a geomorfológiai és a 
talajadottságokat, valamint a növényborítást vették figyelembe. Ehhez kapcsolódóan 
említik a tájhasználatot, de nem konzekvensen, csak ott, ahol valóban jellemzı. A 
jellegzetesnek ítélt tájhasználati formák a mezıgazdaság, a szılımővelés, a kertészet, a 
bányászat és az üdülés. 

 A második tájosztályozás a Természetföldrajzi tájak rendszertani felosztása 
egyedi térségek azonosításán alapul, és amint a címbıl is tudható, természettudományos 
alapokon nyugszik. Hazánkban ez volt az elsı, az ország egész területére kiterjedı 
hierarchikus tájfelosztás. A tájlehatárolás végeredménye a nagytájak szintjén alapvetıen 
megegyezik a mezıgazdasági termıképesség alapján kialakított agroökológiai 
körzetekkel és az erdészeti tájakkal. A 6 nagytájat további 35 közép és 230 kistájra 
osztották. E tájtérkép alapján készült el a Magyarország Kistájainak Katasztere c. leíró 
kötet (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990), amely jelenleg az egyedüli táj-kézikönyv, illetve 
adatbázis a területi tervezık és környezettervezık számára is. A kistájak leírása kiterjed 

                                                 
2 www.elcai.org 
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a természeti adottságok és erıforrások bemutatására, valamint a tájhasználat vázlatos 
ismertetésére. Nem találunk azonban utalást sem a tájkarakterre, sem a tájesztétikai 
vonatkozásokra. 

 A Kárpát-medence egészére kiterjedı tájosztályozás (HAJDÚ-MOHAROS J. 1997) 
ugyan figyelembe veszi a kulturális, humán vonatkozásokat, de különös megnevezései – 
az általánosan ismertektıl eltérı tájnevei – és politikai kicsengése miatt sem fogadtatott 
el a tudományos közvéleményben és a gyakorlati tervezés sem használja. Nagy léptéke 
miatt lokális és kistájszintő területi tervezéshez nem használható. 

 A bemutatott földrajzi tájfelosztások mellett léteznek ágazati tájrendszerek, pl. 
Magyarország agrártájai, azaz agroökológiai körzetei, amely a biológiai termıképesség 
és az egyes területek mezıgazdasági, elsısorban szántóföldi mővelésre való 
alkalmasságát veszi figyelembe (LÁNG I. – CSETE L. – HARNOS ZS. 1983). Az erdészet 
szakterületén is megvonták az erdıgazdálkodási tájak határait (DANSZKY I. 1964), 
amelynek újradolgozása az MTA Erdészeti Bizottságának kezdeményezésére a 
közelmúltban történt meg. Mind mezıgazdasági, mind az erdıgazdasági tájak erısen 
természetföldrajzi, illetve biogeográfiai alapúak, csak kisebb eltéréseket mutatnak. 

 Újabb szemlélető a hazánk földhasználati zónabeosztásának térképe, amely a 
mezıgazdasági alkalmasság mellett a környezetérzékenységet is figyelembe veszi és e 
két tényezı egymásra vetítésébıl alakul ki az a térkép, amely az ország teljes területét 
lefedi és az agrár-környezetvédelmi program alapját képezi, mert a környezetkímélı 
gazdálkodás célterületeit mutatja (ÁNGYÁN J. et al. 1999). Említést kell tennünk arról a 
tájtipológiai javaslatról, amely a tájra gyakorolt humán hatások alapján, a 
tájhasználatból kiindulva a jellegadó hasznosítást tekinti alapvetınek az osztályozásnál, 
így jellemzıen mezıgazdasági, kertészeti, erdészeti, települési vagy ipartájat említ 
(CSEMEZ A. 1984). 

 Valójában a létezı tájosztályozások mellett hiányzik egy olyan holisztikus 
megközelítéső tájkarakter-lehatárolás és -leírás, amelyben a természeti és humán 
tényezık egyenlı súllyal vétetnek figyelembe, és amely átfogó táji alapinformációkat 
nyújthatna a környezettervezéshez, és ezen belül a táj-, illetve természetvédelmi 
tervekhez, mind a területfejlesztési és -rendezési tervezéshez. Az Európai Táj 
Egyezményben megjelölt, a tájak számbavételére vonatkozó feladat teljesítését 
jelentené az egész országra kiterjedı tájkarakter-elemzés. A folyamatosan frissítendı, 
tematikus térképekkel és képanyaggal illusztrált monográfia jellegő tájleírásokból 
látható volna, hogy hol vannak egyedi megırzendı természeti és kulturális értékek, 
vagy hol jelentkeznek problémák, erısen degradált, rehabilitálandó területek, illetve 
mely veszélyeztetı folyamatok zajlanak egyes térségekben. 
 
 
2.3. A tájleírások alkalmazása 
 
 A tájkarakter-elemzés felhasználásának számos példáját találjuk Európában. A 
fı alkalmazási területek, a tájmegırzés, -kezelés és -rehabilitáció, a hatásvizsgálatok, 
valamint a tervezés. Az angliai és skóciai példák alapján a legfontosabb felhasználási 
lehetıségek az alábbiak: 

• „tájkapacitás” tanulmányok alátámasztása, pl. beépíthetı területek, 
ásványkincsek, megújuló energiaforrások rendelkezésre állása és más 
földhasználatok számára alkalmas területek vonatkozásában; 
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• alapadatok szolgáltatása a környezeti hatásvizsgálatok számára a tervek és a 
politikák szintjén, valamint az egyéni fejlesztési javaslatok esetében; 

• a tájkezelési stratégiák megalapozása; 

• speciális esetekben (pl. védetté nyilvánítások, területek különleges kezelésének 
igazolása, területhatárok térképezése, jóváhagyása, politikai döntések, a kezelési 
tervek és minden kezelési tevékenység számára) információ adása; 

• területhasználat-változások pozitív és fenntartható irányba terelése, pl. 
erdıterület növelési programok és degradált, roncsolt felszínek új 
hasznosításának meghatározása; 

• információadás az agrár-környezetvédelmi célrendszer kialakításához; 

• környezeti kezdeményezések, stratégiák támogatása, úgymint a Helyi Agenda 
21, biodiverzitás akciótervek, környezetállapot jelentések és Skóciában a 
„Természeti Örökség Jövıje” c. program számára adatok, információk 
szolgáltatása; 

• fejlesztési politikák és tervezés informálása (regionális tervek, szerkezeti tervek) 
stratégiai és helyi szinten; 

• a fejlesztési lehetıségek feltárását célzó tanulmányok alátámasztása, pl. új 
beruházások számára megfelelı területek felderítése, különös tekintettel a 
városokra és a városperemekre, valamint a távoli vidéki térségekre; 

• a rendezési tervezés támogatása a különbözı beruházások, például építkezés, 
bányászat szélerımővek számára megfelelı hely, tér, lépték és forma 
meghatározása (SWANWICK, C. et al. 2002). 

 
 Annak ellenére, hogy Magyarországon nincs tényleges tájkarakter-leírás az 
ország teljes területét lefedıen, léteznek tanulmányok, vélemények, állásfoglalások, 
kezdeményezések, amelyek optimizmusra adhatnak okot. Az ELCAI projekt keretében 
2003-ban elkészült egy errıl szóló tanulmány. A kutatás lehetıséget adott a különbözı 
ágazatok döntéshozói és stratégiai tervezıi tájkarakter-elemzésrıl alkotott 
véleményének megismerésére. 

 „Jelenleg marginális a tájkarakter szerepe az agráriumban, nagyon elnagyoltak a 
tájra való utalások, nincs igazán táji adottságokhoz kötve a stratégiaalkotás. Közép, 
vagy hosszú távon olyan ágazati stratégiákra lesz szükség, amelyek a táji adottságok 
szerint differenciáltak. Vissza kellene állítani a tájgazdálkodást, a tervezést pedig erre az 
alapra kellene ráépíteni.” (Tar Ferenc, FVM Agrár-környezetgazd. fıosztály vezetıje.) 

 „A létezı tájosztályozás (kistájkataszter) intakt, nem épül be igazán sehová. 
Akkor hasznosul, ha olyan tervezı dolgozik egy terven, aki ismeri, tudja, hogy mit 
tartalmaz és hogy mire használhatja. Jó tájosztályozás kellene. A tájkarakter 
meghatározásnak a stratégiaalkotásban lenne szerepe, ha volnának jó paraméterek.” 
(Gergely Erzsébet, KvVM Környezetpolitikai fıosztályvezetı.) 

 „A területrendezési terveket a társadalommal is el kell fogadtatni. A gyakorlat az 
alkotmányra hivatkozva a magántulajdont fetisizálja, a területrendezés pedig hosszú 
távú közérdeket véd. A területrendezınek társadalomtudósnak is kellene lennie. 
Fontosak a minták, amelyek példát mutatnak az embereknek. Társadalmi vita kellene, 
konszenzus. A tájhoz való kötıdésnek az identitástudat erısítésében, a közvéleménnyel 
való együttgondolkodásban, közmegegyezésben lehet fontos szerepe. Demonstráló 
hatása is van. Tulajdonképpen közös európai értékmentésrıl van szó.” (Szaló Péter 
Miniszterelnöki Hivatal, Területrendezési és Területfejlesztési Fıosztály elnöke.) 
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 „A táj manapság mostohán kezelt fogalom, kerülik, helyette sokszor más 
kifejezés, pl. a természeti környezet, illetve települési környezet használatos. Azért 
kellene definiálni, vagyis használni, mert kikerülhetetlen, hiszen a fejlesztési 
politikákban az ember figyelembe veendı és az embernek a tájhoz van kötıdése az 
európai kultúrákban. A vidéki térségekben feladatunk a jövedelemszerzés bıvítése, az 
egyedi, tájspecifikus minıségi fejlesztés. Optimális területhasználat tervezésre és a 
térségi sajátosságokat érvényesíteni képes támogatási politikára volna szükség. Ennek 
megfelelı tervezési szempontok kellenének. A támogatásnak olyannak kellene lennie, 
hogy a fenntarthatóságot, a természeti erıforrások fenntartható használatát is szolgálják 
hosszú távon. Ez segíti a tájkarakter megırzését is. A tájkarakter meghatározása a 
kultúra megmentésében is segítséget jelenthet. Az egységes tájkarakter azonosítás 
egyfajta platformot jelenthet. A táj érték, vissza kellene hozni a – jó értelemben vett – 
bürokratikus rendszerekbe.” (Jávor Károly, VÁTI Országos Vidékfejlesztési Iroda 
vezetıje.) 
 
 
3. Tájtervezés az Egyezményben és a hazai feladatok 
 
 Az Egyezmény definíciója szerint „a táj tervezése olyan céltudatos 
tevékenységet jelent, amelynek célja a táj javítása, helyreállítása vagy új táj 
kialakítása”. A tájtervezést az Egyezmény minden esetben a tájvédelemmel és a 
tájkezeléssel3 együtt említi. Ebbıl következıen a tájak fejlesztését (minıségjavítását), 
helyreállítását (rehabilitációját), illetve a tájalkotást (új táj, tájrészletek létrehozását) 
érintı tervezési feladatok nem választhatóak el a meglévı értékek védelmére irányuló 
intézkedésektıl és a gyakorlati tájkezelési beavatkozásoktól. A tervezéssel 
összefüggésben az Egyezmény feladataként jelöli meg az aláírók számára a táj 
figyelembevételét a regionális tervezési és az ágazati politikák kialakításánál. 

 A tervezéssel összefüggı feladatok tehát kétirányúak. Vonatkoznak egyrészt 
önálló, tájspecifikus célokat megfogalmazó tájtervek megalkotására, másrészt a táji 
szempontok, azaz a táj jellegadó elemeinek megırzésére és a táj minıségének javítására 
irányuló célkitőzéseknek a regionális és ágazati tervekbe történı beépítésére. Ebben a 
feladat-megjelölésben a specifikus tájtervezés és a táji szempontok integrációjának 
követelménye együttesen jelen van. A tájtervezés egyedi szakmai megközelítése, fı 
vezérelve, amely a tervezési szempontokat kijelöli és a tájtervezést a regionális és a 
településtervezéstıl, valamint az ágazati tervezéstıl megkülönbözteti a természeti, a 
kulturális és az esztétikai (ember által érzékelt) értékek együttes megırzésének, 
rehabilitációjának és fejlesztésének elve, mindenkor tekintettel az adott tájra jellemzı 
vonásokra. A tájterv, jóllehet figyelembe veszi az ökonómiai és a mőszaki 
szempontokat, sem nem gazdaság-, sem nem település-, illetve infrastruktúrafejlesztési 
terv. Híd szerepet tölt be, amelynek a környezet-, természetvédelem valamint a területi-, 
gazdaságfejlesztés közötti szakadék felett kell átívelnie. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 „A táj kezelése” a fenntartható fejlıdés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja a táj 
rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok által elıidézett 
változásokat irányítsa és összhangba hozza. 
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3.1. Hazai helyzet, feladatok és lehetıségek 
 
 Mit is jelent mindez a gyakorlatban és hogyan állunk e feladatok 
megvalósításával? Az önálló specifikus tájtervezés tekintetében komoly 
hiányosságokkal kell szembenéznünk, mert ma Magyarországon nincs önálló tájterv! 
A táji szempontok regionális tervekbe történı beépülése a területrendezésben elvileg és 
jogilag megoldott. Jogszabályban kötelezıen elıírt a tájvédelemre és -rehabilitációra 
vonatkozó tervtartalom. Ugyanakkor a fenti interjúk alapján nyilvánvaló, hogy a 
területrendezési tervezıknek hiányzik egy útmutatóként, segédletként használható 
tájleírás, amely kiindulásul szolgálhatna a saját, szubjektív megítélésükön túl a táji 
szempontok érvényesítéséhez. Itt a tervezési jogosultság intézményén keresztül van 
mód a minıségbiztosításra, de tájépítész végzettségő tervezıknek is komoly támpontot, 
hathatós segítséget nyújtanának a tájkarakter elemzésen alapuló tájleírások. A terület-, 
vidékfejlesztési, mezıgazdasági és más ágazati programtervek készítésénél lényegesen 
rosszabb a helyzet. Jóllehet, a területfejlesztési törvény hangsúlyozza a fenntartható 
fejlıdés követelményeit, de ezen túl gyakorlatilag nincs jogi elıírás a táji tervtartalmak 
beépítésére, így pusztán a tervezı ismeretén, szemléletén múlik, hogy miként veszi 
ezeket figyelembe. 

 Sajnos a környezettervezés terén sem lehetünk teljesen elégedettek. A 
környezetvédelmi törvény elıírása alapján készülı környezeti programokban országos 
szinten a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként készül a Nemzeti 
Természetvédelmi Alapterv, amely a tájvédelem céljait is tartalmazza. Azonban az itt 
megfogalmazott célkitőzések már nem jelennek meg operatív feladatokként a 
regionális, a megyei és a kistérségi környezeti programokban, mivel e szinteken már 
nincs megfelelıje a Természetvédelmi Alaptervnek. Térségi, illetve tájléptékben ebbıl 
adódóan már hiányzik az operatív, ágazati tervekbe is beépíthetı tájvédelmi, -kezelési 
és -fejlesztési célok és feladatok programtervekben történı megfogalmazása. 
Ugyanakkor a védett természeti területekre vonatkozóan jogszabály írja elı a kezelési 
tervek elkészítését. Ezzel kapcsolatban két, témánkkal összefüggı probléma merül fel. 
Egyrészt a kezelési tervekben számos, a védett területet befogadó táj egészének 
feltárására és tervezésére vonatkozó elıírást is találunk, amelynek teljesítése sok 
esetben nehézségekbe ütközik, részben a készítık ismereteinek és szakértelmének 
hiánya, részben a források szőkössége miatt. Másrészt a kezelési tervek nem 
vonatkoznak a nem védett tájra, pedig ott a védett területekhez viszonyítva nagyobb 
veszélyben vannak a tájértékek és a tájjelleg. 

 A Táj Egyezményben megfogalmazott feladat teljesítése az elmondottak alapján 
többoldalú igényt elégítene ki egy önálló tájtervezési rendszer bevezetése, a 
területrendezésben megjelenı tájszempontú tervtartalom megtartása mellett. A 
bevezetésre javasolt tájterv vezérelve a természeti, a kulturális és az esztétikai értékek 
együttes megırzése, rehabilitációja és fejlesztése, mindenkor tekintettel az adott tájra 
jellemzı vonásokra. Jelenleg a módszertan és a tartalmi követelmények 
megfogalmazásának folyamatában, munkanéven tájvédelmi terv, a tájszempontú 
tervezés megvalósítójaként betölthetné a híd szerepet a sokszor ellentétes érdekeket 
megjelenítı fejlesztési és védelmi tervek között, valamint a területi hierarchiaszintek 
tervei között. 

 A javaslat elızménye egy több éve folyó kutatás (KONKOLYNÉ GYURÓ É. et al. 
2004), amelyben feltártuk a természet- és tájvédelmi tervezés rendszerét, vizsgáltuk a 
tervek jogi hátterét és a tervek tartalmát. A helyzetelemzés alapján láthatóvá vált, hogy 
a természet- és tájvédelmi tervezés az országos szintő programok és tervek tekintetében 
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jól ellátott (1. ábra). Az elkészült és a készülı országos dokumentumok (NTA, NAKP, 
NEP, NBSAP4) valamint a helyi és objektumszintő tervek (kezelési tervek, 
élıhelyvédelmi tervek, helyi önkormányzati természetvédelmi tervek) sorából azonban 
hiányzik a középszint. Nincs jelenleg a tervezési palettán olyan térségi, vagy táji léptékő 
táj- és természetvédelmi terv, amely az országos, vagy a nagyrégiókra vonatkozó 
programokat és a helyi kezelési tervezés célrendszerét tartalmilag és logikailag 
összekötné, integrálná a felülrıl és az alulról jövı célokat, miközben kapcsolódna az 
ágazati és területi tervekhez. A regionális, illetve tájléptékő, középszintő tervek 
készítése segítheti mind a kezelési, mind az élıhelyvédelmi tervek készítését, valamint 
az országos biodiverzitás-védelmi stratégia kiformálását. A biológiai sokféleség 
védelmének országostól a helyi szintig történı érvényesíthetısége a táj- és 
természetvédelem alapvetı feladata és ebben is kulcsszerepe van a tájszintnek, amely 
jelenleg teljesen hiányzik a tervezési rendszerbıl. 

 Az országos és nagyrégiók szintjén zajló vidékfejlesztési és vízgazdálkodási 
programtervezés (AVOP, NVT, VTT5) természet- és tájvédelmi céljai érvényesítésének 
és megvalósításának is keretet adhatna egy jelenleg hiányzó középszintő terv, amely 
földrajzi középtájanként fogalmazná meg az országos tervek vetületeit, illetve határozná 
meg a tájakra vonatkozó táj- és természetvédelmi feladatokat, szabályokat. 

 Javaslatunk középpontjában ezért a középtáj léptékő tájvédelmi terv tartalmi 
elemeinek kidolgozása állt, amely a táj- és természetvédelmi tervezésben betöltendı 
szerepe mellett kiindulási alapot, keretet adhat az ágazati és a regionális fejlesztési tervi 
elképzelésekhez is. Alapvetı funkciói: 

• a táj meglévı természeti, kulturális és esztétikai értékei védelmének tájszintő 
koordinálása, az NTA-ban foglaltak operatív terveiként, 

• az ökológiai integritást és a tájkaraktert veszélyeztetı tényezık és a konfliktusok 
feltárása, a veszélyeztetés minimalizálása és ajánlás a konfliktuskezelésre, 

• élıhely- és tájrehabilitáció az élı rendszerek mőködıképességének fenntartása, 
elszigeteltségük megszüntetése, vagy csökkentése, összességében az ökológiai 
hálózat koherenciájának növelése a tájkarakter, a táj esztétikai értékének 
növelése érdekében. A terv célrendszerét a helyi és országos tervekkel 
összehasonlítva az 1. táblázat mutatja. 

 
A tájvédelmi terv két fı pillére a tájléptékő ökológiai hálózat rehabilitációs 

tervezése és a tájkarakter-védelmi terv, amelyek együtt és külön is felhasználhatók a 
helyi, a regionális és az országos szintő ágazati, fejlesztési és rendezési tervezésben. Az 
ökológiai hálózat rehabilitációs tervére épülıen, ennek szabályozási tervlapjaként 
készülı tájhasználat intenzitási zónabeosztás kifejezetten a rendezési tervek számára ad 
információt, kijelölve a természet- és tájvédelem prioritási területeit. A tájvédelmi terv 
javaslatunk szerint az ország 35 földrajzi középtájára készülne el. A tervezés fı lépései 
a helyzetfeltáró, értékmentes vizsgálat, a tájökológiai és tájkarakter értékelés és a 
tervjavaslat. 

Az ökológiai hálózat a mai legfejlettebb, tájökológiai alapú természetvédelmi 
tervezési koncepció (JONGMAN, R. 1995; CEEWEB 1997; OPDAM P. et al. 2006). 
Túllépve a hagyományos természetvédelem rezervátum-szemléletén a táj egészének 

                                                 
4 Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program, Nemzeti Erdıprogram, 
Nemzeti Biodiverzitásvédelmi Stratégia Akcióprogram 
5 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése 
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kohéziójára, az élıhelyek közötti terjedési folyamatokra helyezi a hangsúlyt (BENNETH, 
G. 1991; NÉMETH F. 1995; NAGY D. – KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003). A javasolt 
tájvédelmi terv részeként készülı ökológiai hálózat vizsgálata során az élıhelyek 
természetessége és térszerkezete alapján készül el a jelenlegi hálózat feltárása. A 
tájökológiai értékelés a jelenlegi tájhasználat veszélyeztetı tényezıinek felderítésével a 
tájstabilitást, illetve a konfliktusterületeket mutatja. Az ökológiai hálózat rehabilitációs 
tervjavaslata a meglévı hálózat magterületeinek és folyosóelemeinek megvédésén túl a 
konfliktusterületeken a terjedési folyamatok lehetıségének megteremtését célozza 
rehabilitációs területek kijelölésével és zöldfolyosók sőrítésével. 
 

 
1.ábra: A javasolt új tervtípus a TÁJI TERMÉSZETVÉDELMI TERV illeszkedése a jelenlegi 

tervrendszer helyi, térségi és országos szint elemei sorába (Forrás: saját szerkesztés) 
 
 

A tájkarakter/tájképvédelmi terv vizsgálati munkarésze, kiindulása a tájkarakter- 
leírás, amely a Táj Egyezményben a tájak számbavételére vonatkozó feladatként 
fogalmazódik meg. Itt a kutatási és tervezési feladatok összekapcsolódása történhet 
meg. A tájkarakter leírás értékelı munkarészében kerül sor a karakteradó tájelemek, 
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tájelem-együttesek jelentıségének, veszélyeztetettségének, illetve degradáltságának 
meghatározására. A javaslattevı szakasz fogalmazza meg a megırzésre és 
rehabilitációra vonatkozó célokat. 
 
1.táblázat: A tervek léptékére, a tervrendszerben betöltendı szerepére, hatókörére, céljaira és 
feladataira vonatkozó áttekintés a természet- és tájvédelmi tervezés helyi, táji és országos szintjén 

 Helyi és kistáj lépték 
Kezelési tervek 

(létezı tervtípus és tervek 
kidolgozása folyamatban) 

Középtáj lépték 
Tájvédelmi terv 

(javasolt tervtípus) 

Országos és nagytáj lépték 
NTA, NAKP, VTT, NEP 

stb. 
(létezı tervek) 

Lépték M = 1:5.000 – 10.000 M = 1:25.000 – 50.000 M = 1:100.000 – 500.000 

Célok és 
feladatok 
típusai 

Konkrét területhez rendelt 
célok és gyakorlati feladatok 
és megvalósítási lépések. 

A stratégiai célok operatív 
megfogalmazása és területhez 
rendelése. 

Átfogó stratégiai célok és 
feladatok megfogalmazása, 
esetenként területhez rendelten. 

Hatókör – 
célterület 

Védett természeti területek és 
objektumok. 

A középtáj teljes területe (kb. 
megyényi mérető területek, földrajzi 
és tájkarakter alapon lehatárolva, pl. 
Zemplén, İrség, Kiskunság) 

Az egész ország, vagy speciális 
nagyrégió (pl. Tisza völgy, 
Balaton térség) 

Fı 
feladata, 
szerepe a 
tervezési 
rendszer-
ben 

A védett területek természeti 
értékeinek megırzése, 
helyreállítása és bemutatása. 

Az élı rendszerek sokféleségének, 
mőködésének és a táj jellegének 
tájléptékő megırzése és 
helyreállítása a védett és nem védett 
területekre kiterjedıen az ökológiai 
hálózat rendszerébe illesztetten.  

Fı stratégiai irányok, átfogó cél- 
és eszközrendszer kijelölése a 
nemzetközi egyezményekkel és 
az Európai Uniós jogrenddel, 
valamint a kapcsolódó országos 
programokkal is harmonizáltan.  

Cél 
rendszer  
(a legfonto-
sabbakat 
kiemelve a 
jogszabá-
lyokból )  

„A  természetvédelmi kezelési 
terv: a védett természeti 
terület és természeti értékei 
felmérését és nyilvántartását, 
megóvását, fenntartását, 
bemutatását, valamint 
helyreállítását célzó 
valamennyi tevékenységet, 
továbbá a tervezési területen 
tartósan fennmaradó, vagy a 
jövıben várható gazdasági, 
gazdálkodási tevékenységeket 
és az azokra vonatkozó 
elıírásokat magába foglaló 
terv” 6   

- Tájhasználat-intenzitás 
szabályozás 

- Ökológiai hálózat védelme és 
rehabilitációja 

- Tájjelleg, tájképvédelem, és -
rehabilitáció 

- Információszolgáltatás a 
kapcsolódó tervek számára 

- Az országos és a helyi szintő 
természet és tájvédelmi célok 
közötti kapcsolódás 
megteremtése 

- Természet- és tájvédelmi célok 
illesztése a területi és ágazati 
tervekhez 

- Kommunikációs és képzési 
feladatok megfogalmazása 

„A természet védelmével, a 
biológiai sokféleség 
megırzésével kapcsolatos 
állami feladatok és politika 
meghatározása, természeti és 
táji értékek, természetes 
élıhelyek, vadon élı növény- és 
állatfajok, valamint más 
természeti értékek felmérésének, 
értékelésének, védelmének és 
helyreállításának biztosítása, az 
ezzel kapcsolatos tevékenységek 
összehangolása érdekében a 
Nemzeti Környezetvédelmi 
Program részét képezı Nemzeti 
Természetvédelmi Alaptervet 
kell készíteni” 7 

 
 

 A tervezés legutolsó lépcsıje a tájhasználat intenzitás szabályozása, amely az 
ökológiai hálózat rehabilitáció megvalósításának és részben a tájkarakter-védelemnek is 
eszköze. Ebben az ökológiai hálózat funkcionális elemeire (magterület, folyosók, 
pufferterület, rehabilitációs terület) meghatározzuk a megengedhetı legnagyobb 
tájhasználat intenzitás értékeket, az egész országra egységesen rendelkezésre álló 
CORINE felszínborítás adatbázishoz rendelten. A természeti térszerkezet megırzését és 
koherenciáját javító, valamint a tájkaraktert formáló tájhasználat intenzitás javaslat a 
rendezési tervek számára szolgáltat alapvetı információt. Ily módon a rendezési 
tervekben valóban optimálisan összehangolhatók a táj- és természetvédelmi a 
rehabilitációs, valamint a mőszaki térszerkezetre vonatkozó érdekek. 

A tervcélok a tájhasználat, a tájkezelés és a tájgondozás révén valósulnak meg. 
Az operatív feladatok végrehajtása a táji szereplık jogaira és felelısségére egyaránt 

                                                 
6 30/2001. KÖM rendelet 
7 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérıl 
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kiterjedı integratív gondolkodást feltételez. Ebben szerepet kap minden érintett: a 
lakók, a gazdálkodók, a tulajdonosok, a kezelık, az irányítók, a szakértık, a hatóságok, 
civil szervezetek és az egyének. A gyakran divergens érdekeket, a tájhasználati 
konfliktusok feloldását segítheti a közös gondolkodás, az érintettek részvételével 
történı tervezés, a közös érdekeltség felismerése a Táj Egyezmény szellemében. E téren 
a konkrét cselekedeteket kell közös nevezıre hozni a kommunikáció, a hatások 
megismertetése, a közös felelısség és érdekeltség bemutatása révén. 
 
 
3.2. Konklúziók 
 

A Európai Táj Egyezményben vállalt feladatok teljesítése nyomán hazánkban 
megnyíló perspektívák: 

• A kutatásban az ország egész területét átfogó, természeti és antropogén elemekre, 
valamint a változásokra kiterjedı tájmonitoring  a meglévı földrajzi 
tájbeosztásokra és tájleírásokra épülıen, ezek módszertani, tartalmi 
továbbfejlesztésével. 

• A tervezésben a meglévı rendezési tervek tájvédelmi és tájrehabilitációs 
munkarészeinek megtartása mellett a tájmonitoringra épülı önálló táj(védelmi) 
terv intézményének bevezetése, amely a jelen tervrendszerben megteremti a 
vertikális és horizontális kapcsolódásokat és információt szolgáltat a rendezési 
tervekhez, a tájhasználathoz és a tájkezeléshez. A részvétel alapú tervezés 
elısegíti a konszenzust az érintettek között a tájhasználatban és a tájkezelésben a 
védett és nem védett tájban egyaránt. 

 
 
Összefoglalás 
 

Az Európa Tanács által koordinált Európai Táj Egyezmény (Firenze 2000) 
holisztikus szemléletével új utakat nyithat meg a tájkutatásban és a tájtervezésben, 
valamint a tájra hatást gyakorló tevékenységek terén is. Jelen írásban bemutattuk az 
Egyezmény aláírásával hazánk számára is megnyíló új lehetıségeket, amelyek a vállalt 
kötelezettségek komplex megközelítést és integrációt igénylı megvalósításából 
fakadnak. Az Egyezményt aláírók feladata az országok teljes területét lefedıen a tájak 
számbavétele, értékelése, tervezése, védelme és kezelése. 

A kutatásban a természet és társadalomtudományok együttes alkalmazását kell 
célul tőznünk az Egyezményben foglalt tájdefiníció és tájszemlélet alapján. „A táj az 
emberek által érzékelt téregység, amely természeti és kulturális hatások és 
kölcsönhatások eredményeként jött létre”. Ebbıl következıen nem pusztán a táj 
természeti értékei, és nem egyedül a kulturális örökség leírása a cél, hanem az ember és 
természet kapcsolat eredıjeként létrejött táj-jellemzık és percepciójuk feltárása. 

A tájtervezés során a tájkutatásra épülı stratégiai keretet és szabályozást kell 
megalkotni, amely a tájra gyakorolt hatásokat, a tájváltozást és ily módon a 
környezetminıséget befolyásolja. Könnyen belátható, hogy mindez ágazati integráció 
nélkül nem megvalósítható, hiszen a táj a befogadója a különbözı ágazatok 
tevékenységének. A környezetminıség hathatós javítása érdekében a tájat formáló 
tevékenységek együtthatását kell tekintetbe venni.  A tervek céljai a tájhasználat és a 
tájkezelés révén valósulnak meg. Az operatív feladatok végrehajtása a táji szereplık 
jogaira és felelısségére egyaránt kiterjedı integratív gondolkodást és cselekvést 
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feltételez. Mind a tervezés, mind a megvalósítás során alapvetı a kommunikáció, a 
tevékenységek várható hatásainak megismertetése, a közös felelısség és érdekeltség 
bemutatása. 
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4. Kiszel Vilmos 
 

Vízió az európaiság és az európai táj jövıjérıl 
 
 
Bevezetés: „nyelvében él a nemzet” – „tájban él az ember” 
 

A nyelvészek úgy mondják, hogy „nyelvében él a nemzet”. Az érdekes 
megfogalmazás mögött érezhetı, hogy ık is védelmi szempontból beszélnek a nyelvrıl, 
viszont a nyelv esetében minden ember számára teljesen egyértelmő, hogy a nyelv 
folyamatosan változó közeg. „Jönnek–mennek”, szavak, kifejezések, szócsoportok, 
gondolkodásmódok, és ehhez folyamatosan igazodik a nyelv. Eközben a nyelvészek 
természetesen arra törekednek, hogy megvédjék a nyelvünk alapvetı sajátosságait, 
karakterét, jellegzetességeit, értékeit, és én úgy gondolom, hogy ez a magyar nyelv 
esetében egészen jól sikerült. Folyamatosan fejlıdik, közben mégis megırizte az 
értékeit. 

Olvasgatva a tájjal kapcsolatos szakirodalmat örömteli, hogy kialakult a tájjal 
kapcsolatban egy olyan gondolkodásmód, amely alapján viszonylag egybehangzóan ki 
tudjuk mondani, hogy „a tájban él az ember”. A táj mindazon dolgok 
megvalósulásának színtere, ahogy a természeti adottságokat és annak minden 
összetevıjét az ember, az emberi társadalom, az emberiség maga használja, ahogy él 
benne. Ez érdemben ugyanazt jelenti, mint a nyelv esetében, a társadalom elképesztı 
dinamikával fejlıdik, ennek következtében a táj is fantasztikus dinamikával 
változik. 
 
 
1. A tájvédelem fogalma jelentıs belsı társadalmi ellentmondást takar 
 

Védeni, tehát konzerválni akarunk bizonyos állapotokat, és ehhez képest maga a 
táj a társadalmi fejlıdéssel párhuzamosan dinamikusan változik. Korántsem biztos, 
hogy a változás folyamatait szeretnénk konzerválni. Azonban a táji értéknek, tehát a 
különbözı tudós, társadalmi csoportok által táji értéknek felfogott dolgok megırzése, 
nagyon sokszor pontosan a megvédendı elemeknek a napi életbıl történı kivonásával 
egyenértékő. Így sokszor a védelem közremőködésével a védeni rendelt dolog, a maga 
valóságában tulajdonképpen elhal, megszőnik „él ı” tájnak lenni . Vannak nagyon 
szélsıséges példák is. Érdemes a világörökség helyszínek sorsára gondolni, ami 
világmérető probléma. Az UNESCO is szembesült azzal, hogy az a védelmi funkció, 
amit a világörökség kinyilvánítása jelent, egy olyan védjegy, ami az ott élık – 
elsısorban gazdálkodók – számára forrásként hasznosítható. Ezzel szemben nagyon 
kevés erıforrás kerül visszacsatolásra annak a bizonyos védett értéknek a megóvása 
érdekében, amelynek felhasználásával a haszonvételek történnek. Ily módon a védett 
érték átalakulhat, az eredetitıl eltérı funkciókat láthat el. Akár el is fajulhat, sıt 
értelmetlenné válhat a védett értékként való fenntartása is. Ez a belsı ellentmondása a 
védelemnek. Más térléptékben a természetvédelem is ugyanezzel a problémával 
találkozik. A természet folyamatai is dinamikusan változó tájat, élıhely-együttest 
eredményeznek. A merev adminisztratív szabályok – pl. a helyrajzi számok szerinti 
védelem – gyakran olyan keretek közé szorítják a védett természetet, ami az azt 
fenntartó természetes dinamikát lecsökkenti, ezáltal degradációhoz vezethet. 
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A gyakorlati tájvédelem egyik alapvetı gondja, hogy a tájjal kapcsolatban az 
emberek döntı többségének a hagyományos, kis léptékő, vidéki tájhoz kötıdıen 
szentimentális elképzelései vannak, és/vagy a városias környezet, szép 
épületegyütteseinek védelme jelenti számukra a tájvédelmet. Szerencsére a tájvédelem 
egyre több országban, így hazánkban is „polgárjogot” nyert, a társadalom feladatának 
tekinti a táj védelmét, keletkeznek is tájvédelmi jogszabályok, idınként még 
valamennyi forrás is jut egy-egy feladatra. A gond „csak” az, hogy azok a tájak, amiket 
a társadalom védeni, és védett állapotban fenntartani rendel, szintén különbözı 
folyamatok eredményeképpen jöttek létre, és ezeknek a folyamatoknak –    
gyakorlatilag – a végéhez érkezünk, amikor azok a gazdálkodási- és életformák, azok az 
emberek, akik ezt az életformát élték ma már nincsenek. Ilyenkor egy másféle tájjá 
alakul át a korábbi, annak megfelelıen, hogy milyen tájhasználati, haszonvételi formák 
kerülnek elıtérbe. Sokszor a védeni rendelt táj fenntartásához szükséges 
gazdálkodási formák egyszerően nem biztosítanak kellı jövedelmet az ott élık 
számára, ennek megfelelıen a lakosság fiatal, dinamikus része nem vállalja ezt az 
életmódot, elhagyja a területet, vagy egészen másba kezd, a védett terület népessége 
elöregedik, elnéptelenedik, vagy átalakul. Végül, nem marad, aki fenntartsa a régi szép 
emlékeink tájait, az élet sodorja el a szentimentális képeinket. 

A tájat aktívan szeretné használni a társadalom, hiszen a természeti 
erıforrásokra szükségünk van. Azonban a mai fogyasztói társadalom a felelısséget nem 
demokratizálta, csak a szabadságjogokat. Nagyon erıs biztosítékok vannak arra, hogy a 
tulajdonával, a természeti erıforrások kiaknázásával élhet a tulajdonos, ezzel szemben 
nagyon gyenge szabályok vannak arra, hogyan kell jótállnia az általa okozott károkért, 
változásokért, és még sokkal kisebb a hajlandóság arra – a magyar társadalomban is – 
hogy az elıírások szerinti a kötelezettségeit valóban teljesítse a tulajdonos, a 
tájhasználó. 

Tehetünk úgy, ahogy Saint-Exupery Kis hercegében a Király, aki megpróbálja 
átlátni, hogy mit akarnak az alattvalói, és azt parancsolja nekik, amit ık – az    
alattvalók – csinálni szeretnének. Ez a tájvédelem nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy 
szabad utat engedünk mindenféle tájhasználatnak, a magánérdek érvényesülésének. 
Ilyen módon persze szintén alakul valamilyen irányba a táj, biztos, hogy megmaradnak 
bizonyos értékek, új értékek is létre jönnek, de nagyon sok elpusztul, közte olyanok is, 
amiket a társadalom, a közérdek meg szeretett volna ırizni. Nem valószínő, hogy ez 
lenne a támogatható megoldás. 

Választhatjuk az „etatista” igazgatást is. Mindent kıkeményen leszabályozunk 
és meg is követeljük az elıírások betartását, intézményeket állítunk azok végrehajtására 
és megfelelı eszközöket biztosítunk mindehhez. Ez a megoldás hallatlanul költséges, 
merev, bizalmatlan rendszert eredményez, amiben nem érzik jól magukat az emberek, 
és valószínőleg sokan számos tekintetben sérelmesnek is tartják. Valószínőleg gyakran 
joggal. 

Van más megoldás is. Közbülsı, az elızı kettı szélsıségeitıl mentes „3. típusú” 
szabályozási modell. Madách Imre nagy mővének „Az ember tragédiája”-nak 
vezérgondolata, az ember személyes szerepe, cselekedeteiért való felelıssége, ez hatja 
át az egész mővet. Csakhogy fogyasztói társadalmakban „nem ez járja”. 
Magyarországon sem. Mégis errefelé kell keressük a megoldást, ebbe az irányba kellene 
eltolni az eseményeket. Mindenek elıtt az emberek gondolkodásában kellene elhelyezni 
azt, hogy felelısen éljenek, a táj, az erıforrások, a természet és a társadalom iránti 
személyes felelısséggel végezzék a dolgukat! Keressék úgy a boldogulásukat, hogy 
mindezek teljesüljenek! 
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2. Az Európai Táj Egyezményrıl 
 

A perfekt jogszabály [a „lex perfecta”, a római jog gyökereibıl táplálkozva] 
olyan, amely egyszerre tartalmaz egy világos kinyilvánítást arra vonatkozólag, hogy az 
adott jogszabállyal mely közügyek sorsát kívánja a jogalkotó rendezni. Tartalmaz 
eljárási részeket, amelyek az adott közfeladat megvalósításának mikéntjérıl szólnak; 
végül tartalmaz felelısségi részt, amely arról szól, hogy mi történik akkor, ha a fentiek 
valamilyen okból mégsem valósulnának meg, ki felel érte és hogyan. Persze, ehhez 
csatlakoznia kell néhány más intézménynek, eszköznek, úgymint anyagi források, 
részvételi jogok stb. A részvételi jogok egy polgári demokráciában különösen fontosak, 
mert az érintettek részt kell, hogy tudjanak venni az ıket érintı ügyek intézésében, s mi 
több a közügyek gyakorlásában. Ilyen a jól mőködı nemzeti jog, perfekt, azaz jól 
alkalmazható, értsd: megvalósul. 

A nemzetközi egyezmények azonban „imperfektek”, ami azt jelenti, hogy a 
deklarációs rész rendkívül erıs, a végrehajtási rész azonban szinte teljes mértékben az 
egyes csatlakozó országokra van bízva. Konkrét kötelezettség kevés tapad hozzá, de 
azért egy kis ösztönzésre számíthatunk. Míg az eszközrendszer, intézményrendszer, 
részvételi jogok gyakorlatilag teljes mértékben az egyes államok – részes felek – 
belátására vannak bízva, magyarán pontosan úgy fognak kullogni az ügyek, ahogy az 
megszokott. 

Vizsgáljuk meg alkalmazási szempontból az Európai Táj Egyezményt. 
Szerkezete olyan, mint a többi nemzetközi egyezményé. A teljes szöveg összesen 8 
oldal, ebbıl egy a borító, egy a preambulum (a jogalkotó nyilatkozata) és majdnem egy 
teljes másik oldalt tesznek ki az általános kijelentések. Utána következik – szintén kb. 
egy oldal – a részes felek feladatairól, egy másik oldal az európai szintő 
együttmőködésrıl és a pénzügyi kérdésekrıl szól, majd különbözı, a visszavonással, a 
módosítással, az észrevételekkel stb. és a hatályba lépéssel kapcsolatos bekezdések 
következnek. 

Ebbıl világosan látszik az, hogy a kinyilatkoztatás rész – amiért az Egyezmény 
létrejött – hihetetlenül erıs, végrehajtási része azonban gyakorlatilag nincs. Igazából 
nagyon gyenge, jó szándékú feladatokat szab a részes felek számára, különös tekintettel 
az európai koordinációra. Az Egyezményben foglaltak nem teljesítésével kapcsolatos 
felelısségre nincsenek províziók, míg az eszközrendszert teljes egészében a részes felek 
bocsátják rendelkezésre. 

Magából a konvencióból is hiányzik a táj dinamikája, az az egyszerő belátás, 
hogy a táj úgy alakul, ahogy benne él az ember, ahogy az Európai Unió használja, 
használtatja, ahogy az emberek használni akarják, illetve tudják a tájat. A táj 
dinamikájával a definíciók közt az „e” pont, ami 3 sor, és a végrehajtandó feladatok 
között a „d” pontban, a táj minıségével kapcsolatos célkitőzések között 2 sor 
foglalkozik. A dolog érdekessége, hogy ha ezt az összesen mintegy 5 sort elolvassuk, 
azt látjuk, hogy teljes ellentmondásban áll az összes megelızı résszel, amelyek statikus 
modellt sugallnak, különösen igaz ez a deklaráció és az általános célkitőzések esetében. 
Pedig a feladatok egy része dinamikus, ezt a belsı ellentmondást nagyon fontos lenne 
feloldani, mert enélkül nem lesz valódi tájvédelem, vagy szüntelen, feloldhatatlan 
harcban lesznek egymással – mint ahogy vannak is – a táj védelmére, konzervációjára, 
és a táj dinamikus használatára vonatkozó személyes és társadalmi elképzelések. Keserő 
tapasztalat, hogy az ilyen esetekben szinte kivétel nélkül a „konzervátorokkal” 
szemben a „driver”-ek kerülnek ki gyıztesen. 
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3. Európa kétszer 
 

Az Európai Unió elıdjét, a Közös Piacot megalapozó szerzıdés a szabad 
piacról, a munkaerı és az áru szabad áramlásáról, az erıforrások használatáról és azok 
kimerítéséhez való jogokról, a polgári szabadságjogokról, a magántulajdon elvének 
korlátlan érvényre juttatásáról szól. Ezek az Európai Unió legkeményebb jogszabályai, 
ehhez kötıdnek a legerısebb jogok, a „legısibb” intézmények, amelyek biztosítják a 
szerzıdésben foglaltak érvényre juttatását. Nemzetközi testületek, bíróságok védik 
ezeket az alapjogokat. 

Lassacskán épülnek fel a 3. generációs jogok, pl. az Európai Unióban a nagy 
horizontális szabályozások, amelyek a fogyatkozó és sérült természetet, környezetet, 
erıforrásokat és tájat hivatottak védeni. Ezek közül talán a legnagyszerőbb alkotás a víz 
keretirányelv, amely elıírja, hogy 2010-ig biztosítani kell a vizek jó állapotát. 
Szokatlanul kemény követelmény, amely kiterjed a vízgyőjtı-területekre, a felszíni 
vizekre, a felszín alatti vizekre, a parti vizekre. 

Elıkészületben van egy másik nagy természeti erıforrással, az erdıkkel – a 
legmagasabban szervezıdött, élettársulásokkal, természetes életközösségekkel – 
kapcsolatos szabályozás. Ezen túl számos Európai Uniós jogszabály vonatkozik a 
hulladékok hasznosításának megoldására, de semmiképpen nem feledkezhetünk el a 
fenntarthatóság stratégiájáról sem. 

A társadalmat védı harmadik generációs jogszabályokkal, intézkedésekkel 
szemben azonban a korábbi jogok – tehát a szabad piac, a munkaerı és az áru 
szabad áramlása – sokkal erısebbek, azok megvalósítása nagyobb hatékonysággal 
történik.  A 3. generációs szabályozásoknak még nem jött létre a teljes feltételrendszere, 
kialakulófélben van az intézmény- és forrásrendszere, és a végrehajtási garanciái, 
kikényszerítési eszközei is „gyerekcipıben járnak”. A Göteborgi Programról mára 
kijelenthetjük, hogy nagyon kevés valósult meg belıle. Az azt mintegy felülíró – ún. 
Lisszaboni Program már csak négy gondolat köré csoportosítja a feladatokat, melyek a 
következık: versenyképesség, társadalmi kohézió, tudástársadalom és fenntarthatóság. 
A közelmúltban a Lisszaboni Programot is leegyszerősítették: maradt a 
versenyképesség, és egy kicsit a foglalkoztatás, a többit mintha elsodorta volna az idı. 
Elsı ránézésre elképzelni is nehéz, hol illeszkedik ebbe a programba a tájvédelem, mint 
társadalmi feladat, mint közügy. Hogy jön ebbe a „feladatrendszerbe” az, ahogy az 
európai emberek élnek a tájban? Talán a versenyképességen keresztül? Hogyan is 
lehet versenyképes egy társadalom? A gazdálkodók szerint a versenyképesség 
legszigorúbb feltétele, hogy a természeti erıforrások rendelkezésre álljanak. Ez az 
igazán szők keresztmetszet, ugyanis a természeti erıforrások mennyisége véges, 
minısége romlik, a hozzáférés pedig egyre nehezebb. Hogyan lehet ezen változtatni 
másként, minthogy invesztálunk a természeti erıforrásokba, azok helyreállításába? 
Elsısorban helyre kell állítanunk a helyreállíthatót, a megújuló erıforrásokat, valamint a 
lehetı legracionálisabban kell használni, illetıleg újrahasznosítani a meg nem újuló 
természeti erıforrásokat. 

Ehhez azonban a társadalom minden csoportját arra kellene képezni, hogy 
környezettudatosan éljenek, hogy a jövı generációk jogaira, lehetıségeire figyelemmel 
úgy éljék az életüket, végezzék egyes cselekedeteiket, hogy közben jótálljanak 
mindazok következményeiért. Így érhetünk el a tudás-társadalomhoz, amikor 
mindenki környezettudatos, felelısségteljes életvitelt folytat. 



ÁLTALÁNOS TÁJVÉDELEM 
 
 

49 

Persze mindez érvényre jutni csak úgy fog, ha a kiképzett emberfık valóban 
jogokat kapnak, részvételi jogokat, az állam, az atyáskodó állam kezébıl megkapnak 
közfeladatokat és ezeket legjobb tudásuk szerint, felkészülten, hatékonyan elvégzik. 
Mindez egy olyan társadalmi szövedéket fog képezni, amiben az állam, központi 
hatalom fokozatosan gyengül, szolgáltató jellegővé válik, ezzel párhuzamosan a felelıs 
állampolgárok és más társadalmi szereplık erısödnek. Mindez horizontálisan 
együttmőködı társadalmat eredményez, ez a társadalmi kohézió. 

Korábban megtanultuk, hogy az állam nem jó tulajdonos. Persze számos esetben 
szükség van az állami tulajdon fenntartására, és azt is lehet jól csinálni. Újabban 
láthatjuk azt is, hogy az állam nem jó közszolga, mert az egyes társadalmi szereplık 
olcsóbban és hatékonyabban tudják/tudnák kiszolgálni magukat, persze csak ha 
helyzetbe hozzák ıket, azaz felkészítik rá, visszakapják a forrásokat, hagyják mőködni 
az intézményeiket, stb., valamint megvan hozzá a megfelelı társadalmi kontroll és 
horizontális együttmőködés. Ez korántsem jelenti azt, hogy számos hagyományos 
állami feladat átadható lenne nem közhatalmi szervezeteknek, ilyenek a hatósági jogok, 
a pénzügy, a belügy, stb. Összefoglalva tehát nem csak a természetbe, hanem a 
társadalomba is nagyon sokat kell invesztálni ahhoz, hogy a Lisszaboni Program 
legalapvetıbb célkitőzését, a versenyképesség növelését elérjük. 
 
 
4. Vízió az európai táj jövıjérıl 
 

Jelenleg a vidéki tájban a „pay to stay” elv érvényesül: azért fizet a társadalom, 
hogy a védeni kívánt tájalkotók fennmaradjanak. Fizet azoknak, akik hajlandók ott 
maradni, hagyományos, vagy statikus értékeket „elıállítani”, fenntartani a tájat. Ez 
nyilvánvalóan nem fenntartható, mert ésszerően nem teremthetı elı annyi forrás, ami 
elegendı lenne mindarra, amit meg szeretnénk védeni, ezt a feladatot lényegesen 
dinamikusabban, aktívabban kellene megoldani. 

Az újabb európai szintő tájjal kapcsolatos gondolkodás a „grow or go” irányba 
indult, azaz aki nagyon hatékonyan tud termelni, az növekedjék, aki nem, az kevésbé 
preferáltnak  minısül. Egyszerően kiszámolható, ez azt jelenti, hogy azok a területek, 
ahol a helyben keletkezı jövedelem az európai átlagnak legfeljebb a 2/3-a, és ennek a 
30%-a segélyekbıl áll, ott nem fognak tudni megélni az emberek. Térinformatikai úton, 
az ismert köteles statisztikákra alapozva levezethetı és bemutatható, hogy hol vannak 
ezek a területek Európában. Az urbanizáltabb, indusztrializáltabb országok 
területének mintegy egyharmada, míg a vidékiesebb országok területének mintegy 
fele el fog néptelenedni, ha ez megvalósul. Kiábrándító, fenntarthatatlan jövıkép! 

Ezzel párhuzamosan az ismert trendekre alapozva az a legvalószínőbb, hogy a 
növekedés nem fog semmiféle érdemi változást eredményezni sem a vidéki, sem a 
városi táj értékeinek megırzésével – vagy tartós táji értékek létrehozásával – ésszerő, 
célszerő átalakításával, fenntartásával kapcsolatban. 

Három meghatározó körülménnyel lehet számolni. (Nem vesszük ide a 
túlnépesedést, mivel Európára az elöregedés a jellemzı, bár a megoldatlan nemzetiségi 
és etnikai problémák és a betelepülések miatt ez is problémát jelenthet.) 

1. ok: A telhetetlenség, a természet leigázásába vetett hit, a termelési és fogyasztási 
szokások elfajulása együttvéve a hajtóereje a folyamatoknak. 
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2. ok: Az információs társadalom kialakulása és a mobilitás ugrásszerő 
megnövekedése. Megakultúrák jönnek létre, amelyekben az emberek agyát feltölti az 
információáramlás, a maradék hasznos idejét dominálja a mobilitás. 

3. ok: Nagyarányú tıkekoncentráció és hatalmi koncentráció van folyamatban. 
Mindenféle demokratikus intézkedés, részvételi jogok és egyebek ellenére, azt látjuk, 
hogy az igazi nagy döntéseket, azokat amelyek a társadalmat valóban megváltoztatják, 
megszabják annak mőködési kereteit, egyre kevesebben hozzák. A hatalom egy része 
átment olyan gazdasági szervezetek kezébe, amelyek ügyviteli szabályaira korántsem a 
demokratikus szabadságjogok gyakorlása, még kevésbé a részvételi jogok kiteljesedése 
a jellemzı, hanem a magántıke érdekérvényesítési folyamatai dominálnak, ami a 
közügyek iránt egyáltalán nem, vagy nagyon kevéssé érzékeny. Elsı közelítésben nem 
is dolga a közfeladatok megoldása. Ilyenre a modernebb gondolkodású tulajdonoskörrel 
rendelkezı, a társadalmat erıforrásként kezelı vállalatok „vállalkoznak”, olyanok, 
amelyek rendelkeznek „corporate social policy”-val, amelyek valódi gesztusokat, 
vállalásokat tesznek a társadalom irányába. 

 Mindez oda vezet, hogy az egyes emberi közösségek változatossága, kulturális 
sokfélesége, diverzitása csökken, homogenizálódik, a megastruktúrák irányába tér el. 
Elkerülhetetlenül leegyszerősödnek a tájban zajló folyamatok és a rendszer rendkívül 
nehezen javítható, ugyanis a hajtóerık kezében vannak az erıforrások, míg a védeni 
rendelt elemek mellett álló közösségek egyre kiszolgáltatottabbak és eltőnésre 
vannak kárhoztatva. 
 
 
Összefoglalás: a vízió 
 
 2005 októberében az Európai Országos Környezetvédelmi és Fenntarthatósági 
Tanácsok Szövetsége (EEAC – European Environment and Sustainable Development 
Advisory Councils) az európai vidékfejlesztés jövıjérıl konferenciát tartott Vácott, ahol 
13 ország tanácsa aláírt egy közös nyilatkozatot, amelybıl a következı gondolatokat 
érdemes kiemelni: 

• Meg kell erısíteni a vidéki közösségeket abban, hogy a vidék környezeti-, 
társadalmi-, kulturális tıkéjét használja a helyi termelési és fogyasztási 
rendszerekben, ezek együttmőködésén alapuljon a vidéki táj mőködtetése. 

• Használja ki az egyes szektorok közötti szinergiákat, együttmőködési 
lehetıségeket, és ezekre alapozva alakuljon a vidéki táj jövıje. Ami egyben azt is 
jelenti, hogy a vidéki tájban az ember, az ember tájalakító jelenléte egyre kevésbé 
tud a hagyományos módszerekkel megjelenni, ellenben oly mértékben 
megterheltük és igénybe vettük a vidéki tájat, hogy abban a formájában amilyenné 
alakítottuk már nem fenntartható, ráadásul alapvetı környezeti problémák 
keletkeztek, ilyenek, pl. a biodiverzitás csökkenése és a klímaváltozás, amelyek 
hihetetlenül gyors elfajuláshoz vezethetnek a táj vonatkozásában is. 

• Ezért a feladat: kevesebb emberi munkával fenntartható, a természeti folyamatok 
erısítésével, segítésével, a természeti tıkébe történı nagyléptékő befektetések 
útján kell alakítani a jövı Európája vidéki tájait. Az elızı feladatok teljesítése csak 
úgy lehetséges, ha hatalmas beruházások, fejlesztések történnek vidéken, egyének 
és közösségek, összességében a vidéki társadalom felzárkóztatása érdekében. 

 A jövı Európája vidéki tájai alakításának programjához a következı 
„kulcsszavakat” ajánljuk: több természet, képzettebb emberfık, helyi együttmőködı 
közösségek hálózata! 
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5. S. Homonnay Márta 
 

Kultúrtájak tájvédelme 
 
 
Bevezetés: A táj a közvagyon része 
 

A látvány köztulajdon! Közkincs, amellyel felelısen kell gazdálkodni. A tájban 
zajló folyamatok milyensége ezért közügy. Sokunk környezetét, életterét határozza 
meg egy-egy olyan döntés, amely jelentıs hatással van a tájra, ilyen pl. egy 
nagyberuházás. De nem kell feltétlenül nagy méretekben gondolkodnunk, hogy 
találjunk olyan meghatározó táji elemeket, amelyek beépülnek mindennapjainkba. 

Ezért a település- és tájtervezés nem lehet pillanatnyi divatok kiszolgálója, vagy 
ad hoc elhatározások színtere. 

A Dobogókın 2005. ıszén megtartott X. Országos Fıépítészi Konferencia 
nemcsak a településsel és a tájjal foglalkozott, hanem tágabb értelemben a térség és a táj 
összefüggésével is. A konferencia végén megfogalmazott szakmai ajánlásai között 
jelentıs helyet kapott a táji értékek védelme. 

„A mostani világban, amikor az embereket válogatás nélkül megszámlálhatatlan 
információ éri, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy felismerjék az ıket körülvevı 
táj és épített környezet értékeit, hogy elsajátítsák és megértsék a természeti és épített 
környezetük közötti kapcsolatokat, maguk is törekedjenek a tájban rejlı harmónia 
megırzésére illetve megteremtésére. A táj nem feltétlenül jelent csak természeti 
környezetet. A település a táj része. Egy adott táj településeinek feltétlenül együtt kell 
mőködniük környezetük alakításában, formálásában és értékeinek megırzésében. 

Annak érdekében, hogy a települések kevésbé legyenek kiszolgáltatva az 
aktuális, önös érdekeket érvényesíteni akaró táj- és településformáló erıknek, 
igényeknek, biztosítani kell a közérdeket szolgáló önkormányzatok összefogását és 
hatékony érdekérvényesítését. 

E körben jogszabályok megalkotásával is el kell érni, hogy a településszerkezeti 
változásokat, az ezekkel kapcsolatos terveket csak az érintett térség használóinak, a 
térségi települések többségének egyetértésével lehessen elfogadni.” 
 
 
1. Kultúrtájak 
 

1992-ben az UNESCO Világörökség Bizottsága Franciaországban megtartott 
szakértıi találkozóján a jellegzetes kultúrtájak kategóriájának jellemzıit igyekeztek 
meghatározni, melyek ,,történelmi, esztétikai, antropológiai vagy néprajzi szempontból 
jelentıs, viszonylag ritka együttesek, az ember és a természet hosszú ideje tartó, 
harmonikus egyensúlyának bizonyítékai és a visszafordíthatatlan változások 
szempontjából sérülékenyek". 

A kultúrtájak fogalmának meghatározását és védelmét többféle szempont szerint 
lehet megfogalmazni. Az egyik lehetséges megközelítés a gazdálkodás szempontja. 

Ha meg akarjuk ırizni tájainkat, helyi közösségeinket, és a földhöz kötıdı 
kultúránkat, akkor a mezıgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és 
társadalmi foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia, vagyis – Ángyán József 
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szavaival élve – az agrobizniszt ismét fel kell hogy váltsa a többfunkciós agrikultúra. Ez 
ökoszociális szolgáltatásokat is nyújt, amelyek helyben keletkeznek, nem 
importálhatók, s amelyekért a mezıgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg 
(ÁNGYÁN J. 2006). 

A tájértékelés a föld- és termıhely értékelési rendszereknél összetettebb, mert a 
természeti tényezık mérlegelése mellett egyéb fontos szempontok is szerepet kapnak. 

Minél érzékenyebb, sérülékenyebb területen gazdálkodunk, annál fontosabbá 
válnak a mezıgazdaság ökoszociális szolgáltatásai, és válik a mezıgazdaság 
meghatározó formájává a környezet- és tájgazdálkodás (ÁNGYÁN J. 2006). 
 
 
2. Egyedi tájérték 
 

A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 6.§ 
szerint egyedi tájértéknek minısül „az adott tájra jellemzı természeti érték, 
képzıdmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek 
természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 
társadalom számára jelentısége van.” 

Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzeti parki 
igazgatóságok feladata. A tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását 
pedig a településrendezési terv tartalmazza. 

A törvény által védeni hivatott értékek felmérése, kataszterbe rendezése 
elsırendő feladat az értékmegırzés számára. Ugyanennyire fontos az értékek 
megismertetése a helyi és a tágabb környezetben. A helyi közösséget lehetıség szerint 
már a felmérésbe is be kell vonni, érdekeltté kell tenni. 
 
 
3. Változások a tájban 
 
A tájjal kapcsolatos emberi tevékenység hatásai többfélék lehetnek. 

− Településsel összefüggı változások, pl. a beépítésre szánt területek térhódítása, a 
települések területének növekedése, zöldmezıs beruházások a barnamezıs 
beruházások helyett, foghíjak, szanálások lehetıségének vizsgálata nélkül, sokszor a 
település egyedüli boldogulási lehetıségeként beállítva. Ezzel szemben a 2003-2008 
évekre szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program megállapítja, hogy „a települések 
terjeszkedése mind a település belsı mőködése, mind a tájjal való szerves 
kapcsolata szempontjából kedvezıtlen hatású” (NKP II.). 

− Gazdálkodással összefüggı tevékenységek hatására, pl. a tulajdonosi szerkezet 
átalakulásával egyidejőleg intenzív mőveléső területek kialakulása figyelhetı meg. 
A monokultúrára átállt gazdálkodók a helyben hagyományosan folytatott 
mőveléssel felhagynak, ezzel jelentısen módosítva a tájat. Például a birtoktesteket 
határoló sövényekre, fasorokra nincs többé szükség, parlagosodó szılıterületek 
alakulnak ki. 

− A társadalmi igény változásával az eddig hagyományosan mezıgazdasági jellegő 
területek átalakulnak, helyükön üdülıtelkek alakulnak fürdımedencével, mono-
pázsittal. Pihenı-, szórakozóhellyé válnak szılıhegyeink, a táj elveszti egyedi 
jellegét. 
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Az lenne a kívánatos, hogy a tájak fejlesztése a helyi adottságokra és 
hagyományokra épüljön. Így értékálló, a közösséget gazdagító fejlesztések, beruhá-
zások létesülnének. Eddig csak a természetvédelem vállalta fel törvényében a tájba-
illesztés kötelezettségét új létesítmények esetén, figyelemmel a táj- és természeti adott-
ságokra, a harmonikus fejlıdés és a természeti értékek megırzése érdekében (Tvt. 6.§). 
 
 
4. A globalizálódó táj 
 
 Az európai globalizáció kiterjedésével a táj és régió szerkezeti átalakulásának 
konfliktusai egyre jelentısebbek. Az ütközések egyik fı okaként azt a jelenséget 
figyelhetjük meg, hogy (a ki tudja honnan érkezı), a tájon, illetve a régión kívüli 
területhasználók kevésbé vannak tekintettel az adott kultúrtáj értékeire, mert sem 
tradicionális, sem emocionális tekintetben nem kötıdnek a térség táji elemeihez. 

 Ennek negatív hatásai tetten érhetık abban, hogy a kultúrtájak, sıt egész régiók 
egyre többet veszítenek karakterükbıl, csökken formagazdagságuk, az építmények és a 
beépítési módok standardizálásával a tájak közötti különbségek nivellálódnak, s tájképi 
monotónia kezd kialakulni. A történeti kultúrtáj-szerkezet széttöredezik és átalakul, 
egyes tájelemek pedig eltőnnek. 

 A kultúrtájak és régiók esztétikai értékének csökkenése többek közt hatással van 
a lakókörnyezetre, a szabadidı eltöltésére, az idegenforgalomra és ezeken keresztül a 
társadalmi alapfunkciók egy részének mőködésére. 

 A standard tájak negatív hatásai a személyiségfejlıdésben is jelentkeznek. 
Márpedig a kialakult kultúrtáj szerkezete, térelemei és az ehhez kötıdı emberi 
viszonylatok éppen olyan dokumentumai az emberi gondolkodásnak és tevékenységnek, 
mint a nyilvántartott mőemlékek vagy mővészeti alkotások. 

 A változásokat nemcsak a táj oldaláról közelítve vizsgálhatjuk, hanem az emberi 
szokások, az emberi kultúra változásától kiindulva is. „Miközben a nyugati emberiség 
fokozatosan átvándorol a digitális univerzumba, odakinn lassan elfogy a valóság… A 
fizikai hely és az élmény egymáshoz kötöttségének oldása a környezet jelentıségének 
csökkenésével, leértékelıdésével jár” (SÜKÖSD M. 2005). 
 
 
5. A kultúrtájak védelmének jogi keretei 
 

Nemzetközi szinten is egyre nagyobb jelentıséget kap annak felismerése, hogy a 
kulturális és természeti örökségek külön-külön való kezelése, védelme, regisztrálása 
helyett az ún. integrált, azaz a kulturális és természeti értékeket elválaszthatatlanul 
együtt kezelı védelem a célravezetı. Ezzel együtt szintetizáló jellege miatt 
felértékelıdik a tájgazdálkodás, a tájvédelem szerepe. 

A Világörökség Egyezmény szerint: „A kulturális és természeti örökség 
nemcsak minden nemzet, hanem az egész emberiség felbecsülhetetlen és pótolhatatlan 
kincsét képezi. Ezen örökség egyes részeinek egyetemes és rendkívüli értéket 
tulajdonítunk.” 

Az Egyezmény konkrét kötelezettségként elıírja a részes ország területén 
található kulturális és természeti javak Jegyzékbe való felvételének elıkészítését. 
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A Berni Egyezménynek, az európai természetes élıvilág és élıhelyek védelme 
egyezményének alapvetı célja a vadonélı állat- és növényfajok, valamint ezek 
élıhelyeinek védelme. 

A Rio de Janeiroban elfogadott Biodiverzitás Egyezmény, amelyet a biológiai 
sokféleség megırzése érdekében kötöttek, elıírja a környezeti hatásvizsgálat 
kötelezettségét azokat a terveket és programokat illetıen, amelyek várhatóan jelentısen 
károsítják a biológiai sokféleséget. 

Az Európai Táj Egyezmény szerint a táj fontos része az emberek 
életminıségének, elısegíti a helyi kulturális fejlıdést és kulcsszerepet játszik az egyén 
és a társadalom jólétében. Ezért fokozott felelısség hárul a tájjal foglalkozó 
szakemberekre. Hatályos jogszabályaink közül a természet védelmérıl szóló 1996. évi 
LIII. törvényt (TVT.) kell kiemelnünk. A törvény a védett természeti területek és értékek 
védelme keretén belül lehetıvé teszi, hogy pl. az arra érdemes régi hazai háziállatokat 
és növényfajokat, természetes és természetközeli tájakat, tájrészleteket, 
növénytelepítéseket, botanikus kerteket, földtani képzıdményeket, természethez kötıdı 
kultúrtörténeti emlékeket kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté nyilvánítsák 
(TVT. 22.§). A törvény részletes elıírásokat tartalmaz a védett természeti területre 
vonatkozó szabályokról (TVT. 31.§ - 41.§). 

Az idézett törvény a védett természeti területek és értékek védelmén kívül a 
természetvédelmi oltalom alatt nem álló természeti értékek és természeti területek 
általános védelmével is foglalkozik. Ennek keretében meghatározza a táj fogalmát, 
valamint a tájak megırzése érdekében figyelembe veendı szempontokat. „A 
tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell ırizni a tájak 
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az 
egyedi tájértékek fennmaradásáról (TVT. 6.§ 2.). 

A tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 
166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet szerint a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelıség tájvédelmi szakhatóságként mőködik közre a rendelet 
mellékletében felsorolt tevékenységek hatósági engedélyezési eljárásaiban a települések 
külterületén, valamint települések belterületén egyedi tájérték, természeti terület és az 
országos jelentıségő védett természeti terület esetén. Ilyen tevékenységek, pl. a 
termıföld más célú hasznosítása, telekalakítás, építmény építése, helyreállítása, 
bıvítése, átalakítása, használatba vétele. 

Szabványaink az európai gyakorlatnak megfelelıen nem kötelezı jellegőek, 
mégis irányadóak egyes szakmai kérdéseket illetıen. 

MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalom meghatározások. 
MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tájak esztétikai minısítése. Ez a szabvány többek 
közt a domborzati adottságokat, a vegetáció jellegét, a szegélyhatást, a vízmegjelenési 
formát értékeli, mint a minısítés alapját. 
MSZ 20375:2003 Természetvédelem. Kultúrtörténeti értékek védett természeti 
területeken. 
MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése védett 
természeti területeken. Ez a szabvány Magyarország népi építészeti sajátosságai alapján 
9 területet sorol fel, amelyre azután külön-külön szabvány készült. Alapja az 1996. évi 
törvény általános tájvédelmi részének a tájba illesztésrıl szóló elıírása: „A táj jellege, a 
természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében 
gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések 
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külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet 
funkcionális és esztétikai összehangolásával történı tájba illesztésérıl (TVT. 7.§ 2). A 
tájba illesztés a táji adottságokhoz történı funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmő 
igazítást jelent. 

Tájvédelmi kézikönyv készült (DUHAY G. 2004) a tájvédelmi szakhatósági 
hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 
gyakorlati alkalmazásához. A kézikönyv tájékoztatás a tájvédelemmel foglalkozó 
szakemberek számára. 

A Szélenergia és természetvédelem c. kiadvány szélesebb kör számára készült a 
szélerımővek létesítésével kapcsolatos kérdésekrıl. 
 
 
6. Partnereink 
 
 Szakszerő és korszerő szakmai anyagaink és jogszabályaink a gyakorlatban mit 
sem érnek, ha nincs mögöttük az a társadalmi támogatottság, amelyet megfelelı 
képzéssel, konzultációval és különféle ösztönzı tényezıkkel alakíthatunk ki. 

 Tájvédelmi céljaink elérését nagymértékben segítik a társminisztériumok 
építésüggyel, termıfölddel, kulturális értékvédelemmel foglalkozó szakemberei. Például 
a mőemlékké nyilvánítás irányelvei közé felvették a védendı értékek kora és 
egyedisége mellé azt a szempontot, hogy az épület létrehozásában megnyilvánult-e a 
közösségi akarat. Vizsgálják a mőemléknek a környezetével, a történeti tájjal való 
kapcsolatát. 

 Társadalmi szervezetek sora folytat értékes tájvédelmi, kulturális 
örökségvédelmi munkát. Kiemelkedıen eredményes szemléletformáló tevékenységet 
folytat pl. a Város- és Faluvédık Szövetsége (Hungaria Nostra). Évenként pályázatot 
rendeznek „Gyerekek az épített és természeti környezet védelméért” címmel. A díjazott 
pályamunkákat, a tanulmányokat és a makettek fényképeit kötetbe rendezve meg is 
jelentetik. 

 Az iskolák és önkormányzatok értékvédelemmel kapcsolatos tevékenységét a 
szemléletformálás fontossága miatt kell megemlíteni. A településrendezési tervek és 
települési környezetvédelmi programok megalkotásánál a helyi lakosság bevonása 
jogszabályi kötelesség. Ez azonban csupán formalitás marad, ha a helyben lakók 
passzívan viszonyulnak közvetlen és tágabb környezetük alakításához. A környezeti 
nevelésben, a tudatosság felkeltésében nagy szerepet játszanak az ifjúsági pályázatok, 
erdei iskolák. 

És még valami: a jó gazda gondossága, a lokálpatrióta szeretete. 
 
 
Összefoglalás 
 

Az életszínvonal emelkedésével és az idegenforgalom növekedésével egyre 
fontosabb kérdés a települések arculata, környezetének rendezettsége. Akkor vonzó egy 
vidék, egy település és környéke, ha harmonikus egységben áll természeti, táji 
adottságaival. Ebbıl következıen ezeket a jellegzetességeket elıször is fel kell ismerni, 
másokkal is felismertetni, tudatosítani. 

A tájvédelem egyik fontos feladata rámutatni azokra a helyi természeti, táji 
értékekre, amelyek figyelembe vétele nélkül nincs szerves fejlıdés. 



KULTÚRTÁJAK TÁJVÉDELME 
 
 

56 

A hagyományos helyi építészeti-táji értékek megbecsülésével, 
továbbfejlesztésével lehet létrehozni a mai kor emberének igényeit is kielégítı, 
ugyanakkor a hagyományokhoz illeszkedı táji környezetet. 

Az illeszkedés miatt ezek az alkotások mentesek a pillanatnyi ízlés túlzásaitól. 
Így vonzó, élhetı környezetet alakíthatunk ki, amely az évek múlásával sem veszít 
értékébıl. 

 
 

Szakirodalmi hivatkozások 
 
ÁNGYÁN J. (2006): A környezet- és tájgazdálkodás agroökológiai, földhasználati alapozása 

(Magyarország integrált földhasználati zónarendszerének kialakítása). Akadémiai doktori 
értekezés, Budapest 

DUHAY G. (szerk.) (2004): Tájvédelmi kézikönyv. KvVM Természetvédelmi Hivatal 80 p. 
SÜKÖSD M. (2005): Totális medialitás és ökocídium. Ökotáj 35-36. pp. 35-43. 
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6. Tóth Géza 
 

A tervezett autópálya-építések tájvédelmi vonatkozásai 
 
 
Bevezetés 
 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán autópályákra 
Magyarországon? Gyakran elhangzanak olyan vélemények, miszerint az autópálya-
építések lényegében egy olyan – mára már meghaladott – infrastrukturális lépcsıfokot 
jelentenek, melyeknek a fejlett nyugati világban egyre inkább felismerik a negatív 
tulajdonságait, így ott egyre kevésbé szorgalmazzák (támogatják) építését. Véleményük 
szerint ezt a lépcsıfokot célszerő lenne kikerülni, s a vasút fejlesztésével, valamint a 
jelenlegi alsóbbrendő úthálózat bıvítésével kellene a felmerülı igényeket kielégíteni. 
Ezzel szemben a mi véleményünk szerint ez nem helyes kiindulópont, mivel az 
autópályák építését hazánk több okból sem kerülheti meg. 

Egyik ilyen ok hazánk közlekedésföldrajzi fekvése, melynek következtében a 
rajtunk áthaladó tranzitforgalom igényli  a minél gyorsabb, illetve akadálytalanabb 
átjutást. (Ez részben átirányítható ugyan vasútra – melyrıl a késıbbiekben lesz szó – de 
jelentıs része minden bizonnyal közúton fog történni.) 

A másik fontos indok a hazai elérhetıségi viszonyok, illetve a részben ennek 
köszönhetıen kialakult szélsıségesen centrális közlekedési térszerkezet. A 
kiegyensúlyozott területi fejlıdés, a területi különbségek mérséklése érdekében szükség 
van az elérhetıség javítására, mellyel a jelenleg elszigetelt térségek esélyt kaphatnak a 
gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódásra. Ehhez szükség van a közlekedési 
hálózat egyközpontúságának oldására, új, fıvárost elkerülı transzverzális irányú 
folyosók kialakítására. 

Az 1. ábrán láthatjuk hazánk belsı elérhetıségi viszonyait. (Világossal az 
elérhetıségi szempontból kedvezıtlen, míg sötéttel a viszonylagosan kedvezı 
településeket jelöltük. A számítás az elméleti és a valós elérhetıségen nyugszik, 
módszertanát jelen esetben terjedelmi okokból nem tudjuk bıvebben kifejteni.) 

Jelentıs, lényegében összefüggı elérhetıségi hiánnyal rendelkezı térségek 
láthatóak a Dél-Dunántúlon, különösen Zalaegerszeg, Nagykanizsa környékén. Ezek 
egy részét megoldja az M7 határig történı kiépítése, továbbá indokolt az M9 autópálya 
mihamarabbi megépítése autópályaként Szekszárdig, illetve valamivel késıbb 
gyorsfogalmi útként tovább. Elérhetıségi problémák látszanak a Balatontól északra is, 
ezeket vélhetıen orvosolni fogja az M8 autópálya. E tekintetben mindenképpen 
indokolt az autópálya kiépítése nem csupán elérhetıségi, hanem térszerkezeti okok 
miatt is, s ezzel létre jönne hazánk elsı transzverzális irányú autópályája, melynek 
jelentısége mind hálózati, mind területfejlesztési szempontból megkérdıjelezhetetlen. 

Elérhetıségi szempontból a Duna mentén és az Alföld északi részén rossz a 
helyzet. A Duna menti elérhetıségi problémák döntı része a Duna-Tisza köze 
településeit érinti, így azok megoldását nem várhatjuk az M6 autópálya kiépítésétıl, 
hanem sokkal inkább az M8 autópálya (Dunaújváros-Szolnok közötti szakasza), 
valamint az alsóbbrendő úthálózat fejlesztésétıl. Bár az Alföld északi részén, e vizsgálat 
alapján az elérhetıségi problémák viszonylagosan kisebbek, de az ide tervezett M4 
gyorsforgalmi útként való kiépítése mindenképpen indokolt, mivel a térségben több, 
viszonylag nagy népességő, dinamizálható település található (Szolnok, 
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Törökszentmiklós), illetve az M8 autópályához kapcsolódva megvalósulna a nyugat-
kelet irányú tengely, s oldódna hazánk túlzottan centralizált közlekedési szerkezete. 
Elérhetıségi problémák látszanak Nógrádban, Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyékben, továbbá Gyır-Moson-Sopron és Veszprém megye 
határterületén. E térségekben csak részben okozza a problémát a gyorsforgalmi 
úthálózat kiépítetlensége, az nagyobb részben az alsóbbrendő közúthálózat számlájára 
írandó. 
 

Különbség
      – 2,0
2,1 – 3,0
3,1 – 4,0
4,1 – 6,0
6,1 – 

 
1. ábra: Elérhetıségi viszonyok Magyarországon (saját szerkesztés) 

A skála az elméleti és a valós közúti elérhetıség közötti különbséget mutatja. 
 
 

Az elérhetıségi helyzetrıl összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy azok 
javításához szükség van az új autópályák megépítésére. Felhívjuk a figyelmet viszont 
arra, hogy az elérhetıségi problémák javításának nem csupán egyedüli módja az 
autópálya, sok esetben elégséges a jelenlegi alsóbbrendő úthálózat bıvítése is. (Ez 
természetesen jóval kisebb környezeti kockázattal jár.) Továbbá fontos lenne az is, hogy 
a közúti beruházások között megfelelı összhang alakuljon ki. Jelenleg ugyanis a közúti 
beruházások döntı többsége a gyorsforgalmi úthálózatba kerül, míg az alsóbbrendő 
hálózat fenntartására, bıvítésére alig jut pénz. Ennek következményeként több 
térségben jelentıs zsúfoltság, környezetszennyezés stb. alakul ki, mely átfogó 
közlekedéspolitikai átszervezés esetén kiküszöbölhetı lenne. 
 
 
1. Az autópályák környezeti hatásainak néhány tényezıje 
 

Az egyik leggyakrabban említett negatív hatás a jelentıs tájrombolás, hiszen a 
beruházási idıszakban óriási mennyiségő anyagot, illetve energiát használnak fel, mely 
a felvonulási területen jelentıs degradációs hatással jár. A használat során 
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természetesen kiemelkedik a légszennyezés, valamint a jelentıs zajterhelés. E két 
tényezı a forgalom, valamint a táji jelleg függvényében jelentıs, a nyomvonallal 
párhuzamos sávban befolyásolja az életminıséget, illetve átalakítja a területhasználatot. 
Az ÁAK Rt. szerint a nyomvonal 50-50 méteres sávján kívül a légszennyezıdési 
értékek már nem lépik túl az egészségügyi határértéket (HERNÁDI P. 2006) kutatók 
viszont ennél jóval szélesebb sávot (200 m-tıl 1-6 km-ig) tekintik a légszennyezettség 
szempontjából leginkább érintett területnek (TÓTH G. 2005). 

A problémák kezelésének általános elveként a magunk részérıl teljes mértékben 
egyetértünk a fenntartható közlekedési modellel (FLEISCHER T. et al. 2002). E modell a 
közlekedési tevékenységet két irányból kívánja befolyásolni. Ésszerősíteni akarja a 
közlekedési, szállítási igényeket, mellyel befolyásolni próbálja a szállítások 
gyakoriságát, távolságát és mértékét. E területtel kapcsolatban több intézkedés is 
figyelembe vehetı: a szankcionálás, a logisztikai mőveletek alkalmazásának támogatása 
a járatgyakoriság csökkentése érdekében, valamint az autópályákkal érintett térségekben 
(sok esetben periferikus) térségekben a helyi kis- és közepes vállalkozások anyagi 
támogatása. 

A szankcionálással kapcsolatban elsısorban arra gondolunk, hogy – mint arra 
már nyugat-európai kutatók is rámutattak – a nemzetközi közúti tranzithálózatok 
egyértelmően fejlıdési zsákutcát jelentenek, mivel olyan funkciókat vesznek át a 
vasúttól, melyet az kevesebb terület igénybevételével, kevesebb energiafelhasználással 
és gazdaságosabban tud ellátni. Így véleményünk szerint európai uniós szinten 
szankcionálni kellene azon vállalkozásokat, melyek árujukat 300-500 kilométernél 
nagyobb távolságra, közúton szállítják. 

Másrészt viszont fontos általános problémaként jelenik meg az is, hogy a 
globalizálódó világban egyre nagyobb a szerepe a multinacionális vállalatok által 
generált áruáramlásoknak. A marketing elıretörésével a piacokat egyre inkább a 
központi térségekben mőködı multinacionális vállalatok uralják, akik egyre több olyan 
terméket is beszállítanak a periferikus térségekbe, melyeket a helyi vállalkozások is elı 
tudnának állítani, de piaci lehetıségeik, tıkehiányuk miatt egyre inkább háttérbe 
szorulnak. A multiktól beszerzett áru természetesen önmagában a szállítástól még nem 
lesz értékesebb (még ha tetszetısebb, vagy ismertebb is, mint a helyi), mégis 
kiszoríthatja a piac többi szereplıjét. Ez a helyzet nagyrészt azért áll fenn, mert a 
beszállított termék árában nem érvényesül a „szennyezı fizet” elve, másrészt pedig 
a versenypozíciók nem azonosak. Megoldást a fentebb említett elv betartatása, illetve a 
helyi gazdasági szereplık támogatása lehet, mely utóbbi társadalmi-gazdasági, valamint 
környezeti szempontból is üdvözítı. Jelentısen csökkentheti a szállító vállalkozások 
esetén a logisztikai mőveletek nagyfokú alkalmazása az üresjáratok csökkentését, s így 
a szennyezés mérséklését. 

A fenntartható közlekedési modell másik eleme a nem kívánatos környezeti 
hatások minimalizálása. Ide sorolható probléma az autópályák építésével kapcsolatban a 
táji rendszerekbe való nehezen kivitelezhetı beilleszkedés, melynek következtében 
felerısödik a táji felszabdalódás folyamata. Jaeger, J. a következı fázisait különíti el a 
táj felszabdalódásának: 1. perforáció, 2. bevágódás, 3. kettészelıdés, 4. feldarabolódás, 
5. összezsugorodás, 6. feloldódás (JAEGER, J. 2002). 

Ennek vizsgálata érdekében tartottuk fontosnak a hazai vonatkozásokat 
megvizsgálni a Nemzeti Ökológiai Hálózatok, Nemzeti Parkok, Természetvédelmi 
Területek és a 2030-ig tervezett autópálya-nyomvonalak összevetésével. 
 



A TERVEZETT AUTÓPÁLYA-ÉPÍTÉSEK TÁJVÉDELMI VONATKOZÁSAI 
 
 

60 

2. Tervezett autópálya-nyomvonalak vizsgálata 
 

A jelenleg épülı autópályák közül véleményünk szerint hiba volt az M7 
tervezésekor, hogy ragaszkodtak a Balaton melletti szakaszhoz, s nem a környezetileg 
kevésbé érzékeny területeken vezették a nyomvonalat. Az M7 szerepe a jövıben nem a 
Balaton és Budapest közötti forgalom igényeinek kielégítése (azt más megoldással is el 
lehetett volna érni), hanem az V-ös páneurópai folyosó részeként a tágan vett régió 
bekapcsolása a dél-európai láncokba. Ezt az igényt jobban szolgálta volna egy 
délebbi, nagyjából Kaposvár környékén áthaladó szakasz, mely területfejlesztési 
szempontból mindenképpen kedvezıbb (dinamizálható térséget érintene) és vélhetıen 
olcsóbb is lett volna. Például nem igényelt volna akkora befektetést, mint a Zamárdi és 
Balatonszárszó közötti nagy völgyhíd megépítése. 

Vizsgálatainkban ezután szőkítsük figyelmünket a területfejlesztési szempontból 
fentebb kiemelt jelentıségőnek tekintett M8, M4 valamint M9 autópályákra, illetve 
autóutakra. 

Az M8 (Rábafüzes–Veszprém–Dunaújváros–Szolnok) jelenlegi nyomvonala 
mind területfejlesztési, mind a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsolódás miatt igen 
fontos. Sajnos, tervezett nyomvonalát tekintve több helyen érint érzékeny területeket. 
 

Nemzeti ökológiai hálózat
folytonos folyosó
megszakított folyosó
magterület
pufferterület

Folyók
A 2030-ra tervezett gyorsforgalmi úthálózat
A 2010-re tervezett gyorsforgalmi úthálózat
Gyorsforgalmi úthálózat, 2005.01.01.

 
2. ábra: A Nemzeti Ökológiai Hálózat és a 2030-ig tervezett gyorsforgalmi úthálózat kapcsolata 

(Forrás: saját szerkesztés) 
 
 

A tervezett nyomvonal (2. ábra) a Rába-völgyben pufferterületet, majd a Felsı-
Kemenesháton, a Pápa–Devecseri-síkon, illetve a Veszprém–Devecseri-árokban és a 
Sárvíz völgyében tájökológiai magterületeket érint. Különösen fontos, mind a 
beruházás alatt, mind pedig azt követıen a Dunamenti-síkságon való elıvigyázatosság 
(hasonlóra van szükség a Szolnoki ártéren is az M4 esetén), mivel itt az autópálya 
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különösen érzékeny, folytonos folyosókat érint. Érdemes lenne megvizsgálni a Csepeli 
síkon, illetve a Kiskunsági homokháton a nyomvonal lehetséges alternatíváit, mivel a 
nyomvonalat délebbre helyezve kisebb konfliktust okozna a beruházás. Hasonlóan kissé 
délebbre kellene helyezni az M4 nyomvonalát a Szolnoki–Túri-síkon és a Nagy-
Sárréten, valamint némileg (néhány kilométerrel) északabbra a Bihari-síkon. Így a 
román határt nem Ártándnál, hanem Nagykereki–Kismarja térségében érné el (jóval 
kisebb károkat okozva). 

Az M9 (Sopron–Nagykanizsa–Dombóvár–Szekszárd, illetve ezután 
fıútvonalként Szegedig) a korábbiakhoz képest viszonylag rövidebb távon érint 
érzékeny területeket, Vasvár térségéig elsısorban pufferterületeket (Gyöngyösi-sík, 
Rába-völgy, Felsı-Zala-völgy). 

A Zalai-dombság térsége vonatkozásában sajnos igen sok esetben keresztez a 
nyomvonal ökológiai magterületeket. Az M9-hez kapcsolódó Zalaegerszeget 
Balatonszentgyörggyel összekötı kiegészítı beruházás térszerkezeti szempontból 
mindenképpen indokolt, viszont ökológiai szempontból különösen veszélyes, mivel a 
Kis-Balatont metszi. Sajnos a Belsı-Somogy térsége semmiképpen sem kerülhetı el, 
így itt a tájökológiai folyosók zavartalan mőködése érdekében komoly kiegészítı 
beruházásokra van szükség (átjárók, kerítések stb.). Törekedni kell arra is, hogy a Zselic 
északi részén minél kisebb zavarással haladhasson át az autópálya. Szerencsére 
Szekszárdtól Szegedig a nyomvonal már csak kevés helyen érint érzékeny területeket. 
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3. ábra: A 2030-ig tervezett gyorsforgalmi úthálózat által érintett nemzeti parkok, természetvédelmi 

területek (Forrás: saját szerkesztés) 
 
 

A tervezett autópályák-autóutak sok esetben érintenek védett természeti 
értékeket (3. ábra): nemzeti parkokat, illetve természetvédelmi területeket. Ebben a 
vonatkozásban azokat a területeket tekintjük érintettnek, melyek a nyomvonalra 
helyezett 1-1 kilométeres pufferterület metsz. 
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A legproblematikusabbnak a Balaton-felvidéki NP, a Kiskunsági NP, a 
Duna-Ipoly NP tekinthetı, itt ugyanis a tervezett nyomvonal jelentıs területeket érint. 
További 4 olyan nemzeti parkunk van, ahol, ha kisebb mértékben is, de az érintettség 
szintén fennáll. 

16 természetvédelmi terület és 62 olyan helyi védettségő természetvédelmi 
terület van Magyarországon, mely érintett a beruházások káros következményeiben. Ez 
utóbbiak tekintetében Hajdú-Bihar (9), Pest (6) és Zala (5) megyék vannak a 
legrosszabb helyzetben. 
 
 
3. A tervezett autópályák által érintett népesség 
 

Végül de nem utolsósorban fontosnak tartottuk a tervezett nyomvonalak 
függvényében a káros hatásokkal leginkább sújtott népesség arányának bemutatását. Az 
érintettség jelen esetben azokat a településeket jelenti, melyeket a nyomvonalra 
helyezett 1-1 kilométeres pufferterület metsz. Mivel települési szintő népesség-
elırejelzéssel nem rendelkezünk, így a 2005. január 01.-i népességet vettük alapul. Meg 
kell jegyezzük, hogy az így számított érték annak ellenére, hogy a népesség országosan 
csökken, arányaiban reálisnak tekinthetı, mivel az autópályák által érintett 
területeken a népességcsökkenés kimutathatóan kisebb. Sıt az is látszik, hogy az 
autópályák körzetében a népesség koncentrálódása figyelhetı meg. Így a 
területhasználat változása is követi a légszennyezıdés, illetve a zajterhelés növekedését. 

Országosan kimutatható, hogy az érintett népesség aránya a jelenlegi 21%-ról 
növekszik 2030-ra mintegy 55%-ra. 2030-ra megyéink közül Gyır-Moson-Sopron, 
Fejér, Hajdú-Bihar, valamint Csongrád megyék népességének több mint 70%-a az 
autópályák által érintett lesz. Országosan a legkevésbé érintett Veszprém megye, 
valamint Budapest, ahol az arány 40% alatti. 
 
1. táblázat: Az autópályák által érintett népesség aránya a megyékben a 2005. január 1-i 
népességeloszlás alapján 

Az autópályák által érintett népesség aránya Megyék 
2005-ben 2010-ben 2030-ban 

Budapest 34,5 39,1 39,1 
Baranya – 50,0 57,4 
Bács–Kiskun 29,8 31,1 43,3 
Békés – – 58,7 
Borsod–Abaúj–
Zemplén 

34,2 34,2 40,2 

Csongrád – 69,6 73,9 
Fejér 37,6 58,8 76,1 
Gyır–Moson–
Sopron 

45,4 45,4 78,1 

Hajdú–Bihar 11,3 50,2 74,0 
Heves 21,9 42,3 50,7 
Komárom–
Esztergom 

38,2 38,2 62,5 

Nógrád – – 48,8 
Pest 30,2 42,2 65,3 
Somogy 33,1 46,1 57,5 
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Szabolcs–Szatmár–
Bereg 

– 22,2 43,2 

Jász–Nagykun–
Szolnok 

– – 50,5 

Tolna 21,0 46,8 70,1 
Vas – – 55,3 
Veszprém 1,6 1,6 37,0 
Zala 3,6 23,9 65,1 
ORSZÁG 21,1 34,8 55,0 
 
A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
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7. Csorba Péter 
 

Tájmetriai mérések felhasználási lehetıségei 
 
 
Bevezetés 
 
 Bár a tájökológia alapvetıen elméleti szakterület, a hagyományos tájkutatással 
összehasonlítva, gyakorlatiasabb gondolkodásmód és munkamódszer jellemzi. A 
tájökológia a rendszerelméleti összefüggéseket, az antropogén hatásokat, az 
élıközösségek lehetıségeit korlátozó környezeti feltételeket elemezve javaslatokat 
fogalmaz meg a tájtervezés, a tájkezelés és a tájvédelem számára (BASTIAN, O. – 

SCHREIBER, K-F. 1994; CSORBA P. 1997; INGEGNOLI, V. 2002). 

 A tájépítészek, mőszaki szakemberek azonban gyakran várnak a táj szerkezetét, 
mőködését jellemzı még konkrétabb adatokat (tájszerkezeti indexeket, mutatókat) a 
tájökológiától. Ezt az igényt részben ki tudja elégíteni a tájmetriának (landscape 
metrics) nevezett új tudományterület (BLASCHKE, T. 2000; CSORBA P. et al. 2006; 
LÓCZY D. 2002; MEZİSI G. – FEJES CS. 2004; SCHREIBER, K-F. 1988). 

 Az USA-ban felbukkant tájmintázati (landscape pattern) kutatások nyomán, 
többnyire amerikai tájkutatók írták az elsı összefoglaló tájmetriai munkákat az 1990-es 
években (FORMAN, R.T.T. 1995; HARGIS, C.D. et al. 1998; KLOPATEK, J.M. – GARDNER, 
R.H. 1999; TURNER, M.G. – GARDNER, R.H. 1991). Természetesen korábban is 
megjelent néhány olyan publikáció, amely a táj vizuálisan is látható, térképen, 
légifényképen, őrfelvételen lemérhetı mintázatának sajátosságaival foglalkozott 
(BAUDRY, J. – BAUDRY-BUREL, F. 1982; BOWEN, G.W. – BURGESS, R.L. 1981; CSORBA 

P. 1989; FORMAN, R.T.T. – GODRON, M. 1986; SCHREIBER, K-F. 1988). A számítógépes 
tájelemzés, a GIS fejlıdése jelentıs lendületet adott ennek a kutatási területnek is 
(BAKER, W. L. – CAY , Y. 1992; JOHNSSON, K. 1995). 

 A tájmetria a tájat felépítı különféle területhasználati egységek – pl. erdı, 
szántó, településfoltok (patch), és az ezeket összekötı hosszanti elemek, a folyosók 
(corridor) sajátosságait vizsgálja geometriai, statisztikai és gráfelméleti eszközökkel. A 
tájszerkezet foltjai és folyosói beleágyazódnak a mátrixnak, vagy háttérnek 
(background) nevezett, uralkodó tájhasználati egységbe (CSORBA P. 1997; KERTÉSZ Á. 
2003; KERÉNYI A. 2007). E három alapegység alkotja a tájmintázatot, amely többnyire 
jellegzetes külsı megjelenéssel, egyedi karakterrel ruházza fel a tájakat. 
 
 
1. A tájmetriai adatok felhasználási lehetıségei 
 
 A tájmetria a tájakat felépítı háttér (mátrix), foltok (patch) és folyosók (corridor) 
geometriai tulajdonságait és egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedését vizsgálja. 
Megállapítja az adott tájban található foltok jellemzı nagyságát, alakját, egymáshoz 
viszonyított távolságát, a tájökológiai folyosók szélességét, hosszússágát, 
megszakítottságát, a folyosók által összekötött foltok számát, a táj, (azaz 
tulajdonképpen a mátrix) folyosók általi felszabdaltságát, s mindezen strukturális 
sajátosságok idıbeli állandóságát, vagy változékonyságát (HAINES-YOUNG, R. – 

CHOPPING, M. 1996). A fenti jellemzıket elemezhetjük kizárólag csak geometriai 
tulajdonságaik alapján, de az esetek túlnyomó részében szükség van a minıségi 
kategorizálásra is. 
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 Ha a tájmetriai adat pusztán csak a tájgeometriai helyzet jellemzésére 
szorítkozik, azt a felhasználók – részben jogosan – csak „üres” topográfiai metriának 
tekintik. Bár az ilyen adatot is fel lehet használni, pl. a mőszaki tervezésben – ahol 
korábban alig törıdtek azzal, hogy a leendı autópálya milyen tájszerkezeti elemeket fog 
átszelni. A vonalvezetést sokkal jobban befolyásolták, pl. a talajmechanikai vagy 
talajvízmélységi adottságok. Az ilyen építési, tájfejlesztési szemlélet azonban 
szerencsére már Magyarországon is jórészt a múlté. A beépítések, a vonalas mőszaki 
létesítmények tervezésekor egyre kevésbé lehet figyelmen kívül hagyni a 
természetvédelmi területek foltjait (CSEMEZ A. 1996; CSIMA P. 1993; KERÉNYI A. 1995, 
2003). Sajnos attól még távol vagyunk, hogy a jogilag nem védett, de a táj ökológiai 
mőködése szempontjából fontos tájfoltok, és különösen a tájökológiai folyosók képesek 
lennének komolyan befolyásolni a tájalakítási terveket. Még leginkább a Világörökségi 
rang oltalmát élvezı területeken lehet reménykedni abban, hogy meg lehet akadályozni 
a tájképi megjelenésnek, a táj általános szerkezetének megbolygatását. 

 A „nyers” táj(geo)metriai adatoknál sokkal jobban hasznosíthatók az olyan 
mutatók, indexek, amelyek minıségi tartalommal is rendelkeznek. Amelyek tehát nem 
csak azt mondják meg, hogy milyen az adott táj foltsőrősége, vagy milyen hosszúak a 
tájökológiai folyosók, hanem arra nézve is adnak információt, hogy a táj mőködése 
szempontjából melyek a legfontosabb és melyek a kevésbé létfontosságú elemek. 
Ahhoz, hogy egy ilyen kvalitatív értékelést lehessen készíteni, tisztában kell lenni a 
céllal, hogy ti. mire akarjuk felhasználni az adott mutatót. 

 Ilyen szempontból a „nyers” tájmetriai adatok minıségi tartalommal történı 
feltöltését három lehetséges szakterület igényeihez kell igazítani: 

• az általános tájvédelem, 
• a tájesztétika és rekreáció, 

• a természetvédelem. 
 
 
2. A tájmetriai adatok felhasználása az általános tájvédelemben 
 

Az általános tájvédelem esetében a társadalmi megítélés szerint értékes 
tájstruktúrának, a táj általános egészségi állapotának a fenntartása a cél. Az ilyen 
tájalakítás igényei nehezen rögzíthetık, de közel vannak az általános környezetvédelmi 
követelményekhez. (Pl. a levegı-, a talaj- és a vízszennyezés megakadályozása, a 
talajerózió visszaszorítása, gátat kell vetni a gyomnövények terjedésének, általános 
igény a földterületek gondozása, az épített környezet és a természetközeli tájrészletek 
harmóniája stb.) 

A felsorolt célok tájmetriai értelmezése csak a látványként megjelenı, 
tájszerkezeti aspektusoknál lehetséges, leginkább az utolsóként említett épített 
környezet és a természetközeli tájrészletek összhangja tekintetében. Azonban tájmetriai 
szempontból ez is elég nehezen értelmezhetı elvárás. Alig néhány általános 
tájszerkezetet érintı konkrét elıírás van, olyan például, amely 200 méteres beépítetlen 
területsáv (gyakorlatilag tájökológiai folyosó) megtartását szorgalmazza az összeépülı 
települések között (DUHAY G. 2004). Más a helyzet, ha erre nézve vannak konkrét 
kritériumok, mint az ún. kultúrtáj kategóriában Világörökség rangot kapott tájak 
esetében. A Világörökség (World Heritage) kitüntetı címet 1994-óta ún. kultúrtájak is 
kaphatnak, mert a páratlan értéket képviselı építészeti és a természeti objektumok 
mellett az UNESCO egész tájegységek, vagy tájrészletek megırzését is támogatja. Az 
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egy-egy táj természeti adottságaihoz évszázadok alatt alkalmazkodott földhasználat 
során létrejött szılıvidékek, legeltetı állattenyésztésre, vagy pl. kettıs; legeltetı-
erdıhasználatra (silvo-pastoral földhasználatra) specializálódott Világörökség tájak 2/3 
része Európában van. Pl. a Wachau-Salzkammergut Ausztriában, a lednicei kastélypark 
Csehországban, a Cinque Terre szılıvidék Olaszországban, az ölandi legelı- és 
szántóvidék Svédországban, s nem utolsó sorban a Hortobágy, a Tokaji szılıvidék és a 
Fertı-tó környéke (http://www.unesco.org/whc/sites). A Világörökségi rangra emelés 
indoklásában konkrétan szerepel, hogy megırzendı, védendı a táj látványképe, az ezt 
meghatározó földhasználati mintázat, beleértve az építményeket, utakat, fasorokat, 
élısövényeket, tavakat stb. Ez az egyedi tájhasználati szerkezet tájmetriai 
paraméterekkel pontosan meghatározható (SZABÓ SZ. – CSORBA P. 2008). A 
tájmetriának tehát itt jól körvonalazódó feladata van. Nem különösebben nehéz megadni 
azokat a foltmintázati adatokat, amelyek fenntartása biztosítja a Hortobágy, 
Salzkammergut, vagy Öland egyedi táji karakterét. 

Természetesen a Világörökségként számon tartott tájakon kívül a tájföldrajzos 
szakemberek minden országban tudnának mondani jó pár olyan tájegységet, melynek 
területhasználati szerkezete kulturális, társadalmi értéket képvisel. Pl. nálunk a Balaton-
felvidéki táj, a zalai táj, a kiskunsági tanyavilág stb. bizonyos fokú megırzése 
valószínőleg általános társadalmi támogatottságot élvez. 

 Kontinensünkön vannak olyan nagy kiterjedéső tájak is, amelyek ugyan nem 
kaptak kiemelt védelmet, de tradicionális tájhasználatuk, látványértékük miatt gyakran 
emlegetett, védendı európai tájtípusnak tekinthetık. Ilyen, pl. a spanyol dehesa, a belga 
kampen, a francia bocage stb.(WASCHER, D. – JONGMAN, R. 2000). 
 
 
3. A tájmetriai adatok felhasználása a tájesztétikai kutatásokban 
 
 Az esztétikai tájértékelés legnagyobb felhasználója a „turizmusipar”, amelynek 
áruja igen gyakran maga a tájlátvány, a rekreációra alkalmas környezet (KARANCSI Z. 
2004). A tömegturizmus számára is eladható „világszép” táj megırzése elemi érdeke a 
hasznot élvezı helybélieknek, vagyis a vonzóerı megtartása érdekében többnyire 
hoztak is látványfenntartó intézkedést. (Pl. a Balaton-felvidék tóra nézı hegyoldalain 
már évtizedekkel ezelıtt megtiltották a kıbányászatot.) Sajnos a tömeges látogatottság 
igen hamar értékcsökkentı hatással járhat, ma már – legalábbis Európában – egyre 
többen vannak, akiket inkább taszít a zsúfoltság. Amíg azonban a turizmus 
bevételképzı ereje elmarad a tömegturizmusból származó jövedelemtıl, addig nem is 
várható, hogy a vendéglátók a csöndes, meghitt táji környezet megırzését preferálják 
(PEDROLI, B. 2001). 

 Mivel a táj esztétikai elemzése óhatatlanul szubjektív elemekre épül, a 
tájmetria segítségével megszületett adatokról legföljebb csak annyit állíthatunk, hogy a 
potenciális érdeklıdık többségének az ízlése szerint kedvezı-e az adott tájmintázat. A 
tájesztétikai felmérések szerint vannak egyértelmően elınyös tájszerkezetek, de jócskán 
elıfordulnak kifejezetten szők, rétegigényeknek megfelelı látványtípusok is. A magas 
szintő tájélménynek pl. biztosan van egy minimális térnagyság igénye. Több 
négyzetkilométeres teret élénk domborzatú terület kilátópontjain könnyő átlátni. A 
rálátás-kilátás nagysága, a látványmezı szélessége szokásos táj(geo)metriai elemzési 
módszer (MEZİSI G. 1991; RICHLING, A. 1992). Sík vidékeken a fás növényzettel való 
fedettség erısen csökkenti a rálátás-kilátás lehetıségét, ezáltal a látványélményt. A 
„határtalan” füves, vagy kopár pusztának viszont már komoly esztétikai vonzereje is 
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lehet. A tájalkotó elemek közül – talán épp ebben a sorrendben – a domborzatnak, a 
víznek és a növényzetnek van a legnagyobb esztétikai látványképzı hatása, bár sokszor 
a fényhatás, a különleges felhızet, a párás levegı révén még az éghajlat/idıjárási 
tényezı sem játszik elhanyagolható szerepet (CSORBA P. 2007). 

 Tájmetriai szempontból a táj mozaikossága a legkönnyebben mérhetı adat. Az 
viszont nem egyértelmő, hogy milyen mértékő mozaikosságnak van a legkedvezıbb 
esztétikai hatása. Úgy tőnik, hogy a nagymérető homogén – pl. szántóföldi parcellák – 
kevés ember számára jelentenek esztétikai élményt, de a másik véglet, a végtelenül 
felaprózott mozaikosság sem elınyös, mert az sokak számára inkább nyugtalanító 
hatású (WÖBSE, H. 2002). Egyértelmő, hogy a beépítettség mértéke is fontos 
tájesztétikai paraméter, s a megkérdezettek statisztikai átlaga a táji látványmezı         
10-15%-os beépítettségét fogadja el felsı határnak. 

 A tájökológiai folyosók általában kedvezı tájképi elemek, a folyó menti 
ligeterdısávok csakúgy, mint az út menti fasorok. Pozitív megítélés alá esik a tájfoltok 
kontrasztossága is – pl. egy meredek, alámosott folyókanyarulat, egy sziklás 
tengerpart, síkságból kiemelkedı hegyvidék, elırenyomuló homokbuckák, de még egy 
kis ligeterdı folt is pl. a nagy szántóföldi táblák között. 

 Kétségtelen, hogy az évszakos, napszakos különbségek is lényegesen 
módosíthatják a táj attraktivitását. Ugyanaz a táj más esztétikai hatást kelt egy 
harsogóan üde zöld májusi reggelen, mint egy párás októberi alkonyatkor. A táj 
esztétikai értékelését tehát ki lehet egészíteni néhány tájmetriai adattal, bár a finom 
hangulati tényezıket – fény és színhatást, a növényzet gondozatlan, gyomos, vagy 
egészséges, üde jellegét, más tájökológiai módszerrel kell minısíteni. 

 Néhány környezetpszichológiai tanulmány szerint a rekreáció nélkülözhetetlen 
feltétele, hogy az ember biztonságban érezze magát (DÚLL A. – DÓSA ZS. 2005). A 
biztonságérzet erısen függ attól, hogy közvetlen környezetünket mennyire érezzük 
fenyegetınek, vagy megnyugtatónak. Egy sőrő erdıben pl., ahol úgy érezhetjük, hogy 
minden fa mögött veszély leselkedhet ránk, nyilván kevésbé lehet szó mentális 
lazításról. A nyílt, belátható tér ebbıl a szempontból bizonyára nagyobb 
biztonságérzetet kelt. Sokak számára a meredek hegyoldalak, a merész hegycsúcsok 
látványa okoz szorongató érzést, de van, akinek az erıs szél, a tenger hullámainak 
állandó mormogása nyomasztó. 

Egy másik megfigyelés szerint a tájélmény számára kedvezı, ha a 
tájmintázatban a görbült felületek dominálnak, ezek a természetközelséget közvetítik, 
ellentétben a hosszú, merev egyenes határfelületekkel, amit csak az ember erıltet bele a 
tájba (WÖBSE, H. 2002). 
 
 
4. A tájmetriai adatok felhasználása a természetvédelemi tervezésben 
 
 A tájmetriai adatok a természetvédelmi tervezés számára igen komoly 
információkkal szolgálnak. A tájmintázat ökológiai értelmezésének gazdag 
szakirodalma van (HAWKINS, V. – SELMAN , P. 2002; KLOPATEK, J.M. – GARDNER, R.H. 
1999; VOS, C.C. et al. 2001). 

 Az ökológiai szempontú tájmetriai mérések számára fontos szempont: a foltok 
nagysága, a foltok nagyságának szórása, a foltok alakja, a foltok kerületének és 
területének aránya, a szomszédos foltok ökológiai különbözısége (kontrasztja), a 
szomszédos területhasználati egységeket elválasztó szegélyélıhelyek, az ún. ökotonok 
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minısége, pl. szélessége, a foltok összekapcsoltsága, a folyosók minısége, hogy ún. 
vonal (=line), sáv (=strip), vagy terjedési (=dispersal) korridorról van szó stb. (CSORBA 

P. 1989; KERÉNYI A. 2003; LÓCZY D. 2002; VAN DER SLUIS, T. 2004). 

 A tájfoltok mérete, alakja, területi elrendezıdése alapvetı fontosságú ökológiai 
kérdés. Sajnos, az ökológia még kevés konkrét adatot tud mondani arra nézve, hogy 
mekkora minimális nagyságú tájfolt képes még eltartani egy életképes populációt, 
mekkora élettér kell egy élıközösség hosszú távú fennmaradásához? Ha a minimálisan 
szükséges populációnagyságról még rendelkezünk is hozzávetıleges adatokkal, a hozzá 
tartozó területnagyság kérdésében igen szerény ismereteink vannak, nem is beszélve az 
ökoszisztémák stabilitáshoz szükséges területnagyságot illetıen. A szakirodalomban 
csak elvétve találkozhatunk olyan adattal, hogy pl. egy stabil mezei tücsök-állomány 
minimálisan 600 egyedbıl kell hogy álljon, és ennek eltartásához legalább 3 hektár 
szárazgyep szükséges (HABER, W. – SALZWEDEL, J. 1992). 

 A tájmetria másik gyakori témája a táj felszabdaltságának, ún., 
fragmentációjának mérése, mert a településeken kívül a vonalas mőszaki létesítmények 
a legkomolyabb gáthatással (barrier funkció) járó tájelemek (FARINA , A. 1998; JAEGER, 
J. 2002). A lineáris mőszaki létesítmények alapvetıen korlátozzák az egyik 
legfontosabb ökológiai feltételt, az egyedek migrációját, de az állatvilághoz kötıdı 
növényi terjedést is. Egy táj ökológiai mőködése, a természetvédelmi célú tervezés 
számára fontos tájszerkezeti „kényszerfeltétel”. Adott esetben döntı körülmény lehet, 
hogy mennyire diszperz a lineáris mőszaki létesítmény (egy autópálya kerítése, pl. 
nagyságrendekkel erısebb barrier, mint egy alsóbbrendő mellékút), milyen forgalmasak 
a közlekedési pályák, vannak-e egymáshoz közel futó nagy forgalmú utak és vasutak, és 
hogyan helyezkednek el a védett területekhez képest, vannak-e védett területen áthaladó 
szakaszok? 

 A tájfragmentáltság mérésekor többnyire csak a mőszaki létesítmények 
területegységre vonatkoztatott sőrőségét (km/km2) számítják ki (DOSCH, F. – 

BECKMANN, G. 1999). Pedig könnyő belátni, hogy a migrációs funkciót egy autópálya 
lényegesen erısebben korlátozza, mint egy mellékút. Ezért amikor meghatároztuk 
Magyarország 229 kistájának utak, vasutak, és települések általi fragmentáltságát 
(CSORBA P. 2005), súlyozásos módszerrel figyelembe vettük a forgalomsőrőséget, a 
topográfiai helyzetet (pl. egymás közvetlen közelében futó út és vasút), valamint a 
természetvédelmi területek elhelyezkedését. Ha például vasút halad át tájvédelmi 
körzeten, annak nyilvánvalóan jelentısebb ökológiai következményei vannak, mintha a 
forgalom szántóföldi táblák között halad. 

 A közlekedési pályák ökológiai barrier szerepének differenciálására nincsenek 
objektív szempontok. Mekkora különbség van egy duplavágányú országos vasúti 
fıvonal ökológiai gátszerepe és egy szárnyvonal között? A kérdésre nincs objektív 
válasz, nincs minden élılénycsoportra kiterjedı mérés. A különbség mindenki számára 
egyértelmő, de a különbséget szorzószámmal kifejezni csak jelentıs hibahatárral lehet. 
Ugyanakkor mégiscsak meg kell becsülni a különbséget, mert azonos mértékőnek venni 
a forgalmas fıvonal és a csöndes szárnyvonal barrier szerepét, megint csak nem volna 
helyes. Ilyenkor kénytelenek vagyunk felvállalni az esetleg helytelen szorzószámok 
alkalmazását, mert az elkövetett hiba ellenére még mindig közelebb állunk a 
valósághoz, mintha nem tennénk különbséget az egyértelmően eltérı erısségő ökológiai 
gátakként mőködı közlekedési pályák között. A súlyozás egy lehetséges variációja az  
1. táblázatban olvasható. Ezeket a súlyozási elveket alkalmazva a következı kép alakult 
ki Magyarország kistájainak közlekedési hálózat általi fragmentáltságáról (1. ábra). 
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1. táblázat: A közlekedési hálózat ökológiai gáthatását minısítı súlyozás 

  Feltétel 
Utak 
(településeken 
kívüli szakaszok) 

szilárd burkolat nélküli út km 
(szorzószám nélkül)  

csak erdıket átszelı szakaszokon 
vesszük számításba  

 szilárd burkolat nélküli út km x 3 csak a védett területeken 
áthaladó szakaszok 

 harmad és negyedrendő bekötı utak km x 2  
 szilárd burkolattal ellátott erdészeti kezeléső 

utak km x 1,5 
közforgalom számára csak 
idıszakosan, pl. hét végén 
megnyitva 

 harmad és negyedrendő bekötı utak km x 5 védett területeken áthaladó 
szakaszai 

 szilárd burkolattal ellátott erdészeti kezeléső 
utak km x 2,5  

közforgalom számára csak 
idıszakosan, pl. hét végén 
megnyitva 

 másodrendő fıút km x 4,0-4,8 a forgalomsőrőség függvényében 
 másodrendő fıút km x 8,0-8,8 védett területeken, a 

forgalomsőrőség függvényében 
 elsırendő fıút km x 4,0-4,8 a forgalomsőrőség függvényében 
 elsırendő fıút km x 8,0-8,8 védett területeken, a 

forgalomsőrőség függvényében 
 autópálya km x 10  
   
Vasút  
(beépített 
területeken 
kívül!) 

szárnyvonal km x 3  

 szárnyvonal km x 4 autópályához és fıúthoz közeli 
szakasz  

 fıvonal km x 5  
 fıvonal km x 6 autópályához és fıúthoz közeli 

szakasz 
 
 

 Az ország 229 kistájának adatait 4 intervallumba soroltuk. A számok a súlyozás 
miatt nem valódi km/km2 adatokat jeleznek, tehát pl. a Marcal-medencében nem 2,1-3,0 
kilométer közút, illetve vasút esik minden négyzetkilométerre. Ez az ábra – mint arról 
szó volt – a közlekedési infrastruktúra ökológiai szempontokat figyelembevevı 
fragmentációs hatását tükrözi. A térképen a tájak között látható relatív különbségek 
tehát – a tájvédı, tájfejlesztı, tájalakító beavatkozások tervezése során – arra 
figyelmeztetik a szakembereket, hogy pl. a Tiszántúl tájai között az Északkelet-
Nyírségnek, a Hajdúhátnak, a Dél-Hajdúságnak és a Békési-síknak az ökológiai 
tájfragmentáltsága erısebb, mint a régió többi tájának. 
 
 
Összefoglalás 
 

A tájföldrajzi elemzések hatékonyabb felhasználása érdekében növelni kell a 
tájtulajdonságok objektív adatokkal történı jellemzését. Ennek a törekvésnek a 
jegyében alakult ki az egyik legújabb geográfiai szakterület, a tájmetria. A táj vizuálisan 
is megfigyelhetı szerkezetét felépítı foltok, folyosók és mátrix geometriai, statisztikai 
értékelése segítségével jól leírható a tájmintázat. A táj jellegzetes arculatának tájmetriai 
adatai hasznos alapanyagot biztosítanak az általános tájvédelmi, a tájesztétikai és a 
természetvédelmi célú tájtervezés számára. 
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1.ábra: Magyarország kistájainak út-és vasúthálózat általi felszabdaltsága 

(ökológiai elveken alapuló súlyozással módosított km/km2 adatok; saját szerkesztés) 
 
 

A tanulmány elkészítését jelentıs mértékben elısegítette az OTKA T 042638 pályázat anyagi 
támogatása. 
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8. Horváth Gergely 
 

Természeti, táji értékek számszerő minısítése 
 
 
Bevezetés: az érték fogalma 
 

Napjainkban az érdeklıdés elıterébe kerültek a természeti és táji értékek, ám 
azok minısítése többnyire csak jelzık, leírások formájában jelenik meg, holott nagy 
szükség lenne ezen értékek „kvantitatív” megközelítéső, tehát számszerősített 
meghatározására is. Leginkább talán a természeti és táji értékek kezelıinek maguknak 
volna szükségük egy- vagy többféle megbízható, számszerő értékelésre, pl. 
természetvédelmi szempontból nézve ez megkönnyítene bármiféle fejlesztést, kezelést, 
de akár – károkozás esetén – büntetéskiszabást is, vagy pl. turisztikai szempontból 
nézve elısegítené a fejlesztést, tervezést, irányítást, a meglátogatandó célobjektumok 
(ún. desztinációk) kijelölését. Földrajzos szemüveggel nézve a kérdés azért is fontos, 
mert mind a kutatások, mind a gyakorlati természetvédelem, mind a nagyközönség 
értékítélete szempontjából a természeti értékek között a földtudományi értékek 
hátrányos helyzetben vannak az élıvilág értékeivel szemben. 

Számos, a földrajztudomány érdeklıdési körébe is tartozó témakörben voltak 
már kísérletek mindenféle „értékek” számszerősítésére. Magyarországon is születtek 
ilyen módszerek, fıleg értékrend szerinti minısítések. Nyilvánvaló azonban, hogy 
bármiféle módszer alkalmazása elıtt tisztáznunk kell, mit is tekintünk „értéknek”. Ha 
felütjük a szótárakat, elég sokféle jelentést találunk az érték fogalmával kapcsolatban. A 
Magyar Nyelv Értelmezı Szótára szerint az érték szónak három alapvetı jelentése van 
(melyhez természetesen további jelentésárnyalatok tartoznak, amelyekbıl most csak a 
témánk szempontjából jelentıs értelmezéseket vesszük sorra): 

• az elsı „valaminek a megbecsült volta”, amely lehet egy anyagban, tárgyban, 
eszközben az a jelleg, tulajdonság, hogy az egyén vagy a társadalom részérıl 
megbecsülésben részesül (pl. „élvezeti érték” vagy „használati érték”); vagy 
pedig egy személyben, közösségben, emberi cselekvésben, alkotásban a 
társadalmi élet és a kultúra szempontjából becses, és ezért az egyéntıl és 
közösségtıl nagyra tartott tulajdonság (pl. „emberi”, „erkölcsi”, „költ ıi”, 
„lelki”, „m ővészi”, „szellemi érték”, „egy mő felbecsülhetetlen értéke” stb.); 
illetve valamely cselekvésnek, eljárásnak haszonnal, eredménnyel járó volta (pl. 
„valaminek nagy a gyakorlati értéke”); 

• a második „valaminek valamilyen mértékkel kifejezhetı jelentése, illetve 
jelentısége” (pl. a „pénz értéke” annak a viszonynak a kifejezése, hogy a pénz 
milyen árumennyiségre cserélhetı be; az „áru értéke” valamely árunak pénzben 
kifejezett becse); vagy pl. jövedelemnek, bevételnek pénzben kifejezhetı 
nagysága, összege (pl. az évi forgalom értéke); további jelentésárnyalatok 
mellett fontos még valamely anyagnak, energiának, folyamatnak bizonyos 
mértékegységgel kifejezett nagysága (pl. a hımennyiségnek kalóriában 
kifejezett értéke); 

• végül a harmadik fı jelentés: „értékes dolog vagy személy”, azaz pl. olyan tárgy, 
eszköz, jószág, amelynek az átlagosnál nagyobb becse van; vagy bizonyos 
tulajdonságai következtében nagyra becsült személy. 
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Erısen leegyszerősítve tehát az érték lehet: 

• elvont elméleti kategória: a társadalmi élet és a kultúra szempontjából bizonyos 
tulajdonságai következtében az egyéntıl és közösségtıl nagyra tartott 
tulajdonság; illetve olyan tárgy vagy fogalom, amelynek az átlagosnál nagyobb 
becse van; 

• és lehet közgazdasági kategória: valaminek valamely mértékkel kifejezhetı 
jelentése (mint ahogy egy áru értéke pénzben kifejezhetı). 

 
 
1. Természeti, táji, földtudományi értékek 
 

A fenti értelemben tehát természeti, illetve táji értékeknek a természet, valamint 
a táj azon elemei és egységei tekinthetık, amelyeket az emberiség, vagy emberek egy 
csoportja valamely tulajdonságaik alapján a többinél többre, nagyobbra értékel, 
értékesebbnek tart. A táji értékek pontos megfogalmazását már az a tény is nehezíti, 
hogy a táj fogalma országonként, tudományos iskolánként (akár azt is nyugodtan 
mondhatjuk, kutatónként), sıt túl ezen a földrajztudomány kettıssége miatt már eleve 
természet- és társadalomföldrajzi megközelítésben is különbözik. A természet 
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény csak az ún. egyedi tájértékekre ad 
meghatározást, abban viszont szerepelteti a „természeti érték” fogalmát, ám az utóbbi 
meghatározása – mint erre egy korábbi tanulmányban (HORVÁTH G. 2005) utaltam – 
igencsak zavaros. A törvények fogalommagyarázatai egyébként is igen tautologikusak, 
vagy egyfajta zárt körben mozognak, így elég nehéz elérni, hogy fogalmak logikusan 
egymásra épüljenek, és még kevésbé azt, hogy egyes fogalmakon mindenki ugyanazt 
értse. 

Megítélésem szerint a táji érték tágabb fogalom, abban benne vannak a 
természeti értékek – beleértve a tájképi-tájesztétikai értékeket is – és az ember által 
létrehozott környezet értékei egyaránt, utóbbihoz sorolva az épített környezet értékeit, 
többek között a kultúr- és ipartörténeti értékeket is. Táji értékek tehát lehetnek akár 
természetes, akár mesterséges eredető tereptárgyak, illetve azok csoportjai, együttesei, 
valamint az általuk alkotott „tájkép” , beleértve ember és táj együttélésének harmóniáját. 

A természeti értékek terén továbbá meg kell különböztetni az „élı” (növénytani, 
állattani), az „élettelen” (földtani, talajtani, felszínalaktani és víztani) értékeket. Sajnos, 
a hivatalos szóhasználat (így maga az említett törvény is) utóbbiakat összemossa és 
egyszerően földtani vagy geológiai értékekrıl beszél, bár a megkülönböztetés 
szükségességére Kiss Gábor már 1996-ban rámutatott. Érdekes ugyanakkor, hogy a 
törvényhez csatolt indoklás egyenrangúan kezeli, pl. a földtani és felszínalaktani 
értékeket. Mindenestre célszerőnek tőnik az említett „élettelen” értékeket 
összefoglalóan földtudományi értékeknek nevezni, de ahhoz, hogy ez elterjedjen, 
szakmánk képviselıinek következetesen ezt a fogalmat kellene használni. 

Ismételten rá kell mutatni arra is, hogy míg az élı természet értékei többé-
kevésbé meghatározottak (esetleg akár számszerősítve is, pl. egy növény- vagy állatfaj 
eszmei értéke), addig a földtudományi értékek terén még gyerekcipıben járunk. Hogy 
melyik „objektum” értékes, annak kijelölése persze önmagában is szubjektív, de még 
nehezebb annak meghatározása, mekkora ez az érték, mi a nagyobb érték, milyen (pl. 
kistáji, országos vagy éppen nemzetközi) szinten érték valami stb. 

Mivel mindent, amit az emberiség értéknek tart, általában érdemesnek is tart 
megırizni, megvédeni, így nem véletlen, hogy a természeti értékek fogalma szorosan 
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összefügg a természetvédelem témakörével. Mint Kiss Gábor (1996) írja, annak 
eldöntésére, hogy az élettelen természeti képzıdmények közül melyek tekinthetık 
megırzésre érdemesnek, még viszonylag kevés speciális vizsgálat volt a 
földtudományok részérıl mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban. Nincs egy 
általánosan elfogadott és alkalmazott módszer a legértékesebb képzıdmények egzakt 
alapon történı kijelölésére sem. 

Pedig kézenfekvınek tőnik, hogy a táj adottságait valamilyen módon 
számszerősítsük, azaz konkrét, összehasonlítható, rangsorolást is lehetıvé tevı 
számokkal, számjegyekkel fejezzük ki. Megismételve egy korábbi tanulmányban (KISS 

G. – HORVÁTH G. 2002) már leírtakat, az ilyen típusú értékelés lehet abszolút (tehát 
pénzben kifejezhetı értéken alapuló) vagy relatív (tehát egymáshoz viszonyított 
rangsort felállító, csak egymáshoz viszonyított fontosságot megadó). Mivel a táji, 
természeti értékek jelentıs része materiálisan sokszor szinte megfoghatatlan, az abszolút 
érték szinte meghatározhatatlan, illetve ha valamit mégis meghatározunk, akkor az 
inkább csak eszmei értéknek tekinthetı, ezért célszerőbb és kivihetıbb a relatív 
értékelés, melynek egyik leghagyományosabb módja a pontszámok használata. 

Az ilyen értékrend szerinti relatív pontszámos értékelések fıbb elvei: 

1. Bizonyos tulajdonságokhoz, illetve azok valamilyen fokának meglétéhez egy-
egy meghatározott pontszám rendelhetı; 

2. Bizonyos kiegészítı feltételek megléte egy-egy pontszámmal „jutalmazható”; 

3. Ezekhez egyéb másodlagos tényezıket is figyelembe véve a pontszámot 
csökkentı vagy növelı negatív és pozitív „korrekciós tényezık” társíthatók; 

4. És végül a tulajdonságok fontossága, jelentısége alapján a pontszámok 
„súlyozhatók”. A pontskála lehet alul zárt, felül nyitott, vagy alul-felül zárt (pl. 
0-10 vagy 0-100 közötti); többnyire inkább az utóbbit szokták használni, mert 
nagy elınye, hogy az egymáshoz viszonyítást és a csoportképzést egyaránt 
erısen megkönnyíti. Az alappontszámokból könnyen képezhetık összetett 
pontszámok is, azaz az alappontszámokkal további matematikai mőveletek is 
végezhetık a „végleges” pontszám kialakításához. 

 
 
2. Természeti adottságok értékelésének néhány magyarországi példája 
 

A természeti-táji értékek meghatározására irányuló módszerek nem teljesen 
elızmény nélküliek Magyarországon. Az 1970-es évektıl kezdve – különösen a 
Földrajztudományi Kutatóintézetben – vezetı szakmai irányzat volt az integrált 
környezetminısítés, amely alapvetıen a természeti környezet adottságainak 
értékelésére, mégpedig lehetıleg valamilyen számszerő értékelésére irányult. Érdemes 
ezért áttekinteni néhány, e tárgyban itthon született kísérletet, módszert, mert azok 
egyrészt ötleteket adnak a táji értékek meghatározásához, másrészt rámutatnak azokra a 
buktatókra, amelyek a számszerősítéseknél elkerülhetetlenül fellépnek. 

A természeti adottságok közül a termıföld értékelésére irányuló kísérletek a 
legrégibbek. Tulajdonképpen a földnek évezredek óta pénzben kifejezhetı ára van, 
emellett régóta ismertek különféle relatív értékelések (ilyen, pl. az aranykorona-érték) is 
a termıföld minıségének jellemzésére. A hetvenes években egy új rendszer kidolgozása 
keretében születtek kísérletek a termıhelyértéknek (tehát a talaj éghajlattól és 
domborzattól befolyásolt természetes termelékenységének) meghatározására. Ennek 
alapjául a Stefanovits P. et al. (1970) által kidolgozott értékelés szolgált, egy egyszerő 
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rangsor, amely a szerzı tudásán, tapasztalatain alapult és talajainkat termelékenységük 
alapján 100 pontig terjedı pontszámokkal értékelte. Késıbb a termıhelyérték 
meghatározása során Góczán László (1971) a Stefanovits-féle talajpontszámokat az 
adott termıhelyre jellemzı korrekciós tényezık alapján finomította, mégpedig a 
csapadék, a beszivárgás, a lefolyás és a lejtıszög adatainak figyelembevételével az 
alapértékekhez domborzati és vízhasznosulási negatív értékszámokat rendelt. Majd 
Góczán L. et al. (1984) részletesen is kidolgoztak egy relatív jellegő értékelési rendszert 
a környezet erıforrásainak és adottságainak egy részére, összesen 7 tényezıre, bizonyos 
mennyiségi és minıségi mutatók alapján. A kiválasztott tényezık közt szerepelt a 
domborzat, a vízhálózat, a talaj és a növényzet is. Pl. a domborzati elemek 
minısítéséhez a formákat 36 fı relieftípusra osztották, minden típusra meghatározva 
egy 1-100 közötti értékszámot (illetve értékszám-készletet), valamint a típuson belüli 
egyes speciális jellemzık pontokkal kifejezett értékcsökkentı hatását (pl. egy alföldi 
alacsony ártér 80-50 pontot „ér”, de a hullámtér már 30 pontnyi, idıszakosan nedves – 
belvizes – felszín 10-30 pontnyi levonást jelent). Az így kialakított pontszámok alapján 
a formákat 0-9 közötti értékeket felvevı (összesen 10) minıségi értékrend-kategóriába, 
azaz osztályközbe sorolták. Mezısi Gábor (1982, 1985) a domborzatra dolgozott ki 
részletes értékelést 0-100 közötti alappontszámmal és különbözı – a formák 
horizontális kiterjedése, kitettsége, érdessége, lejtıviszonyai nyomán kialakított – 
korrekciós tényezık figyelembevételével; mivel az értékelés agroökológiai 
megközelítéső volt, ezért meredekebb lejtık, „érdesebb” felszínek 5-30 pontos levonást 
eredményeztek. Lovász György (1980) a kitettséget, a napfényveszteséget, a kiépített 
infrastruktúrától való távolságot és a környezetszennyezés mértékét is beszámítva 
pontozta a domborzatot. 

Hevesi Attila (1981) a természeti adottságok természetvédelmi szempontú 
minısítésére készített munkájában a természeti értékeket hat tényezıcsoportba (pl. 
földtani, felszínalaktani, vízrajzi stb.), majd ezeket további alcsoportokba osztotta; az 
alcsoportokon belül az értékeket (pl. egy ritka kızet feltárásban való megjelenése, egy 
vetıdés szemléletes megjelenése stb.) 5-120 közötti pontszámokkal értékelte, és 
emellett az önmagában védelemre érdemes természeti értékeket külön *-jellel látta el. 
Ezután km2-enként kiszámítva a pontszámokat, azok alapján az adott területet a 10 
kialakított, ún. minıségi osztály valamelyikébe sorolta, a pontértékek mellett a 
csillaggal ellátott objektumok számát – mint pozitív súlyozást – is figyelembe véve. 
Egyes esetekben az értéket csökkentı mesterséges tényezık 5-75 pont levonását 
eredményezték. A fıként a karsztvidékekre kidolgozott rendszer – kiegészítésekkel – 
leginkább védett és védendı területek határainak objektívabb kijelölésére nyújthatna 
lehetıséget. Gáldi László (1986) a Bükk példáján alapvetıen idegenforgalmi 
szempontú értékelést készített. E munkában is megjelennek egészen sajátos 
pontszámos értékelések: pl. 0-9 közötti pontokkal értékelte a kilátópontokat aszerint, 
hogy onnan hány fokos látószögben milyen tájkép látható. Rétvári László (1986) 
vezetésével egy kutatócsoport  a Pilis–Visegrádi-hegység környezetminısítése során a 
hagyományos értékeléseken túl néhány sajátos adottság számszerősítésére is kísérletet 
tett, így a természeti környezet rekreációs célú minısítésének keretében Papp Sándor – 
Sánta András szintén a látványélmény-értéket pontozta, Miczek György a közlekedési 
terhelés meghatározására egyfajta személygépkocsi-egyenértéket vezetett be. Donáth 
Béla – Tardy János pedig a levegıtisztaság minısítésére dolgoztak ki méréseken 
alapuló 1-5 közötti pontszámokat stb. Kertész Ádám (1988) a Dunakanyar-hegyvidék 
természeti környezetpotenciáljának mezıgazdasági és idegenforgalmi szempontú 
értékelése során 14 tényezıt (domborzati, éghajlati, növényzeti stb. értékszámokat) vett 
figyelembe, majd matematikai módszerként fıkomponens-elemzést és faktoranalízist 
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alkalmazva határozta meg az integrált környezetpotenciált. Születtek olyan módszerek 
is (MEZİSI G. 1991), amelyek a táj esztétikai értékének meghatározására irányultak. 
Mindezek a módszerek további ötleteket adhatnak egy adott táj sokoldalú értékeléséhez. 

Visszatérve az agroökológiai kérdésekhez, 1997-ben Magyarország 
földhasználati zónarendszerének kialakítása részeként Ángyán József vezetésével egy 
kutatócsoport dolgozott ki módszert az agráralkalmasság értékelésére és minısítésére, 
melynek során a környezetre, a domborzatra, a talajokra, a klímára, a vizekre, az 
élıvilágra, annak fajaira és élıhelyeire és a földhasználati formákra vonatkozó 
adatbázisokat dolgoztak fel térinformatikai módszerekkel. Ebben szerepeltek ismert 
domborzati és talajparaméterek is, mint pl. a lejtıkategória vagy az említett száz pontos 
talajértékszám, a szántóterületek átlagos aranykorona-értéke, az energetikai és a 
klimatikus agrárpotenciál, a kukoricatermesztési klíma-alkalmassági értékszáma stb. 28 
területjellemzı környezeti változót kategorizáltak, és minden egyes változót és 
kategóriát súlyoztak. A számítások során a mezıgazdasági alkalmassági 
értékszámokból kivonták a környezetérzékenységi értékszámokat, majd a különbséghez 
hozzáadtunk 100-at, így egy 0-198 közötti értékskálát kaptak, ahol a 100 alatti értékek 
az adott terület környezetérzékenységi meghatározottságára, a 100 feletti értékek pedig 
az agrár-meghatározottságra utalnak. Az értékek segítségével a földhasználati 
zónarendszer kialakítását illetıen a 100 pont alatti értékő területeket védelmi zónába, 
másokat pedig külterjes (extenzív), illetve belterjes (intenzív) agrárzónába soroltak. 

A számszerő értékekre alapozott minısítéseket itt most tovább nem részletezve 
és a fenti hazai példákkal megelégedve annyi megállapítható, hogy számos kísérlet 
született pontszámos értékelések létrehozására, és azok meglehetısen széles körre 
terjedtek ki. A különbözı értékelések közös vonása, hogy az alappontszámok 
kialakítása nagyon hasonlít az egyszerő rangsorok (KISS G. – HORVÁTH G. 2002) 
felállításához, azaz lényegében a készítı tapasztalatain alapul (persze a szubjektivitást 
bizonyos mértékig ellensúlyozza a rendszerek összeállítóinak tudása, terepismerete), és 
lényegében „tapasztalati úton” egy kvantitatív jellegő értékelést szubjektív 
számértékekre alapoz. 
 
 
3. Értékkritériumok természeti értékek relatív pontszámos értékeléséhez 
 
 Ahhoz azonban, hogy átfogó értékelés születhessen, kell egy kritériumrendszer! 
Az alkalmazott kritériumok természetesen az értékelés kulcskérdését jelentik. Korábban 
tettünk már kísérletet az értékelések során leggyakrabban alkalmazott kritériumok 
ismertetésére, majd ezt pontosítottuk (KISS G. – HORVÁTH G. 2002, 2004); ezt foglalja 
röviden össze az 1. táblázat. (Megjegyzés: képzıdmény, objektum, terület, forma stb. a 
táblázatban egységesen „képzıdmény” néven szerepel). 
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1. táblázat: Kritériumok természeti értékek minısítésére 

A kritériumtípus 

Elnevezése értékelése pontozása 

Egyedülállóság, ritkaság 
A képzıdmények elıfordulási 
gyakoriságára utal; az egyedülállóság 
szélsıségesen ritka elıfordulás 

Egy képzıdménytípusnak minél kisebb 
a területi elterjedése, illetve minél 
kevesebb az ismert elıfordulásainak 
száma, annál értékesebb 

Minél ritkább és 
egyedülállóbb egy 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Területi jellemzıség 
A képzıdmények adott területre 
jellemzı voltát, tehát a tipikusságát és a 
reprezentativitását összegzi 

A természetes körülmények között 
legnagyobb területi elterjedésben, 
illetve leggyakrabban elıforduló, 
legjellegzetesebb képzıdmények 
értékesek 

Minél jellemzıbb a 
képzıdmény a területre, 
annál magasabb a 
pontszám 

Természetesség 
Az emberi hatásoktól való átalakítottság 
fokát jelzi; célszerő úgy értelmezni, 
hogy a képzıdmény jelenlegi 
állapotában mennyire tartalmaz 
antropogén zavarásra utaló jegyeket 

A természeteshez közelebbi állapotú és 
kevésbé zavart képzıdmények 
értékesebbek 

Minél természetközelibb 
és minél kevésbé zavart a 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Típusosság 
Azt fejezi ki, hogy egy képzıdmény 
mennyire tartalmazza az adott 
képzıdménytípus általános 
jellegzetességeit 

Az adott képzıdménytípus általános 
jellegzetességeit megjelenítı 
képzıdmények értékesek 

Minél típusosabb a 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Fejlettség 
Azt jelzi, hogy egy képzıdmény 
mennyire szemléletesen tárja elénk, 
mennyire tükrözi a képzıdménytípust 
létrehozó folyamatokat és a képzıdési 
körülményeket 

A kialakulásuk folyamatait és 
képzıdési körülményeit jól, 
szemléletesen megjelenítı 
képzıdmények értékesek 

Minél fejlettebb a 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Sokféleség 
A képzıdmény megjelenésének 
változatosságát, a kisebb-nagyobb 
pozitív és negatív formák gyakoriságát 
jelzi 

A képzıdményt alkotó elemek 
változatossága, a részlet- és 
mikroformák gazdagsága értékesebb 

Minél kevésbé homogén 
egy képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Veszélyeztetettség 
A képzıdmény emberi beavatkozással 
szembeni veszélyeztetettségét fejezi ki 

A veszélyeztetett képzıdmények 
könnyebben elpusztulhatnak; érték 
voltukat éppen az adja, hogy esetleges 
eltőnésük értékvesztést eredményez  

Minél nagyobb a 
képzıdmény 
érzékenysége a 
veszélyekkel szemben, 
annál magasabb a 
pontszám 

Elhelyezkedés 
A képzıdményben megjelenı geológiai 
szerkezet vagy geomorfológiai alakzat 
jellegzetes elhelyezkedése, 
kirajzolódása, amibıl pl. következtetni 
lehet a kialakulás folyamatára 

Egy geológiai szerkezetet vagy egy 
geomorfológiai alakzatot jó 
elhelyezkedése révén feltáró 
képzıdmény értékes 

Minél jobban tükrözi egy 
képzıdmény 
elhelyezkedése révén a 
szerkezetet vagy a formát, 
annál magasabb a 
pontszám 

Méret 
Azt fejezi ki, hogy egy képzıdmény 
mérete mennyire teszi alkalmassá egy 
jelenség érzékeltetését, bemutatását, ill. 
hogy mennyire uralkodik a képzıdmény 
látványa a környezetén 

A méretükkel a formát jól érzékeltetı, 
ill. a környezetét uraló, nagyobb 
távolságból jól látható képzıdmények 
értékesebbek 

Minél ideálisabb egy 
képzıdmény mérete, ill. 
minél inkább uralja a 
környezetét, annál 
magasabb a pontszám 

Kutatási jelentıség 
Azt fejezi ki, hogy egy képzıdmény 
milyen lehetıségeket biztosít 
tudományos kutatásokra, mennyire van 
tudományos jelentısége 

A számottevı tudományos 
jelentıséggel bíró, kutatásokat keltı és 
vonzó képzıdmények értékesek 

Minél nagyobb a kutatási 
jelentıség, annál 
magasabb a pontszám 
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Oktatási-nevelési jelentıség 
Azt fejezi ki, hogy egy képzıdmény 
mennyire alkalmas ismeretek terepi 
bemutatására, ami által az adott 
képzıdménytípus megismerése és 
létrehozó folyamatok megértése 
könnyebbé válik 

Az oktatási célú bemutatásra, 
ismeretterjesztésre alkalmasabb 
képzıdmények értékesek 

Minél nagyobb az 
oktatási-nevelési 
jelentıség, annál 
magasabb a pontszám 

Látványosság 
Egy képzıdmény esztétikai vonzereje, 
tájképi jelentısége, tájesztétikuma, 
köznapian szólva szépsége 

A látványos, szép, vonzó 
képzıdmények értékesek 

Minél látványosabb egy 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Rekreációs jelentıség 
Azt fejezi ki, hogy egy képzıdmény 
rendelkezik olyan tulajdonságokkal, 
amelyek testi-lelki kikapcsolódásra 
szolgálhatnak 

A szabadidı aktív, élményforrásul 
szolgáló eltöltését és a fizikai 
aktivitással párosuló életmód követését 
lehetıvé tevı, azt szolgáló 
képzıdmények értékesek 

Minél inkább cél lehet 
egy képzıdmény 
rekreációs tevékenységek 
szempontjából, annál 
magasabb a pontszám 

Elérhetıség 
Egy képzıdmény elérhetısége a 
nagyobb turisztikai kibocsátó központ 
felıl jármő segítségével 

Egy képzıdmény jó úthálózat vagy 
tömegközlekedési kapcsolatok révén 
való elérhetısége növeli az értékét 

Minél inkább elérhetı egy 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Megközelíthetıség 
Egy képzıdmény gyalogos 
megközelíthetısége arról a helyrıl, ahol 
a látogatók kiszállnak a 
tömegközlekedési eszközbıl vagy a 
személygépkocsiból 

Egy képzıdmény viszonylag könnyő 
gyalogos megközelíthetısége, pl. 
jelzett utak megléte növeli az értékét 

Minél könnyebben 
megközelíthetı egy 
képzıdmény, annál 
magasabb a pontszám 

Történetiség 
Egy képzıdményrıl rendelkezésre álló 
tudományos és köznapi ismeretek, 
információk mennyisége 

Azok a helyek, amelyekrıl hosszú távú 
adatsorok, megfigyelések, feljegyzések 
állnak rendelkezésre, értékesek 

Minél több adat, forrás áll 
egy képzıdményrıl 
rendelkezésre, annál 
magasabb a pontszám 

Kezelhetıség 
Azt fejezi ki, hogy az adott képzıdmény 
milyen feltételeket kínál az ott található 
értékek megırzésére 

A könnyebben megszervezhetı ırzés 
vagy a terület lezárása a képzıdmény 
természetvédelmi értékét növeli 

Minél jobbak a feltételek 
a képzıdmény kezelésére, 
annál magasabb a 
pontszám 

Élıhelyi jelentıség 
Azt fejezi ki, hogy az adott képzıdmény 
milyen feltételeket kínál az ott 
megtelepedett élıvilág fennmaradására, 
ill. hogy milyen különleges élıvilággal 
rendelkezik 

Azok a képzıdmények, amelyek nagy 
faj- és egyedszámú élıvilág számára 
jelentenek élı-, táplálkozó-, 
szaporodó-, vagy búvóhelyet, vagy 
ritka, veszélyeztetett fajok élıhelyei, 
természetvédelmi szempontból 
értékesek 

Minél jobbak a feltételek 
az élıvilág 
fennmaradására, és minél 
gazdagabb és értékesebb 
ez az élıvilág, annál 
magasabb a pontszám 

Potenciális természetvédelmi érték 
A képzıdmény természetes folyamatok, 
illetve megfelelı természetvédelmi 
kezelés hatására bekövetkezı esetleges 
jövıbeni értéknövekedésének 
lehetıségét fejezi ki 

A jövıben esetleg materiálisan is 
értéket kínáló és termelı 
képzıdmények potenciálisan értékesek 

Minél nagyobb egy 
képzıdmény potenciális 
értéke, annál magasabb a 
pontszám 
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4. Medves-vidéki képzıdmények pontszámos értékelése 
 

A Medves-vidéki mintaterületen kutatócsoportunk (Horváth G., Karancsi Z., 
Pintér Z., Prakfalvi P.) egy nagyon egyszerő pontszámos értékelésre tett  kísérletet 
(melyben Judik B. vezetésével a Bükki Nemzeti Park Karancs–Medves Tájvédelmi 
Körzetének munkatársai is részt vettek; segítségüket ezúton köszönjük). A 
földtudományi értékekben gazdag (HORVÁTH G. 1998, 1999), bár az ember által erısen 
átalakított (KARANCSI Z. 2000, 2002) tájon lényegében 16, a területre jellemzı és a 
kutatócsoport által kifejezetten értéknek tartott képzıdményt értékeltünk a fenti 
kritériumrendszer alapján 1-5 közötti pontszámokkal, majd a pontszámokat egyszerően 
összeadva kaptuk meg a végleges pontszámokat, melyeket sorba rendezve alakult ki az 
értékességi sorrend (2. táblázat). A vizsgált képzıdményeket fıleg a területet uraló 
három fı kızettípuson (homokkövön, riolittufán és bazalton) kialakult látványosnak 
tekinthetı felszínformák közül választottuk ki, melyek általában egyszerre földtani és 
felszínalaktani értékek is. 

Nem nehéz azonban belátni, hogy az egyes kritériumok jelentısége korántsem 
egyforma, ezért elvileg reálisabb képet kell kapnunk, ha az egyes kritériumokat 
súlyozzuk. Elsı lépésben viszonylag egyszerő megoldást alkalmaztunk, a kritériumokat 
mindössze három kategóriába soroltuk, és meglehetısen mechanikusan egyszeres, 
kétszeres, valamint háromszoros súlyt adtunk az adott kritériumoknak (azaz az adott 
kritériumhoz tartozó pontszámot eggyel, kettıvel vagy hárommal megszoroztuk). 
 

Egyedülállóság, ritkaság 
Területi jellemzıség 
Természetesség 
Típusosság 

Háromszoros súlyt kapott 

Látványosság 
Fejlettség 
Elhelyezkedés 
Kutatási jelentıség 
Oktatási-nevelési jelentıség 

Kétszeres súlyt kapott 

Élıhelyi jelentıség 
 
 
(A többi kritérium értelemszerően egyszeres súlyt kapott, ami persze azt jelenti, hogy 
nem kapott súlyt). 

 A súlyozások alapján kialakult pontszámokat, illetve rangsort a 3. táblázat 
tartalmazza. 

 Megvizsgáltuk még azt is, hogy a súlyozás eredményezett-e lényeges változást. 
Ehhez kiszámítottuk a két táblázat rangsora közötti különbséget kifejezı 
rangkorrelációs együtthatót, amelynek értéke 0,953 lett. Ez igen erıs korrelációt jelent 
és azt jelzi, hogy a vizsgált 16 objektum esetében a fenti nagyon egyszerő súlyozás nem 
árnyalta lényegesen a korábban már kialakult képet. 
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2. táblázat: Medves-vidéki földtudományi értékek pontszámos értékelése 
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Egyedülállóság 4 5 2 4 3 3 4 4 2 5 3 2 3 4 2 3 
Ritkaság 5 5 2 4 3 4 4 4 2 5 3 2 3 4 2 3 
Területi jellemzıség 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
Természetesség 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 
Típusosság 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 
Fejlettség 5 5 3 4 4 5 4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 
Sokféleség 2 2 3 4 5 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 
Veszélyeztetettség 
közvetlenül 4 4 2 3 4 4 4 3 1 2 1 1 4 3 4 2 

Veszélyeztetettség 
aktuálisan 3 4 2 3 4 4 4 3 1 3 1 1 4 4 4 3 

Veszélyeztetettség 
potenciálisan 

3 5 2 3 4 5 4 2 1 3 1 2 4 4 4 3 

Elhelyezkedés 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
Méret 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 2 2 4 3 4 
Kutatási jelentıség 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 
Oktatási-nevelési 
jelentıség 

4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 3 2 3 4 3 3 

Látványosság 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 2 4 5 4 4 
Rekreációs jelentıség 2 2 1 2 4 5 5 5 3 4 2 1 2 4 2 1 
Elérhetıség 1 2 4 5 2 4 4 3 4 3 1 1 3 5 3 4 
Megközelíthetıség 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 4 5 4 4 
Történetiség 1 2 2 1 3 4 4 4 2 4 3 1 1 1 1 2 
Kezelhetıség 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 
Élıhelyi jelentıség 1 2 2 3 5 5 4 4 2 4 3 3 1 3 1 5 
Potenciális 
természetvédelmi 
érték 

4 5 2 3 5 5 5 5 4 5 3 2 3 5 3 3 

Összesen 72 86 62 82 89 93 90 87 63 86 57 47 67 87 64 69 
 
B= bazalt; H = homokkı; R = riolittufa; V = vegyes 



TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK SZÁMSZERŐ MINİSÍTÉSE 
 
 

82 

 
3. táblázat: Medves-vidéki földtudományi értékek súlyozott pontszámos értékelése 
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Egyedülállóság, 
ritkaság 

12 9 12 12 15 12 12 15 15 12 6 6 9 6 9 6 

Területi 
jellemzıség 

12 12 12 9 9 12 15 9 9 9 12 15 12 12 12 9 

Természetesség 12 12 9 9 6 12 12 12 15 12 6 12 12 9 6 12 
Típusosság 12 15 12 12 9 15 15 15 15 9 9 12 9 9 9 9 
Fejlettség 10 8 8 10 10 8 8 10 10 8 6 6 8 8 6 6 
Sokféleség 3 5 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Veszélyeztetettség 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 4 4 1 1 
Elhelyezkedés 10 10 8 8 8 8 8 10 8 6 8 6 6 6 8 6 
Méret 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 2 3 4 2 
Kutatási jelentıség 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 6 8 6 8 6 
Oktatási-nevelési 
jelentıség 

10 10 10 10 10 8 8 10 8 6 8 6 6 6 6 4 

Látványosság 15 15 12 15 15 15 15 15 15 12 9 9 12 12 12 6 
Rekreációs 
jelentıség 

5 4 5 5 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 

Elérhetıség 4 2 4 3 3 5 5 2 1 4 4 4 3 3 1 1 
Megközelíthetıség 4 3 4 4 4 5 4 3 1 4 4 4 4 4 1 2 
Történetiség 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 
Kezelhetıség 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 
Élıhelyi jelentıség 10 10 8 8 8 6 6 4 2 10 4 4 2 2 6 6 
Potenciális 
természetvédelmi 
érték 

5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 2 3 3 3 2 

Összesen 148 144 138 139 135 139 138 138 126 118 104 106 107 100 101 84 
Kızetanyag B V B B B H H R H R B H H H B V 

 
B= bazalt; H = homokkı; R = riolittufa; V = vegyes 
 
 
5. A vizsgálatok értékelése és a további feladatok 
 

Ismételten ki kell jelenteni, hogy a fenti, nagyon leegyszerősített pontszámos 
értékelés csak egy kísérlet, egy „alapminta”, amelynek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
bár a módszer természetesen finomításra szorul, de egészében eredményezhet egy 
országosan jól használható eljárást. A felmerülı kérdésekbıl néhányat kiragadva 
érdemes sorra venni, mit kellene közösen végiggondolni, min lehetne (vagy éppen 
kellene) változtatni, illetve finomítani. 

1. Úgy tőnik, a kritériumrendszer kategóriái alapvetıen alkalmasak természeti 
értékek minısítésére, ezzel együtt jó lenne javaslatokat, tanácsokat kapni a 
kiegészítésére, esetleges átértékelésére, leginkább az egyes kritériumok 
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értelmezésére. Pl. itt van mondjuk a ritkaság kérdése: a vizsgált területen maguk 
a homokkıformák, illetve a homokkıben kialakult szurdokok viszonylag 
gyakorinak tekinthetık, de egyik-másik méretével, változatosságával, 
látványosságával kitőnik a többi közül; kérdés, mennyire tekinthetı ez ilyen 
tekintetben már ritkának? Ugyanígy a területen a bazaltfelszínek meglehetısen 
gyakoriak, de egy-két különleges formakincs (pl. „kukoricacsöves” bazalt a 
Boszorkány-kın, zsákos bazalt a Salgón, bazaltoszlopok sora a Nagy-Szilvás-
kın stb.) szintén ritkának tekinthetı; újabb kérdés, ennek alapján tekinthetı-e az 
egész képzıdmény ritkának? Hasonlóképpen nagyon alaposan át kellene 
gondolni pl. a természetesség kérdését is, hiszen szigorúan véve arra sehol sem 
lenne „jeles” adható. Vagy mondjuk az oktatási-nevelési jelentıség esetében 
nem mindegy, hogy ez eszmei vagy gyakorlati jelentıséget jelent-e, hiszen 
számos objektumnak elvileg nagy az oktatási értéke, de egy „in situ” oktatás 
esetleg tönkretenné magát a formát vagy az ottani élıvilágot. 

2. Kérdés, kell-e minden kritériumot pontozni, vagy éppen külön pontozni. Pl. a 
kutatási jelentıséget illetıen egyrészt elvileg mindegyik objektumnak van 
kutatási jelentısége, másrészt ennek a jelentıségnek a „pontszáma” nyilván az 
adott kutató témájának függvénye. 

3. Elıfordulhat, hogy bizonyos fontosnak, értékesnek tartott tulajdonságot több 
kritérium is kifejez, tartalmaz, így az az adott tulajdonság valójában 
„felülreprezentálódik” az értékelés során. A finomítás során törekedni kell ezek 
kiszőrésére. 

4. Átgondolandó, hogy vajon minden kritérium esetében egyértelmő-e, mi a 
„rossz” és mi a „jó”? 

5. Földtani-felszínalaktani értékek esetében a kızettípusnak erıs meghatározó 
szerepe van, ezért felmerülhet, hogy a képzıdményeket külön kellene 
csoportosítani kızettani alapon, már csak azért is, mert egy-egy csoporton belül 
könnyebb az összehasonlítás is. Egy másik meggondolandó szempont lehet a 
negatív és pozitív formák (esetünkben pl. a szurdokvölgyek és a kipreparált 
homokkıformák) külön csoportokban való kezelése, értékelése. 

6. Vigyázni kell arra, hogy a látványosság ne kapjon aránytalanul nagy szerepet a 
kiválasztásban, illetve arra is, hogy egy adott tereptárgy esetében bizonyos 
részeinek kiemelkedı látványossága, vagy mondjuk az objektumról látható 
kilátás ne erısítse fel túlzottan ennek a kritériumnak a pontszámát. 

7. Nehézséget jelenthet, ha a pontadónak nincs elegendı ismerete a reális 
pontozáshoz (pl. tudnia kell, hogy az adott formából valóban ez az egyetlen van-
e Magyarországon, ezért adható-e az egyedülállóságra a legmagasabb 
pontszám?); reális pontozáshoz ismerni kellene legalább hazánk összes 
jelentısebb és kisebb jelentıségő természeti értékét. 

8. Meggondolandó, célszerő-e minden kritériumot az iskolai osztályozáshoz 
hasonlóan mereven csak 1-5 közötti pontszámokkal kifejezni; valószínőleg nem, 
hanem minden kritérium pontszámait, illetve ponthatárait egyenként kellene 
meghatározni. Pl. a méret esetében Karancsi Zoltán javaslata alapján lehetne 
egyszerően három kategóriát kialakítani: ha az objektum látványa uralkodik 
környezetén (>50 m távolságból is jól látható), 5 pont; ha belesimul a 
környezetébe, esetleg sőrő növényzet takarja és csupán kisebb távolságból (10-
50 m) látható, 3 pont; ha pedig mérete <10 m-nél (ilyenek többnyire a 
mikroformák), akkor 1 pont. 
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9. Problematikus, hogy egyes tulajdonságokat hazai viszonylatban, vagy 
nemzetközi szinten kell-e értékelni (esetünkben pl. a Medves-vidék 
bazaltformáinak minısítése egész más táji, Kárpát-medencei vagy éppen európai 
szinten). 

10. A súlyozás feltétlenül reálisabb képet ad, de az egyes kritériumokhoz 
kapcsolódó súlyokat is sokkal árnyaltabban, sokkal nagyobb különbségeket 
kialakítva kell meghatározni. Itt a tapasztalati út helyett más, objektívabb 
megközelítés szinte reménytelennek tőnik. Gondot jelent az a jól ismert tény is, 
hogy a súlyozás során egy-egy résztényezı különbözı kritériumokhoz sorolva 
lényegében többszörösen értékelıdik, ami torzítja a képet, „túlsúlyozást” 
eredményez. 

11. Tekintettel arra, hogy a relatív pontszámos értékelésnél a szubjektivitás szerepe 
igen erıs, a „végeredmény” terén teljes rangsorolás helyett célszerőbbnek tőnik 
inkább jól meghatározott intervallumokba, kategóriákba sorolva csoportok 
képzése. 

 
 
Összefoglalás 
 
 A természeti-táji értékek minısítésére igazán objektív módszert soha senki nem 
fog létrehozni; a tapasztalati út helyett más, objektívabb megközelítés szinte 
reménytelennek tőnik. Ezért lenne szükséges elıször a szakma segítségével a fenti igen 
egyszerő értékelési módszert – különösen a kritériumrendszert és a pontozási 
szempontokat – kijavítani, továbbfejleszteni, horribile dictu egy kicsit talán 
elbonyolítani is, majd több eltérı arculatú, szerkezető tájra is alkalmazni, ezt követıen 
az eredményeket összevetni, és annak alapján a módszert tovább finomítani. 
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9. Tóth Albert 
 

Terepkutatás és modellezés 
 
 

„Aligha kell sok szót vesztegetni arra, hogy milyen félelmetesen hosszú út vezet a priori észlelésektıl egy 
rendszermodell megépítéséig.” 

(Juhász-Nagy Pál 1970) 
 

Választott témám egyben megemlékezés Juhász-Nagy Pál akadémikusról, aki 
kivételes képességő, rendszerben és holisztikusan gondolkodó tudós volt, aki a 
terepkutatás és modellezés legfontosabb kérdéseire is idıtálló életmővel válaszolt. 

Találóan állapítja meg egykori professzora, Simon Tibor, hogy Juhász-Nagy Pált 
alapos botanikai, növényföldrajzi és cönológiai felkészültsége, matematikai tudása, 
gondolkodása, elemzıkészsége, széleskörő olvasottsága, valamint angol, francia, német 
és orosz nyelvismerete tette alkalmassá arra, hogy a terepen szerzett ismeretek 
birtokában úttörıje legyen az új modellezı iskolának. 

A dolgok mélyére látó, rendkívül eredeti gondolkodású tudós. Büszkén vállalt 
szenvedélye: a „független gondolkodás és szemlélıdés” volt. Az sem véletlen, hogy 
elıadásaiban gyakorta hivatkozott Selye János híres mottójára: „Sem témád fontossága, 
sem mőszereid teljesítménye, sem tudásod nagysága, sem terveid pontossága nem 
pótolhatja gondolataid eredetiségét és megfigyeléseid élességét.” 

Juhász-Nagy Pál kutatásai klasszikus cönológiai terepfelvételezéssel, a már 
említett professzora, Simon Tibor irányításával a Felsı-Tisza-vidéken kezdıdtek. 
Szakmai életútjának korszakait a némi önkényességgel kiragadott alábbi hat publikáció 
reprezentálja leginkább: 

- A Beregi-sík rét-legelıtársulásai1 
- A Beregi-sík rét-legelıtársulásai. Talajviszonyok2 
- A modern növényökológia helyzete és problémaköre3 
- A biogeocönózis-elmélet állása és problémái4 
- Egy operatív ökológia hiánya és szükséglete5 
- A cönológia koegzisztenciális szerkezetének modellezése6 

 A terepen végzett vizsgálatok mellett mind mélyebben foglalkoztatták elméleti 
kérdések is. A modern növényökológia helyzete és problémaköre, továbbá a 
biogeocönózis-elmélet állása és problémái (Acta Universitatis Debreceniensis 1961. 7. 
sz., illetve 1962. 8. szám) címő tanulmányai már sejtetik a modellezés mielıbbi 
megszületését. Akadémiai doktori értekezése (A cönológia koegzisztenciális 
szerkezetének modellezése 1980) jóllehet a növénytársulások szerkezetét vizsgálja, de 
metodikailag ezek az okfejtések kiterjedtek a szupraindividuális organizáció minden 
szintjére is. 
 De miben is összegezhetı az ökológiai kutatás lényege? – teszi fel a kérdést 
Fekete Gábor akadémikus az Ökológia a teóriától a praxisig címő cikkében (Magyar 
Tudomány 2004/1). A választ Juhász-Nagy Pál (1986) értelmezésében adja meg: „az 
ökológia azt vizsgálja, hogy melyek azok a kényszerfeltételek, amelyek a növények, 
állatok és mikroorganizmusok magasabb rendő organizációs szintekbe szervezıdött 
egységeire[…] hatnak és hogy e kényszerfeltételek miként határozzák meg térbeli 
eloszlásukat, viselkedésüket, mőködésüket”. 

                                                 
1 Acta Univ. Debr. 1957. (22 évesen); 2 1959-60. (24 év); 3 1961. (26 év); 4 1962. (27 év) 5 MTA Biol. 
Oszt. Közleményei 1970. (35 évesen); 6 Akadémiai Doktori Értekezés 1980. (45 évesen) 
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 A populációk és populáció kollektívumok vizsgálata térben és idıben a terepen 
történik, de a fent idézett gondolatból is adódóan a koegzisztenciális szerkezetükre csak 
a modellezés eszközével adhatunk alaposabb, teljesebb választ. Ha ezt az egyébként 
szervesen és szorosan összekapcsolódó két kutatási területet manapság vizsgáljuk, 
bizonyos ellentmondást – olykor egymás ellen feszülést – tapasztalhatunk. A kutatók 
egy adott köre sokkal inkább vallja magát terepökológusnak, mint elméleti 
modellezınek, és fordítva. 
 A terepkutatás fáradtságos, megannyi kényelmetlenséggel együtt járó, igen 
idıigényes (költséges!) munka. A terepökológusoknak egy jelentıs köre az igen 
nagyszámú mérési adat és megfigyelés precíz „leírója”. Az effajta terepi munkát a 
modellalkotók egy jelentıs része már nem tartja modern módszernek, sıt egyenesen 
elavult, idejétmúlt metodikának tekinti. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy 
szellemóriás eleink csak „leíró módszerrel” alkottak maradandót.) 
 A terepökológusok pedig több esetben a „részfeladatokba való belefeledkezés” 
veszélyére hívják fel a figyelmet: azaz, kevés, rosszul vagy önkényesen megválasztott 
adatokból a számítógép adta lehetıségek, programok birtokában hoznak létre 
szimplifikált modelleket, olykor terepi adatok helyett irodalmi adatbázisból dolgozva. 
 Erre a napjainkban egyre jobban kiélezıdı problémára Juhász-Nagy Pál a 
következıképpen figyelmeztetett az Egy operatív ökológia hiánya, szükséglete és 
feladatai címő tanulmányában (1986.). Mélyenszántó érvelése logikailag is tökéletes. 

Tézis: „A terepbiológus, ha ıszinte, olyasmit mondhat: van egy bizonyos 
rendélményem.” 
Antitézis: „De az élményeimet, akár a prior észleléseimet nem öltöztethetem 
rögtön a nagyon régóta foglalt, pontos tartalmú szakszavak maskarájába, csupán 
azért, hogy «tudományosabban» hangozzék.” 
Szintézis: „Ha mindig létezik egy »gondolati iteráció« az észlelésektıl, az 
élménygyőjtéstıl kiindulva, az deszkriptív tevékenységen, a paradigma – 
képzésen át a modellépítésig, akkor a ma méltatlanul és ostobán lenézett 
vizsgálati fázisok – pl. a becsületes leírások – nagyon is megtépázott méltóságát 
csak a világos megkülönböztetéssel adhatjuk vissza.” 

 A fenti, cseppet sem könnyő szövegezésbıl világosan kitőnik, a mottóként 
választott idézetben is megfogalmazódott lépéssorozat „félelmetesen hosszú út”. 

1. A rendélmény (= az elsıdleges, priori észlelés) 
2. A gondolati iteráció (= fokozatos közelítés) 
3. A deszkripció (=leírás) 
4. A paradigma-képzés (= bizonyító/összevetésre alkalmas példa) 
5. A modellképzés 

 Ezzel szemben manapság gyakran szaporán születnek a „modellek”. Néhány 
futtában elvégzett terepi adatfelvételbıl máris kész „modell” kreálható, ami végsı soron 
csak egy részeredmény, torz képe a valóságnak. 
 Nincs idı egy-egy terepi tapasztalatot, problémát kellıképpen körbejárni, a 
lehetı legszélesebb szakmai körben ott a terepen megkonzultálni, majd ezután 
megkísérelni a modell megalkotását. 
 Nincs reá idı, mert sikert hajszoló korunk más mércével mér. Egyre 
atomizálódóbb világunk a fa mögé állít bennünket, s nem látjuk az erdıt. 
 Fogytán a megérlelt eredeti gondolat, az igazi szintézis. Úgy tőnik – jelképesen 
szólva – hogy sok az összehordott nektár és virágpor, s egyre kevesebb a méz!
 
 

                                                 



TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÁLTOZÁSA 
 
 

 89 

10. Kollányi László 
 

Tájak történetisége és a történeti tájak meghatározásának kérdései 
 
 
Bevezetés 
 

A több ezer éves tájhasználat folyamatosan alakította és alakítja napjainkban is 
tájainkat. A táj, mint egy nyitott olvasókönyv, mindig tükrözıje a megelızı korok 
tájhasználatának. A tájszerkezet, a tájkarakter történeti folyamatok eredményeképpen 
jött létre. Annak ellenére, hogy minden táj rendelkezik történetiséggel, nem minden táj 
történeti táj  is egyben. Történeti tájnak – a hétköznapi értelemben – általában olyan 
különleges területet nevezünk ahol múltbeli területi folyamatok, történelmi események, 
emlékek hatványozottabban jelentkeznek. Egyes, ezzel ellentétes vélemények szerint 
(DORN, H. 1993) minden táj (kultúrtáj) történeti táj is egyben, de nem minden történeti 
táj kultúrtáj (pl. hadi útvonalak). A táj, a kultúrtáj, történelmi vagy a történeti táj 
kifejezések értelmezésbeli különbsége a széles körben elfogadott definíciók hiányát 
mutatja. A hazai szakirodalom a nemzetközihez hasonló gondokkal küszködik. A 
különbözı tudományterületek eltérı módon értelmezik a kifejezéseket. Hazánkban 
ugyan a történeti táj  kifejezés az Országgyőlés által 2001-ben elfogadott kulturális 
örökségvédelmi törvény (LXIV. Tv.) fogalom-meghatározásaiban rögzítésre került, de 
nem véletlen, hogy a jogszabály törvénybe iktatása óta még nem került lehatárolásra 
egyetlen történeti táj sem. A hiányzó lehatárolások oka, hogy a tágan értelmezhetı 
definíció mellıl hiányzott egy jól alkalmazható szakmai módszertan az illetı típusú 
tájak meghatározására. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy: 
• mit is értünk pontosan a történeti táj kifejezés alatt (fogalom-meghatározás) és 

• hogyan határozhatók meg a történeti tájak, hány ilyen táj lehet hazánkban 
(kataszterezés módszertana)? 

 
 
1. A fogalom-meghatározás nehézségei 
 

Hazánkban jogszabályi szinten már létezik a történeti táj definiálása, ennek 
ellenére érdemes körültekinteni, hogy a nemzetközi szakirodalomban a történeti tájjal, 
kultúrtájjal kapcsolatosan milyen meghatározások találhatók. A különbözı 
megközelítéső definíciók jól tükrözik a kérdéskör összetettségét és a szabatos definiálás 
nehézségeit. A fogalommal kapcsolatban a legfontosabb meghatározások a következık: 

 A kultúrtájak, az ember és a természet együttes munkájának eredményei, olyan 
történelmi, régészeti, mővészi, tudományos, társadalmi vagy mőszaki szempontból 
jelentıs, részlegesen beépített területek, amelyek jellegzetességük, egységük révén 
topográfiailag körülhatárolható egységet alkotnak (Granadai Konvenció 1985). 

 A kultúrtáj  a természeti környezetben meglévı fizikai adottságok és lehetıségek, 
valamint az egymást követı – külsı és belsı – társadalmi, gazdasági és kulturális 
erıhatások eredményeképpen idıben végbemenı emberi társadalom- és 
településfejlıdést tükrözi (ICOMOS 1993). 

 A kultúrtáj „olyan jelentıs esztétikai értékkel is rendelkezı táj, amely az ember 
és a vidék harmonikus kölcsönhatásának jellegzetes terméke, s emellett – a turizmus és 



TÁJAK TÖRTÉNETISÉGE ÉS A TÖRTÉNETI TÁJAK MEGHATÁROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI 
 
 

 90 

a kikapcsolódási lehetıségek révén – a köz javát is szolgálja, az adott terület 
mindennapi életstílusának és gazdasági tevékenységeinek keretein belül” (IUCN 1988). 

 Kultúrtájnak nevezzük azt a vidéket, amelynek látványa az emberi tevékenység 
és a föld olyan jellegzetes kapcsolatának terméke és tükre, amely hosszú ideje kezdıdött 
és ma is tart. Az olyan kultúrtájat, amelynek látványa egy lezárult múltbeli tevékenység 
alapján jött létre, történeti tájnak nevezzük (DOWER, M. 1993). 
 

      
1. kép: A Somló-hegy és Hollókı – Világörökségi település (Forrás: Civertán) 

 
 

 Történeti település: több évszázados szerves fejlıdés során kialakult tárgyi és 
szellemi örökséget, épített örökségi, illetve táj- és természetkapcsolati értékeit, valamint 
közösségi- és funkcionális tartalmait részben vagy egészben megırzı, ezeket 
kontinuitásban továbbörökítı település (OTRT 2006). 

 A történeti táj olyan terület, amely az emberi történelem valamely jelentıs 
eseményének vagy mozzanatának a színhelyéül szolgált, tárgyát képezte (IFLA 1983). 

 A történeti terület olyan különleges táj, amely valamilyen kiemelkedı, 
emlékezetes eseményhez kapcsolódik (pl. történelem, monda, ütközet) vagy valamilyen 
mővészeti alkotás tárgyát képezi (pl. híres festmény) (ICOMOS 1982). 

 A történelmi táj olyan táj – illetve tájrészlet vagy tájegység – amely egy adott 
ország, nép vagy nemzet történelmében különösen kiemelkedı szerepet töltött be. Ezt a 
kiemelkedı történelmi jelentıséget az ott kialakult és napjainkig megırzött tájszerkezet, 
a tájkép (illetve a természeti és az antropogén tájalkotó elemek együttese) érzékletesen 
bemutatja, szemléltetni képes (CSIMA P. 1993). 
 

      
2. kép: A komáromi erıd és a mohácsi Történelmi Emlékpark (Forrás: Civertán) 

 
 

 A történeti táj megkülönböztetéssel illethetık azok az együttesek, amelyek 
területük használati módját és intenzitását tekintve a többitıl eltérı karaktervonásokkal 
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jellemzettek, ahol a hasonló jellegő tájegységeken belül több olyan részlet található, 
amelyek sőrítetten tartalmazzák az értékes tartalmi és arculati jellegzetességeket 
(KONKOLYNÉ GYURÓ É. 1993). 
 
 A történeti tájak  az UNESCO (1992) meghatározás szerint három fı 
kategóriába csoportosíthatók: 

• tervezett tájak (a tájak tudatos tervezés eredményeképpen jöttek létre, pl. 
történeti kertek), 

• organikusan fejlıdött tájak, 

• „fosszilis” tájak (ahol a tájfejlıdés megakadt és konzerválódott egy bizonyos 
állapotban), 

• folyamatosan fejlıdı tájak (ahol a fejlıdés folyamatosan tart napjainkban is), 
• asszociatív tájak (jelképes, szimbolikus tájak, amelyek történelmi, vallási, 

kultúrtörténeti eseményhez kapcsolódnak). 
 
 Az Egyesült Államokban a történeti tájak, emlékhelyek védelmérıl a 
mőemlékvédelmi törvény gondoskodik (NHP 1966). A nemzeti történelmi emlékhelyek 
(National Historic Landmark) kategóriájába tartozó hat fıcsoport közül az elsı 
tartalmazza az olyan tájakat, területeket, emlékhelyeket, amelyek az USA történelmével 
kapcsolatosak és kiemelkedı asszociatív jelentıséggel bírnak. Az ötödik csoport 
tartalmazza az olyan tájakat, amelyek integrált részei a szélesebb értelemben vett 
környezetnek történelmi vagy mővészeti, esztétikai jelentıséggel rendelkeznek és ırzik 
vagy bemutatják a hagyományos életmódot. 

 A hazai kulturális örökségvédelmi törvény szerint történeti tájként kell 
mőemléki védelemben részesíteni az ember és a természet együttes munkájának 
eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, mőemléki, mővészeti, tudományos, 
mőszaki stb.) szempontból jelentıs, részlegesen beépített területet, amely 
jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot 
(2001. évi LXIV Tv.). 
 
1. táblázat: Kultúrtáj, történeti táj definíciók tartalmának összehasonlító elemzése 
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Granadai Konv. X X X    X  X 
ICOMOS    X X     
UNESCO  X   X   X  
IUCN X  X X  X    
Dower M. X    X X    
OTRT X X X  X  X X  
IFLA  X      X X 
NHP X X X   X  X X 
Csima P. X X X   X  X X 
Konkolyné Gy. É. X  X   X    
2001. LXIV. Tv. X X    X X  X 
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A definíciók tartalmi összehasonlítása alapján (1. táblázat) jól látható, hogy az 
ember és természet kapcsolat szinte minden meghatározásban szerepel. A történelmi 
jelentıség, fontosság értelemszerően szintén a legtöbb definícióban megtalálható. A 
természeti és kulturális adottságokra, tájszerkezetre, tájhasználatra történı utalás 
részben megegyezik az elsı vizsgálati szemponttal és a legtöbb definíció kiemelten 
tartalmazza. A harmadik legtöbbet idézett elem a táj esztétikai értéke, vizuális 
adottsága, harmóniája. A táj asszociatív jelentısége és topográfiai lehatárolhatósága 
hasonló súllyal szerepel a meghatározások nagy részében. 
 

  
3. kép: A Visegrádi vár a Duna kanyarral, illetve Martonvásár – Brunszvik kastély és parkja 

(Forrás: Civertán) 
 
 

Értelmezésünk szerint ezért történeti tájnak tekinthetı az a terület, amely (1) az 
ember és a természet együttes munkájának eredményeképpen jött létre, (2) tükrözi és 
ırzi az organikus tájfejlıdés eredményeit, (3) történelmi, asszociatív (szimbolikus) 
jelentıséggel bír, (4) vizuális-esztétikai értékkel rendelkezik és (5) topográfiailag 
körülhatárolható egységet alkot. 
 
 
2. Tájtörténeti értékelés a nemzetközi gyakorlatban 
 

A történeti tájak értékelésére vagy inkább a tájak történetiségének az 
értékelésére a legrészletesebb módszer az Egyesült Királyságban került kidolgozásra 
(FAIRCLOUGH, G. et al. 2004). Az egységes módszer alapján készülı, az egész országot 
lefedı tájtörténeti értékelések a tájkarakter vizsgálatokkal együtt (SWANWICK, C. 2001) 
a területi tervezés kiinduló adatforrásának számítanak (PPG 1994). A tájtörténeti 
vizsgálatok alapelvei a következık: 

• A múlt által meghatározott jelenlegi tájhasználat értékelése a kiindulási alap. (A 
történeti tájak vizsgálatánál a tájalakulás, tájváltozás figyelembe vételével kell a 
jelenlegi állapotot vizsgálni.) 

• A tájhasználat, és kevésbé a táj geológiai, geográfiai adottságainak értékelése a 
fontos. 

• A mőemlékvédelemmel ellentétben elsısorban a felületszerő és nem a pontszerő 
elemek értékelése történik. 

• A történeti tájértékelés a táj teljes területére kiterjed, mert minden tájnak van 
történetisége, történeti meghatározottsága. (A rezervátum szemlélető természet-
védelemmel ellentétben a történeti tájak vizsgálata nemcsak a különleges és 
kiemelkedıen értékes tájakra összpontosul.) 
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• A természeti és a kulturális örökség elemeinek vizsgálata csak együtt, integrált 
módon végezhetı. 

• A táj több mint a fizikai tájalkotó elemek egyszerő összegzése. A tájban 
megjelenik az ott élı emberek véleménye, gondolatvilága, érzelme, történelme. 

 
 
3. Történeti tájak meghatározása Magyarországon 
 

Hazánkban a tájak történetiségének meghatározására még nincs kialakult – az 
angol példához hasonló – általánosan elfogadott módszer. A történetiséggel kapcsolatos 
tájvizsgálatok csak az unikális, a kiemelkedı jelentıségő történeti tájak 
meghatározására irányultak. A legrészletesebb ilyen irányú vizsgálat az Országos 
Területrendezési Terv (OTRT) felülvizsgálata (VÁTI 2006), amelynek keretében 
elkészült a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı területek 
lehatárolása. A kulturális örökségi terület, mint önálló kategória eddig nem szerepelt a 
területrendezés fogalomtárában. A terv a kulturális örökségvédelmi területek két szintjét 
(országos és megyei, kiemelt térségi szint) különbözteti meg, míg a településsorosan 
készített megyei beosztás három alkategóriát határoz meg: 

• világörökség és világörökség várományos területek, 
• történeti tájak által érintett települések, 

• történeti települések által érintett települések (1. ábra). 
 

 
1. ábra: A kulturális örökség szempontjából kiemelt fontosságú területek (Forrás: OTRT) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 

piros: világörökségi és világörökség-várományos területek; kék: történeti tájak által érintett települések; 
sárga: történeti települések által érintett területek; lila:  világörökségi vagy világörökség-várományos és 
történeti tájak által érintett települések; narancssárga: világörökségi, világörökség-várományos és 
történeti települések; zöld: történeti tájak által érintett és történeti települések; bordó: világörökségi, 
világörökség-várományos, történeti tájak által érintett és történeti települések 
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 Az egyes területek hazai kijelölése még nem részletes felméréseken, inkább 
empirikus jellegő szakértıi vizsgálatokon alapult. A világörökségi és várományosi 
területeket az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága jelölte ki, majd a világszervezet 
hagyta jóvá. A történeti tájak kijelölésénél három lista, illetve adatbázis került 
integrálásra (CSIMA P. 1998; JANKOVICH – BÉSÁN D. 2006; KOLLÁNYI L. – BALOGHNÉ 

O.I. 2006). A részletes, objektív szempontok alapján történı országos felmérés további 
kutatásokat igényel. A történeti jellegő települések meghatározása Hulyák Anna 
mőemléki értékkoncentrációs számítása alapján készült (HULYÁK A. 2005). A számítás 
lényege, hogy az egyes településekre számolt mőemléki értékszámoknál a mőemlékek 
száma mellett azok megjelenését, értékét súlyozottan vették figyelembe. Az OTRT 
kulturális örökségi területei – amelyek a történeti tájakat is magukba foglalják – 
elsısorban a mőemléki, az építészettörténeti, a régészeti adatok alapján kerültek 
lehatárolásra. 

 A további kutatási feladatok közé tartozik, hogy a jelenlegi településhatáros 
történeti táj lehatárolást területhatárosan finomítsuk, a történelemtudomány, az 
irodalomtudomány, a képzımővészet tájakhoz kapcsolható adatait integráljuk (pl. 
ütközetek, történelmi események), a tájszerkezettel, tájkarakterrel, tájhasználattal, 
néprajzzal kapcsolatos kutatási adatokkal bıvítsük a feldolgozást. 
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11. Kerényi Attila – Szabó Gergely 
 

A Felsı-Tisza-vidéken végbement földhasználat-változások 
tájökológiai elemzése az ökológiai hálózat mőködése szempontjából 

 
 
Bevezetés, célkitőzés 
 

A hazánkban lejátszódó rendszerváltozás egyik fontos következménye a 
földtulajdonosok számának jelentıs növekedése, a nagyüzemi nagytáblás 
növénytermesztés visszaszorulása a kisebb parcellás termesztéssel szemben. Egyes 
tájainkban a mezıgazdasági területek hasznosításában is változások következtek be, s 
mindezek hatással voltak, illetve vannak az élı rendszerek mőködésére, a területi 
struktúrák alakulására. Munkánkkal egy idıben zajlott a Natura 2000 élıhelyek 
kijelölése, s ezzel a nemzeti ökológiai hálózat végleges kialakítása. 

Munkánk során azt a célt tőztük ki, hogy a Felsı-Tisza mentén 3 kiválasztott 
mintaterületen vizsgáljuk a földhasználat-változásokat és elemezzük az ökológiai 
hálózatra nézve kedvezıtlen és kedvezı módosulásokat (FORMAN, R.T.T. 1995; MEZİSI 

G. – FEJES CS. 2004). Vizsgálataink során figyelembe vettünk minden olyan 
zöldfolyosót és tájfoltot is, amely segítheti az ökológiai hálózat mőködését, de nem 
tartozik a hivatalosan kijelölt ökológiai hálózathoz. Végül javaslatokat kívánunk 
megfogalmazni az élı táj mőködése szempontjából a földhasználat elınyös 
megváltoztatására. 
 
 
1. A mintaterületek elhelyezkedése a Felsı-Tisza mentén 
 

Vizsgálatainkhoz három mintaterületet választottunk ki. Bár mindhárom a Felsı-
Tisza mentén helyezkedik el, mégis jellegük és területhasználatuk alapján jól 
megkülönböztethetıek egymástól. 

A három mintaterület földrajzi helyzetét az 1. ábrán mutatjuk be. 

1. A Bodrogzug és a rakamazi Morotva-köz területei (a továbbiakban rakamazi 
mintaterület ), melyek jellemzıen a Tisza és a Bodrog által kialakított árterek, 
néhány magasabban fekvı homokterülettel, valamint nagy kiterjedéső védett 
körzetekkel. 

2. Lónya és Mátyus térségében, a Tisza jobb partja (a továbbiakban lónyai 
mintaterület ), viszonylag egybefüggı galériaerdıkkel, valamint 

3. ugyancsak a Tisza jobb partja Gulács térségében (a továbbiakban gulácsi 
mintaterület ), a Tisza és a Szamos összefolyásánál, az elıbbinél mozaikosabb 
tájhasználattal, sok holtmederrel. 

A mintaterületek részletes tanulmányozása mellett azok tágabb területén is 
végeztünk áttekintı jellegő vizsgálatokat (pl. őrfelvétel-interpretáció), hogy pontosabb 
képet kaphassunk a mintaterületek felszínborítási viszonyairól. 
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1. ábra: A mintaterületek elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

 
 
2. Anyag és módszer 
 

A területhasználat feltérképezését a jelenhez közeli (2001), valamint egy régebbi 
(1992) idıpontra végeztük el. 

Az egyes területhasználati kategóriák lehatárolását fıként LANDSAT 
őrfelvételek vizuális interpretációjával végeztük. A felhasznált szenzorok és felvételek a 
következık voltak: 
 

Eszköz Szenzor Felbontás Rendelkezésre álló csatornák Idıpont 
LANDSAT-5 Thematic Mapper 30x30m 1,2,3,4,5 1992.07.30. 
LANDSAT-5 Thematic Mapper 30x30m 1,2,3,4,5,6,7 2001.08.08. 

 
 

 Az interpretáció során a felvételekbıl elıször három-három szenzorsáv 
felhasználásával kompozitokat állítottunk elı, majd kiválasztottuk a területhasználat 
szempontjából elınyös variációkat. Ezek a 432 (RGB), 532 (RGB), valamint a 453 
(RGB) voltak. 

 A kompozitok mellett az őrfelvételekbıl elıállítottunk egyéb, származtatott 
adatbázisokat is. Készítettünk vegetációs indexet és a normalizált vegetációs indexet 
(NDVI) ábrázoló, valamint a PCA (fıkomponens analízis) és a Tasseled Cap statisztikai 
eljárásokkal létrehozott adatbázisokat egyaránt. Ezeknek az eljárásoknak nagy elınye, 
hogy az őrfelvételek több sávjának kombinálásával és matematikai transzformációjával 
jelentısen megnövelt információgazdagságot biztosítanak. Használatuk megkönnyíti az 
egymástól eltérı felszínborítású területek elhatárolását, és az egyes kategóriák 
beazonosítását, ezek mellett pedig csökken a feleslegesen feldolgozandó 
adatmennyiség. 

 Az őrfelvételek interpretációja nem minden esetben adott egyértelmő eredményt. 
Ezeknél a területeknél szükség volt terepi kiszállásra a nehezen értelmezhetı területek 
beazonosításához. Ennek során a három mintaterületrıl összesen 55 pont koordinátáit 
mértük be mőholdas helymeghatározó mőszer (GPS) segítségével. A pozíciómérés 
pontossága átlagosan 8m volt, így a rendelkezésre álló őrfelvételek térbeli felbontásánál 
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(30m x 30m) pontosabb méréseket végeztünk (CHRISTMAN N.R. 1994). A terepi 
megfigyelések során minden helyszín esetén rögzítettük az aktuális (2004 ıszi) 
területhasználatot (szövegesen, illetve fényképesen), ahol lehetıség volt rá, a helyi 
gazdáktól is információt győjtve. Az így nyert pontok egy részét tanulóterületként, más 
részét ellenırzési pontként használtuk fel. 

 Az őrfelvételek mellett munkánkhoz az EOTR szelvényezés 1981 és 1989 között 
kiadott EOV vetületi rendszerő topográfiai térképeit is felhasználtunk. Ezek szerepe 
kettıs volt. 

 Egyrészt a nyers őrfelvételeket terhelı, különbözı forrású, összeadódó 
torzulások kiszőrése a szükséges geometriai korrekciókkal, valamint ugyanezeknek a 
felvételeknek vetületi rendszerbe (EOV) illesztése (georeferencing, resampling). E 
mővelethez az elérhetı legpontosabb, 1:10 000 EOTR topográfiai térképeket használtuk 
etalonként. 

 Másrészt a térképek részben tartalmaznak információkat a területhasználatról is, 
így egyes kérdéses területek elemzésénél szerepük jelentıs volt. A felszínborítás (akár 
természetközeli folyamatok, akár jelentısebb emberi behatás eredményezi azt) az eltelt 
idı arányában jelentıs változásokon mehet át, de sokszor az is informatív jelleggel bír, 
hogy egy adott területet hogyan hasznosítottak korábban. Másrészt az 1992-es őrfelvétel 
készítésekor a topográfiai térképek geometriai adatai (azaz a felszínborítás foltjai) még 
csak néhány évesek voltak, így a két forrás jó eredménnyel összevethetı. 

A felszínborítási kategóriák lehatárolásánál a CORINE Land Cover osztályozási 
rendszerét vettük figyelembe három hierarchiaszintig (három számjegyig). Felhasznált 
szoftverek: a vetületi transzformációk végrehajtása, valamint a kompozitok egy 
részének készítése ERDAS Imagine 8.1-ben történt. Ugyanebben a szoftverben 
végeztük az NDVI és vegetációs index számítását, a PCA, és Tasseled Cap térképek 
elıállítását. Az ArcView 3.1-ben felszínborítási kategóriák felüldigitalizálása, és területi 
mérések történtek, az IDRISI 32 szoftverrel pedig diverzitás indexeket számítottunk, 
valamint további kompozitokat készítettünk. 
 
 
3. Eredmények 
 
 A mintaterületek földhasználata részben az országos trendnek megfelelıen, 
részben attól eltérıen változott. A 2. ábrán jól látható, hogy a rakamazi mintaterületen 
az 1992-ben még mőködı termelıszövetkezetek táblái hatalmas méretőek voltak, 2001-
re azonban a táj mozaikosabbá vált, a parcellák átlagos mérete lényegesen csökkent. 

 A mozaikosabbá váló tájszerkezet elméletileg kedvezıbb az ökológiai hálózat 
szempontjából, hisz a változatosabb élıhelyek (eltérı hasznosítású területek) „lépegetı 
kövek” (stepping stones) típusú folyosók kialakulásához járulhatott hozzá. A 
mintaterület egészét tekintve az erdık területe mérsékelten (1,5%-kal) nıtt, míg a 
gyepek aránya ennél valamivel nagyobb mértékben csökkent (2,5%). Az 
összkiterjedésben mérhetı változásnál is jelentısebb volt a területi átrendezıdés, ami az 
ökológiai hálózat szempontjából még fontosabb, mint a százalékos változás. Az 1992-
ben meghatározott gyepterületek kétharmada található meg ugyanott 2001-ben. A 
gyepek (rétek, legelık) szórtabb elhelyezkedésőek lettek, s ez a változás kedvezınek 
mondható. 
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2. ábra: A területhasználat változása Rakamaz mellett különbözı idıpontokban készített 

LANDSAT-TM őrfelvételeken (Forrás: NASA) 
 
 

 Az erdık területének növekedése ugyancsak elınyös az ökológiai hálózat 
szempontjából, bár ebben az esetben a konkrét helyszínek külön értékelendık. A 
mederpartra vagy a gátak mellé telepített nemesnyárfások sem a faji változatosság 
fenntartásához, sem az ıshonos fajok megırzéséhez nem járulnak hozzá, és korlátozott 
a szerepük a populációk migrációjában is. 

 Az ökológiai hálózat szempontjából legértékesebb ligeterdık a Tisza jobb 
partján (a bodrogközi oldalon) hosszú szakaszon tökéletesen összekapcsolódnak (1. kép, 
balra hátul). A bal parton azonban több helyen megszakadnak. Az 1. képen az elıtérben 
Szabolcs község házai és megmővelt kertjei szakítják meg a ligeterdıt. 

 A rakamazi mintaterületen a szántók területi aránya gyakorlatilag nem változott, 
ugyanakkor ezeknél is tapasztalható bizonyos területi átrendezıdés. Az ökológiai 
hálózat szempontjából legkedvezıtlenebbek azok a változások, melyek során a szántók 
a hullámtéren is megjelentek, általában a gyepek rovására (2. kép). 

 Ezek a szántók hosszú szakaszokon és széles sávokban szakítják meg a 
zöldfolyosókat, s ezzel barrier-hatást fejtenek ki az élıvilágra. Tovább rontja az 
ökológiai hálózat mőködésének feltételeit az intenzív növénytermesztés (mőtrágyák és 
növényvédı szerek használata). Sıt a vegyszerek károsan hatnak a Tisza vízminıségére 
is. A lónyai mintaterület Tisza menti sávjának elemzése az alábbi eredményt hozta. 

 A folyó jobb partján közel 8 km-es szakaszt vizsgáltunk. (Mivel az ukrán 
területen nem végezhettünk a magyar oldalhoz hasonló méréseket, a jobb parti szakasz 
közel 3 km-rel rövidebb lett.) A jobb part erdısávjai viszonylag egyenletesen kísérik a 
folyót, csak kis távolságokon szakadnak meg, így jól betölthetik a zöldfolyosók ismert 
funkcióit. Az a tény, hogy a vizsgált szakasz közel 80%-át erdı kíséri, feltétlenül 
kedvezı az ökológiai hálózat kialakítása szempontjából. Az is elınyös, hogy a négy 
megszakadásból három esetben legelı tagolja az erdıt, s csak egy viszonylag rövid 
szakasz tekinthetı természetidegennek. 
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1. kép: Beépített terület beékelıdése a ligeterdıbe 2. kép: Hullámtéri szántóterület (saját fotó) 

 
 

 A bal parton szerényebb az erdık aránya (52,4%), s hátrányos, hogy egy hosszú 
szakaszon (2,29 km) szántó szakítja meg az erdık zöldfolyosóját. Az É-i részén jól 
látszik, hogy a folyóval ellentétesen kanyarodó erdısáv eltávolodik a medertıl, de 
mielıtt újra elérné a folyót, a meder és az erdı közé szántó ékelıdik. Csekély 
erdıtelepítéssel (a szántó töredék részének betelepítésével) itt az erdısáv ökológiai 
funkciója lényegesen javítható lenne. Ennek fontosságát azért is hangsúlyozzuk, mert a 
jelenleg 4 km hosszú, megszakítás nélküli zöldfolyosó ezáltal másfél km-rel távolabbi 
közvetlen kapcsolatteremtést tenne lehetıvé az erdıben mozgó populációk számára, és 
ha a köztes – stepping stones – jellegő erdıfoltot is figyelembe vesszük, szinte teljes 
lehetne a bal parti zöldfolyosó. 

 

 

3. ábra: A gulácsi mintaterület elhelyezkedése (saját szerkesztés) 



A FELSİ-TISZA-VIDÉKEN VÉGBEMENT FÖLDHASZNÁLAT-VÁLTOZÁSOK TÁJÖKOLÓGIAI 
ELEMZÉSE AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL 

 

 100 

 A gulácsi mintaterületen külön mértük be a Tisza menti és a Szamos menti 
zöldfolyosók adatait. A Tisza jobb partján feltőnı az erdık tagoltsága: az alig több mint 
3 km-es összes hosszuk nyolc tagból áll, a legelık és szántók felváltva szakítják meg 
azokat. Az északi részen különösen hosszú szakaszon kíséri szántóföld a folyót. 

 A bal parton valamivel nagyobb az erdık aránya, viszont a legelık sehol sem 
érik el a folyópartot, a szántók azonban több helyen megszakítják a zöldfolyosót         
(3. ábra), amelynek aránya itt 54,2%. 

 A Szamos jobb partján az erdık aránya nem éri el a 30%-ot, míg a szántók és a 
beépített területek beékelıdése a zöldfolyosó migrációs funkcióját csaknem teljesen 
megakadályozza. Szerencsésnek mondható az Olcsvaapátinál ÉK-i irányban kiágazó, a 
Szamos medrétıl a Tisza menti ligeterdıig nyúló erdısáv jelenléte, amely megszakítás 
nélküli, ezért ideális ökológiai folyosónak minısül. Kedvezı szerepét erısíti az is, hogy 
morotvatavak menti erdıket is felfőz, s ezekkel helyi ökológiai hálózatot alkot. 

 A Szamos bal partja mentén a vizsgált szakaszon és a kutatás idıpontjában sem 
erdıt, sem legelıt nem találtunk. Az itt uralkodó szántók nem alkalmasak zöldfolyosók 
szerepének betöltésére. A kevés gyümölcsös és Olcsva település kertjei kevés faj 
számára jelenthetnek stepping stones jellegő folyosót, de ezek ökológiai értéke nem 
hasonlítható össze a ligeterdıkével. 
 
 
4. Javaslatok a szükséges földhasznosítási változtatásokra 
 
 A Tisza menti mintaterületek zöldfolyosóinak elemzése alapján arra a 
megállapításra jutottunk, hogy az ökológiai hálózat szempontjából legértékesebb 
ligeterdık változó mértékben, de többnyire erısen feldarabolt állapotban kísérik a 
folyót. Különösen azokon a helyeken szükséges a változtatás, ahol szántóföldek 
szakítják meg az erdısávokat. 

 Elsıként ezért azt javasoljuk, hogy a folyó medrétıl mért 0,5 km-en belül 
fokozatosan „cseréljék le” a szántókat legelıkre és/vagy erdıkre. Ez utóbbiakat a 
természetközeli ligeterdık fajaival kellene telepíteni. A szántók „eltávolítása” a meder 
közvetlen környezetébıl, vízminıségi szempontból is hasznos lenne, mivel a 
szántóföldi mőveléshez szükséges mőtrágyák és növényvédı szerek egy része az 
élıvizekbe kerülve szennyezi azokat. 

 A morotva-tavak védelme szempontjából helyes volna ugyanez a lépés, ahol 
eddig még ezt nem tették meg. A szántókról származó vegyszerek a morotvák 
élıvilágára még nagyobb veszélyt jelentenek, mint a folyóvizek élıvilágára, mivel 
természetes öntisztuló képességük kicsi. 

 A folyópartig nyúló belterületek legtöbbször lehetıséget nyújtanak a meder 
közvetlen környezetének zöldfolyosóként való hasznosítására. E keskeny sávok ilyen 
típusú hasznosítása javasolt és nagyrészt megoldható. 

 Külön kell foglalkozni a nagyon hosszan megszakadó erdısávokkal. Ilyen 
esetekben még akkor is javasolt új erdık telepítése, ha jelenleg legelık képeznek 
zöldfelületet a megszakadások helyén. (Ld. pl. a Bodrogköz-rakamazi mintaterület több 
mint 5 km-es legelıterületét.) Ilyen helyzetekben a stepping stones típusú 
erdıtelepítések is elképzelhetık: vagyis ha kb. 500 méterenként kb. 1 km-es 
erdısávokat vagy -foltokat telepítenek, betölthetik a zöldfolyosók alapvetı funkcióit. 
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Összefoglalás 
 
 A Felsı-Tisza mentén három kiválasztott mintaterületen vizsgáltuk a 
földhasználat változásokat és elemeztük az ökológiai hálózatra nézve kedvezıtlen 
módosulásokat. 

 A mintaterületekrıl az 1980-as évek végérıl származó topográfiai térképek, 
illetve 1992-ben és 2001-ben készült őrfelvételek segítségével értékeltük a földhasználat 
változását. Az utóbbi idıpontból származó adatok alapján digitális földhasznosítási 
térképet készítettünk. 

 Rakamaz környékén az erdık területének mérsékelt növekedését, a rétek, 
legelık ennél nagyobb arányú csökkenését mutattuk ki. Ez utóbbiak területileg is 
jelentısen átrendezıdtek. 

 A két beregi mintaterületen a legszembetőnıbb (és ökológiai szempontból 
kedvezıtlen) változás a szántóterületek arányának növekedése, s ezzel párhuzamosan az 
erdık területének csökkenése. A folyamat ellentétes az országos szinten kimutatható 
tendenciával. A földhasználat változások eredményeit az ökológiai hálózat 
szempontjából is értékeltük. 

 Elemzéseink azt mutatták, hogy az ökológiai hálózat migrációs funkciója 
szempontjából legértékesebb ligeterdık változó mértékben, de többnyire erısen 
feldarabolt állapotban kísérik a folyót. Az erdısávok helyenként több km-es távon 
megszakadnak, s szántóföldek vagy beépített területek akadályozzák az élılények 
mozgását. 
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12. Szilassi Péter 
 
A területhasználat változása és az agroökológiai potenciál kapcsolata 

a Balaton vízgyőjt ıjén 
 
 
Bevezetés 
 

A tájváltozás okai között a tájpotenciál természeti (agroökológiai) elemei 
vitathatatlanul jelen vannak, bár a természeti okok és a területhasználat változása 
közötti kapcsolat térben, és idıben változó erısségő (SZILASSI P. 2003, 2006). Ezen 
okok vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel (BORSOS B. 1995; BLACK, E.A. 
et al. 1998; BÜRGI, M. – RUSSEL, E.W.B. 2001) a tájökológiai jellegő megközelítésnek 
fontos helye és szerepe lehet a területhasználat változások agroökológiai hátterének 
feltárásában. 

A balaton vízgyőjtıterületén térképi, és statisztikai tájtörténeti adatbázis 
felépítését kezdtük meg. az adatbázissal végzett mőveletek révén egzakt, 
számszerősíthetı képet kaphatunk a területhasználat változása, és a terület természeti 
(talajtani, domborzati stb.) adottságai közti kapcsolatról. jelen publikáció a létrehozott 
adatbázis néhány alkalmazási lehetıségét mutatja be statisztikai adatok közötti 
összefüggés-vizsgálatok, illetve digitális térképekkel végzett mőveletek példáján. 
 
 
1. A kutatás célja 
 
Célunk megválaszolni az alábbi kérdéseket: 

• Van-e kapcsolat a terület agroökológiai potenciálját jellemzı változók (a 
szántók hektáronkénti aranykorona értéke) és a területhasználat idıbeli 
változásai között? 

• Ha van kapcsolat, akkor ez a kapcsolat szignifikáns-e, és hogyan változott e 
kapcsolat erıssége (szignifikancia szintje) az egyes idısíkok (1895, 1913, 1935, 
1962, 1971, 1984-es évek) között? 

• Racionálisabbá vált-e, vagyis (a magasabb talajértékszámú területek felé 
tolódott-e el) a területhasználat a privatizációt követıen? 

 
 Az 1990 és 2000 között végbement változások agroökológiai hátterének 
feltárását CORINE felszínborítás térképek, és digitális agrotopográfiai térképek 
fedvényeinek statisztikai elemzése alapján végeztük el. 

 A kutatás eredményei (különösen az 1989 óta végbement változások és az 
agroökológiai potenciál közti kapcsolat feltárása) adalékokkal szolgálhat a változások 
jövıbeli tendenciáinak és térszerkezetének prognosztizálásához. 
 
 
2. Módszerek 
 
 Az 1895-1984 között végbement területhasználat változások és az agroökológiai 
potenciált reprezentáló szántók átlagos aranykorona értéke közötti kapcsolat vizsgálatát 
településsoros statisztikai adatbázis felhasználásával végeztük el. 
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 Az 1895, 1913, 1935, 1962, 1971, 1984-es évek területhasználatáról 
rendelkezésre álló történeti (NÉMETH F. 1988) valamint a 2000. évi Általános 
Mezıgazdasági Összeírás településsoros statisztikai adatait (PINTÉR L. – KECSKÉS CS. 
2000) Microsoft Excel táblázatkezelı szoftverrel dolgoztuk fel. A szántóterületek 
településenkénti változása és a szántók településenkénti átlagos aranykorona-értéke 
közötti összefüggést a vízgyőjtı 389 települése közül csak azokon a településeken 
vizsgáltuk, amelyek külterülete az összeírás idıpontjában 10 ha-nál kisebb mértékben 
tért el a vizsgált idıkeresztmetszetek között, valamint 2000-es állapotokhoz képest. A 
statisztikai elemzésekhez szintén Microsoft Excel szoftvert alkalmaztunk. 
 Az 1990-2000 között végbement területhasználat változások és az agroökológiai 
potenciált reprezentáló talajértékszám közötti kapcsolat vizsgálatát digitális térképi 
adatbázis felhasználásával végeztük el. 

 Az 1990-es állapotot, valamint az 1990-2000 közötti változásokat bemutató 
1:100.000 méretarányú digitális CORINE felszínborítási térképeket és az ugyancsak 
1:100.000 méretarányú digitális agrotopográfiai térképét egymással fedettük. A 
fedvénytérképen összegeztük az egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó 
területhasználat-konverziók (pl. szántóból rét, legelı, parlag) területét. Szintén 
kiszámoltuk az egyes talajértékszám kategóriákra esı területhasználat típusok (pl. 
szántó) összes területét 1990-ben, illetve 2000-ben. A végbement változások és az 
agroökológiai potenciál közötti kapcsolatot oly módon értékeltük, hogy az egyes 
területhasználat-konverziók területét az 1990-ben adott talajértékszámon belüli összes 
szántó vagy szılı vagy gyümölcsös területéhez arányítottuk százalékban. Emellett az 
egyes területhasználat típusok (pl. szántó) 1990-2000 közötti különbségét is 
százalékban fejeztük ki az 1990-es év adott területhasználat típus talajértékszám 
kategóriánkénti összes területéhez képest. 
 
 
3. Eredmények 
 
 Az 1895-1984 között végbement területhasználat változások és – az 
agroökológiai potenciált reprezentáló – szántók átlagos aranykorona értéke közötti 
kapcsolat vizsgálata. 
 Az egyes statisztikai adatfelvételi idıpontok közötti idıszakokban változó 
nagyságú korreláció mutatható ki a szántóterületek településenkénti átlagos 
aranykorona értéke és a szántóterületek településenkénti változásai (%) között. A 
kapcsolat erıssége nem minden idıszakban éri el a valós (szignifikáns) kapcsolat 
határértékét (1. ábra). 

 Az 1895-1913 közötti szántóterület változások és a szántók átlagos aranykorona 
értéke (85 elempár) közti összefüggés vizsgálata során a korrelációs együttható értéke   
-0,04. Megállapítható, hogy nincs értékelhetı kapcsolat a két változó között. Annak, 
hogy a területhasználat jellegét ekkoriban a termıföld minısége szinte egyáltalán nem 
befolyásolta egyik oka az lehet, hogy a magyar gabona zöme ekkor az Osztrák-Magyar 
Monarchia stabil felvevıpiacaira került. Másrészt a kevésbé gazdaságos területek 
mővelésbe vonását a gyors ütemő népességnövekedéssel is magyarázhatjuk. 

 1913-1935 között vizsgálva a két változó közti kapcsolatot (90 elempár) a 
korrelációs együttható értéke 0,3, mely valós, szignifikáns kapcsolatot jelent (1. ábra). 
Ebben az idıszakban tehát a szántóterületek változása a magasabb aranykorona értékő 
területek felé tolódott el, mely mindenképp a természeti környezet (fıként a talaj) 
adottságait a korábbinál jobban figyelembe vevı, racionálisabb területhasználatot 
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eredményezett. Ez a folyamat a Trianon utáni új határok miatt beszőkült piaccal, 
valamint a világgazdasági válság jelenségével lehet összefüggésben. 

 Az 1935-1962 közötti területhasználat változásról elmondható, hogy a 
szántóterületek településenkénti változása és a települések szántóinak átlagos 
aranykorona-értéke ekkor is a szignifikancia minimális szintjét meghaladó mértékő 
korrelációs együtthatóval korrelál egymással. A 116 elempár vizsgálata során kapott 
korrelációs együttható értéke 0,243. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A szántóterületek településenkénti változása (%), és a települések szántóinak átlagos 
hektáronkénti aranykorona értéke közötti korreláció erıssége a vizsgált idıszakokban1(saját szerkesztés) 

 
 

 Az 1962-1971 közötti években a területhasználat változásaiban a föld minısége 
nem kap jelentıs hangsúlyt, a települések szántóterületeinek változása és szántóik 
átlagos aranykorona értéke között nincs szignifikáns kapcsolat. A kapott korrelációs 
együttható értéke 219 elempár vizsgálata során mindössze 0,14. 

 Az 1971-1984 közötti években valamelyest javult a helyzet. A 221 elempárra 
kapott 0,19-es korrelációs együttható már ismét szignifikáns kapcsolat meglétét 
igazolja a települések szántóterületeinek változása és szántóik átlagos aranykorona 
értéke között. 

 Az 1990-2000 között végbement területhasználat változások és a potenciális 
agroökológiai adottságokat reprezentáló talajértékszám közötti kapcsolat vizsgálata. 

 A szántóterületek mővelés alóli kivonása racionálisan, a termıhelyi 
adottságokat reprezentáló talajértékszám viszonyokat figyelembevételével történt 
(2/A. ábra). A szántóból rétté, legelıvé, vagy parlaggá és a rét legelıbıl, parlagból 
szántóvá változott területek között a legnagyobb eltérést legmagasabb és a 
legalacsonyabb talajértékszámú területek esetében figyelhetjük meg. A területek 
mezıgazdasági alkalmassága tehát fıként a szélsıséges (nagyon jó, vagy nagyon rossz) 
talajminıségő területek mővelésbe vonása, illetve mővelés alóli kivonása esetében volt 
lényeges szempont. 
 

                                                 
1 A valós kapcsolat meglétéhez szükséges korrelációs együttható alatt azt az értéket értjük, mely esetén 
még 95%-os szignifikanciaszinten valósnak mondhatjuk a kapcsolatot a két változó között. Ez a szám 
annál kisebb minél több elempárt vizsgálunk (PÉCZELY GY. 1979). 
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2/A–B ábra: Az egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó 1990-2000 között végbement szántóterület 
konverziók az 1990-es év szántóterületeinek százalékában a Balaton vízgyőjtıterületén (az adott 

talajértékszám kategóriára esı összes szántóterület 1990-ben =100%) (saját szerkesztés) 
 
 

 
3. ábra: Az egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó szántóterület összes változása 1990-2000 között 
az 1990-es év százalékában a Balaton vízgyőjtıterületén (az adott talajértékszám kategóriára esı összes 

szántóterület 1990-ben =100%) (saját szerkesztés) 
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 Ezzel szemben az ipari, bányászati, illetve infrastrukturális céllal mővelésbıl 
kivont szántóterületek esetében szembetőnı, hogy az agroökológiai adottságok 
egyáltalán nem voltak fontos tényezık (2/B. ábra). Ezen területhasználat változások 
esetében ugyanis körülbelül azonos arányban találunk alacsonyabb és a magasabb 
talajértékszámú területeket. Szerencsére az összes szántóterület töredéke került ily 
módon véglegesen kivonásra a mővelés alól. 

 Az 1990-2000 közötti összes szántóterület változását talajértékszám 
kategóriánként összegezve jól látható, hogy szántóterület csökkenést az alacsonyabb, 
míg növekedést a magasabb talajértékszám kategóriáknál tapasztalunk (ld. 3. ábra). 

 A szántóterületek térszerkezete tehát a vizsgált idıszakban összességében 
racionálisan, a magasabb talajértékszámú területek felé tolódott el. Ugyanez mondható 
el a gyümölcsösterületek változásáról is (4-5. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ábra: A gyümölcsösök területének egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó 1990-2000 között 
végbement konverziója az 1990-es év százalékában a Balaton vízgyőjtıterületén (az adott talajértékszám 

kategóriára esı összes gyümölcsös területe 1990-ben =100%) (saját szerkesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ábra: A gyümölcsösök területének egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó összes változása 1990-

2000 között az 1990-es év százalékában a Balaton vízgyőjtıterületén (az adott talajértékszám 
kategóriára esı összes gyümölcsös területe 1990-ben =100%) (saját szerkesztés) 
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 A szılıtermesztés ökológiai adottságai közül a talajadottságok nem mondhatók 
jelentısnek. Ennek ellenére az alacsonyabb talajértékszámú területeken sokkal több volt 
a mővelés alól kivont (parlaggá változott) szılıterület aránya, mint az újólag 
szılımővelés alá került területeké (6. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra: Az egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó 1990-2000 között végbement szılıterület 
konverziók az 1990-es év százalékában a Balaton vízgyőjtıterületén (az adott talajértékszám kategóriára 

esı összes szılıterület 1990-ben =100%) (saját szerkesztés) 
 
 

 Ezt a folyamatot azonban nem a talajtulajdonság befolyásolta, sokkal inkább a 
nagyobb lejtıszögő, persze általában gyengébb talajtani adottságú, felsı lejtıszakaszok 
mővelés alóli kivonásáról van itt szó. 

 Ha a szılıterületek összes változásának talajértékszám kategóriánkénti 
megoszlását vizsgáljuk látható, hogy minden talajértékszám kategóriában csökkent a 
szılıterületek kiterjedése, ám ez a csökkenés a magasabb talajértékszámú területeken 
volt a legjelentısebb (7. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ábra: Az egyes talajértékszám kategóriákhoz tartozó szılıterület összes változása 1990-2000 között az 

1990-es év százalékában a Balaton vízgyőjtıterületén (az adott talajértékszám kategóriára esı összes 
szılıterület 1990-ben =100%) 
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 E folyamat hátterében a szocialista szövetkezetesítés idıszakában a lejtıalji 
területekre telepített nagy homogén szılıparcellák a rendszerváltást követı újbóli 
szántóvá alakulása áll. Ilyen kontextusban tehát, mivel a szántó mővelési ág számára 
kedvezı, ám a szılımővelés számára kedvezıtlen kis lejtıszögő, jó talajtulajdonságú 
területek újbóli szántóként történı használatáról van szó, ezt a folyamatot is ésszerőbb 
területhasználat változásnak tekinthetjük. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A dolgozatban összefüggést mutattunk ki a kutatási terület (Balaton 
vízgyőjtıterülete) agroökológiai potenciálját jellemzı változók (aranykorona érték, 
talajértékszám) és a területhasználat térszerkezete között. Kimutattuk, hogy a 
területhasználat térszerkezetét – bár eltérı mértékben – de szinte mindig befolyásolta és 
jelenleg is befolyásolja a terület agroökológiai potenciálja. A rendszerváltozást követı 
tíz év folyamán is a területhasználat a kedvezıbb talajtani adottságú (talajértékszámú) 
területek felé tolódott el, tehát racionálisabbá vált. 
 
A KUTATÁS A K 60203 SZÁMÚ OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN KÉSZÜLT. 
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13. Nyizsalovszki Rita – Lóczy Dénes 
 

Tradicionális tájhasználat és terroir Tokaj-Hegyalján 
 
 
Bevezetés: a terroir mint megközelítésmód 
 
 Borvidékeink földhasználata az elmúlt évtizedben kisebb-nagyobb 
átalakulásokon ment át. Ezek a változások sokféle szempontból értékelhetık, mégis a 
tájökológiai szemléletnek talán a „terroir” fogalomhoz kötıdı megközelítés felel meg, 
mert átfogó és a minıséget veszi célba. (A terroir fogalom a geomorfológiában is 
terjedıben van: a Geomorfológusok Nemzetközi Szervezete, az IAG 2001-ben külön 
munkacsoportot alapított a tanulmányozására.) 

 A fogalom – a leggyakoribb értelmezés szerint – alapvetıen négyféle elembıl 
tevıdik össze, négyféle tartalmat hordoz (VAUDOUR, E. 2001; BIANCOTTI, A. 2003): 

1. A legszőkebb értelmezésben kb. azt fejezi ki, amit Magyarországon termıhelyi 
tényezıknek szokás nevezni: tehát a termesztési környezet mindazon 
domborzati, kızettani, talaj- és éghajlati tényezıit, potenciáljait, amelyek a 
minıségi bortermeléshez szükségesek. 

2. Területi felfogásban a természeti és a társadalmi tényezık térbeli szervezıdése 
borászati célok elérésére. 

3. Egy harmadik jelentése magába foglalja az adott tevékenység (jelen esetben a 
szılıtermesztés) tájalakító  és egyéb kulturális (társadalmi, irodalmi, 
képzımővészeti) vonatkozásait is. 

4. Végül a terroir a marketingben használatos „címke” is lehet, amely a termék 
minıségének ellenırzött eredete megnevezésével, tehát az apellációval 
egyenértékő védjegye. 

 Ebbıl következıen, a terroir legfontosabb jellegzetessége a komplexitása. 
Mivel a borok sajátos jellemzıit nem lehet egy-egy természeti vagy egyéb tényezıre 
visszavezetni, ennek különösen nagy a jelentısége. A terroir tehát több mint a szılı 
termıhelyi tényezıinek összessége. Sıt, a fajtához is kötıdik, annak tulajdonságait 
tovább differenciálja. 

 A globalizáció (ellen)hatása a helyi identitás felértékelıdése, erısíti az igényt a 
helyi környezeti sajátosságok iránt. Ez azonban még nem elegendı egy terroir 
„kialakulásához”, egyéb tényezıket is be kell vonni, ami a természeti tényezık 
összességét egyedi kultúrtájjá teszi: 

• terroir-conscience/identitaire – etnikai, szociológiai identitás; 
• hagyományos termelési- és feldolgozási technikák, technológiák 

• egyéb kulturális jellegzetességek is megjelennek a termékben. 
 

A terroir fogalom mára már Magyarországon és ezen belül Tokaj-Hegyalján is 
bekerült a szılészek-borászok szaknyelvébe. Megjelent „terroir bor”  és „terroir 
borászat” kifejezés is, ugyanakkor a szakszó pontos magyar jelentés-értelmezése még 
várat magára. A magyar szakemberek a terroir fogalmán belül egyelıre leginkább csak 
a termıhely természeti (elsısorban talaj- és mikroklimatikus) adottságait tartják 
meghatározónak (LÓCZY D. – NYIZSALOVSZKI R. 2005). Így éppen a fogalom 
összetettsége vész el. 
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Az EU tagállamokban minden terroirt (meghatározott termıhelyet) pontosan – 
lehetıleg parcella-szinten – körül kell határolni . Az, hogy mely tagállam mit nevez 
meghatározott termıhelynek, saját döntésén alapul: lehet egy település 
(Franciaországban pl. Saint-Émilion) vagy kisebb egység is (Németországban vagy 
Ausztriában). Egyes meghatározott termıhelyeken (például borvidékeken) belül is 
megadható, mely kisebb földrajzi egységek (például települések) neve (apelláció) 
szerepeljen a címkén. Minıségi borok esetében kötelezı a meghatározott termıhely 
nevének feltüntetése (MIKULÁS I. – SZABÓ B. 2000). 

Területi szempontból Magyarországon a dőlı lehet a terroir alapegysége – 
természetesen a szükséges feltételek megteremtése és a dőlınév piaci „bevezetése” 
után. Más borvidékekhez képest Tokaj-Hegyalján ebbıl a szempontból kedvezı a 
helyzet. 
 
 
1. Tokaj-Hegyalja mint terroir 
 
 Tokaj-Hegyalja mint terroir egyediségét és teljességét (integritását) geológiai, 
hidrológiai, geomorfológiai, klimatikus viszonyai, valamint táj- és kultúrtörténeti 
fejlıdése egyaránt megalapozza. Ezer év óta sértetlenül fennálló, markáns szılészeti 
tradíciókkal rendelkezı borvidék, ahol a kultúrtáj hosszú történelmi fejlıdés eredménye. 
A térség a szılımővelés szempontjából rendkívül kedvezı természeti adottságokkal 
rendelkezik, így borai már igen korán európai ismertségre és rangra tettek szert. Az 
egymást serkentı természeti és a kulturális hatások mára már szétválaszthatatlanul 
összefonódtak a kultúrtájban. 

 A Tokaji borvidék egyedülálló jelentıségét már igen korán felismerték. VI. 
Károly német-római császár (III. Károly magyar király) a területet 1737. évben a 
világon elsıként zárt borvidékké nyilvánította. 
 
 
1.1. Termıhelyi potenciálok 
 
 Földtani adottságai és fejlıdéstörténete következtében Tokaj-Hegyalja 
domborzata rendkívül tagolt, aminek eredményeképpen termıhelyi adottságai rendkívül 
változatosak, így egyes dőlık vagy akár dőlırészek is eltérı jellegőek lehetnek. 

 A terület geomorfológiai képének meghatározó elemei a 300-350 m tszf-i 
magasságból a helyi erózióbázisok (Takta, Bodrog, Szerencs-patak) irányába 
aláereszkedı pleisztocén krioglacis-k. A hegylábfelszíneket a hegység belsejébıl induló 
lealacsonyodó gerincek, eróziós medencék, félmedencék tagolják. 

 Tokaj-Hegyalja a szılı É-i klimatikus termıhatára közelében fekszik. 
Makroklímáját a hegylábi zóna erıteljes domborzati tagoltsága miatt kialakuló mezo- és 
mikroklímák erısen befolyásolják. Hegyalja sajátos fekvése mellett a változatos 
mikroklimatikus adottságok is elısegítik egy speciális penészgombafaj – Botrytis 
cinerea – megjelenését, amely a borvidéken a terroir-borok egyediségének egyik 
alapeleme. 

 Tokaj-Hegyalján a vulkáni kızetek (andezit- és riolitváltozatok) málladéka volt 
a talajképzıdés kiinduló anyaga (PINCZÉS Z. 1981). Az agyagásványok és a lösz szerepe 
rendkívül fontos, mert meghatározzák a mikroelem-ellátottságot, ami a szılı 
minıségének döntı tényezıje. A lejtıket fedı talajok vékonyabbak, agyagásvány-
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tartalmuk heterogénebb, zeolittartalmuk nagyobb (PÜSPÖKI Z. 1999). A felszínre vagy 
felszín közelébe kerülı zeolitosodott riolittufa törmeléknek a mikroelem-adszorpció 
mellett hı- és páratartalom-kiegyenlítı hatása is jelentıs, így kedvezı irányba 
befolyásolja a szılı, ezen keresztül pedig a bor minıségét. A vulkáni kızetek 
mikroelem-tartalma kimutathatóan kedvezı a szılı számára, mivel mindkét kızeten 
képzıdött talajok jellegzetesen illatos, zamatos borokat adnak (MÁTYÁS E. 1992). 
 
 
1.2. Történelmi-kulturális, illetve társadalmi-gazdasági vonatkozások 
 
 Ebbıl a szempontból is meghatározó a borvidék földrajzi fekvése. A hegylábi 
övezet a történelem során mindig is energikus tájhatár volt. Benne ötvözıdtek a 
hegységre és az alföldre jellemzı táji adottságok. Itt érintkeztek egymással az alföld és 
a hegyvidék jellegzetes tájhasználati formái: szántóföldi mővelés, szılıtermelés, 
legeltetı állattartás és erdıgazdálkodás. A hegylábi tájak tehát természetföldrajzi-
tájökológiai szemszögbıl összekötı típusú találkozási övezetek (CSORBA P. 1995). 

 Tokaj-Hegyalja földrajzi elhelyezkedése miatt igen sokoldalú funkciót töltött be 
a szomszédos (vagy akár távolabbi) területegységek életében: 

• Gazdasági, kereskedelmi gyújtópont volt, az eltérı földhasználatú és 
gazdálkodású tájak cserezónájaként funkcionált. Az árucsere lehetısége 
létrehozta a helyi és regionális piacokat. Különleges volt Hegyalja közlekedés-
földrajzi elhelyezkedése is: része volt a Galícia, Oroszország, Lengyelország, 
Litvánia felé vezetı egyik fontos európai kereskedelmi útvonalnak is. 

• A terület a gazdaság mellett a szellemi életben is egyfajta integráló szerepet 
töltött be. A XVI-XIX. században a borkereskedelem fellendülése, valamint a 
szılıtelepítési konjunktúra következtében fellépı munkaerıhiány miatt 
különbözı tájak népeinek és kultúráinak találkozási színterévé vált, így nagyon 
heterogén etnikai és vallási kép alakult ki. 

 
A népességmozgás az innovációk (technikai, technológiai újítások) terjedését is 

elısegítette, így Hegyalja tulajdonképpen – mai kifejezéssel élve – innovációs 
folyosóvá vált. Ebben különösen nagy szerepet vállaltak a szepesi városok. 
 
 
1.3. Termesztéstechnológia 
 
 Tokaj-Hegyalján évszázados hagyományok és helyi borspecialitások formálták a 
borkészítés rendjét. A XVI-XVIII. században a bor minısége és a borvidékre jellemzı 
egyedi sajátosságok kialakítása szempontjából igen fontos innovációs újítások jelentek 
meg. Az új szerszámok mellett (kétágú kapa, sajtó, puttony, metszıkés), technológiai 
újítások is megjelentek, pl. a teraszok-kıgátak építése, a késıi szüretelés és talán 
borvidék szempontjából legfontosabb újítás, az aszúkészítés. Az újítások amellett, hogy 
teljesen átalakították a táj arculatát, szerepet játszottak a mai terroirra jellemzı borfajták 
jellegzetes vonásainak kialakulásában (BOROS L. 1996). 

 Mivel a szılı nagyon hı- és fényigényes növény, igen fontos a kedvezı 
besugárzási helyzet. Ennek egyik eszköze a tıkesorok irányának kijelölése. Annak 
ellenére, hogy a talajvédelmet a legjobban a szintvonalakat követı sorvezetés szolgálná, 
a legtöbb gazda mégis ragaszkodik az É-D-i, hegy-völgyi irányú sorvezetéshez, mert ez 
optimális besugárzási feltételeket biztosít. 
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 A parcella állományklímájának kialakításában a sorvezetés mellett igen fontos 
szerepe van a teraszozásnak is, amelynek a XVI-XVIII. század innovációi között 
kiemelkedı szerepe volt. Egyrészt nagyobb védelmet nyújtott a meredek lejtıkön 
felerısödı talajerózióval szemben, másrészt a garádicsok kedvezıbb napi hımérleget 
biztosítottak közvetlen elıterükben, ami a szılı minıségére volt jótékony hatással. 
 
 
1.4. Fajtaszerkezet 
 
 Tokaj-Hegyalja egyedi arculatának kialakításában igen jelentıs szerepe volt a 
termesztett fajták megválasztásának. A borvidéken az elmúlt évszázadok alatt a mainál 
sokkal több szılıfajtát termesztettek, pl. 1829-ben még 63 különbözı fajtát írtak össze. 
A XIX. század elején ezért a mainál sokkal gazdagabb volt a borok íz-, zamat- és 
fajtakínálata. Napjainkban azonban már megkérdıjelezhetetlen a furmint (72,7%), a 
hárslevelő (16,4%) és a muskotály (6,8%) dominanciája, amely a terroir „zászlós 
borait” adja. 

 Korábban a szılıfajtákat általában vegyesen telepítették, szüretelték és 
dolgozták fel. Annak ellenére azonban, hogy Hegyalján az országos átlaghoz képest 
még mindig magasabb a kevert fajtatelepítéső szılık aránya, a terroir-borok kialakítása 
érdekében mára elıtérbe került az elkülönített fajtákkal történı telepítés. Emellett igen 
fontos az egy dőlıben termett, a kisebb dőlıszelektált tételek egybentartása, önálló 
piacra vitele is. 
 
 
2. A tradicionális és az átalakuló földhasználat értékelése terroir megközelítésben 
 
2.1. A tradicionális tájhasználat változásai 
 

A mai kultúrtáj (Tokaj-hegyaljai terroir) jellegzetes vonásainak kialakulása a 
XVI. századtól indult meg, amikor felerısödött a társadalmi-gazdasági igények 
tájalakító szerepe. A XVI-XVIII. században a konjunktúra következményeként 
megindult innovációs folyamatok jelentısen átformálták a táj képét (teraszok, kıgátak, 
vízelvezetı árkok, liktorvermek stb.). Ekkor alakult ki a hegyaljai borfalvak- és városok 
földhasználatának sajátos makro- és mikroreliefhez igazodó övezetes elrendezıdése is 
(FRISNYÁK S. 2001). 

A XVIII. század második felétıl kezdıdı borértékesítési válság, majd az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc bukása mind nehezebb gazdasági helyzetbe sodorta 
Hegyalját. Végül a XIX. század végén jelentkezı filoxéravész alapjaiban rendítette meg 
az ágazatot (BOROS L. 1996). A filoxéravészt követı két rekonstrukció telepítési 
irányelvei az alacsonyabban elhelyezkedı, kisebb lejtıszögő területeket (az ún. 
szoknyát) részesítették elınyben, ahol mővelés gazdaságosabb, a termıhelyi adottságok 
viszont kedvezıtlenebbek voltak. 

A szılıövezet eltolódása következtében a hagyományos terroir 
természetföldrajzi adottságai is megváltoztak, a minıséggel szemben elıtérbe került a 
gazdaságosság és a könnyebb mővelhetıség. 

A rendszerváltást követıen megindult, majd az évtized végén felgyorsult a 
parlagterületeken a szılı visszatelepítése (1. táblázat). Ezzel párhuzamosan a 
birtokszerkezet is átalakulóban van, amely az új gazdasági kihívásokra felelve választja 
ki a visszatelepítendı parlagok helyét (NYIZSALOVSZKI R. 2003). 
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1. táblázat: Telepítések Tokaj-Hegyalján (ha), 1995-2004 (Tokaj-hegyaljai hegyközségek) 

Hegyközség Szılıtelepítések (ha) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Bodrogkeresztúr-
Bodrogkisfalud 

0,0 0,0 2,5 8,0 1,0 0,3 12,6 12,1 60,1 14,9 

Bodrogolaszi 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 5,0 5,0 6,7 8,5 9,0 
Erdıbénye 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,3 3,3 0,0 2,2 25,8 
Hercegkút-
Makkoshotyka 

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

Mád 0,0 0,0 0,0 13,2 0,6 2,2 1,3 13,3 57,6 14,1 
Mezızombor 18,8 6,2 0,0 6,5 0,0 3,5 5,0 7,7 2,0 2,0 
Monok 0,0 0,0 0,0 7,2 6,1 1,0 1,5 2,4 5,8 1,5 
Olaszliszka 0,0 0,0 1,1 1,2 0,3 0,5 1,3 8,0 9,0 19,0 
Rátka 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 17,4 
Sárazsadány 0,0 0,0 7,7 5,4 0,0 1,4 15,3 14,8 20,2 0,3 
Szegi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 2,0 0,0 
Szerencs és 
térsége 

0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 1,6 0,8 7,4 10,2 8,5 

Tállya-Golop 0,0 0,0 0,0 1,5 9,5 23,2 7,4 22,0 0,9 207,0 
Tokaj 6,0 2,5 6,5 0,4 0,0 1,1 0,4 0,6 12,0 6,6 
Vámosújfalu 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,4 0,0 

 

*A borvidék többi településére vonatkozó adatok az adaszolgáltatás elmaradása miatt hiányoznak. 
 
 
2.2. Távlatok 
 
Mivel a telepítések során leginkább a nagyobb tengerszint feletti magasságban 
elhelyezkedı, kedvezı kitettségő, nagyobb lejtıszögő egykori felhagyott 
szılıterületeket telepítik újra, így akár 10-20 éven belül kisebb módosulásokkal 
helyreállhat a hagyományos területhasználati övezetesség. Elıreláthatóan a 
területhasználat vertikális rendje mellett az egyes ágak egymáshoz való aránya is 
stabilizálódni fog. A tendenciák abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi, zömében 
kisbirtokos rendszert (1-2 ha) a középbirtokok (5-20 ha) váltják majd fel, ahol a 
borászok minden bizonnyal nagyobb hangsúlyt helyeznek majd arra, hogy a terroir-
szemléletet követve elıtérbe kerüljön az elkülönített fajtákkal történı telepítés és egy-
egy dőlı termését egyben tartva, önállóan és megbízható minıségben tudják azt a piacra 
vinni, megteremtve az apelláció „tekintélyét”. 
 
 
Összefoglalás 
 
 Az utóbbi években jelentıs változások történtek a magyar szılıtermesztésben és 
borászatban, borvidékeink földhasználatában. Az átalakulás komplex tanulmányozására 
alkalmasnak tőnı módszer a terroir (meghatározott termıhely) vizsgálata. A francia 
eredető terroir fogalomnak számos, egymáshoz kapcsolódó értelmezése van, melyeknek 
elemzésével kialakítható egy olyan vizsgálati módszer, amellyel a termıhelyi 
adottságoknál átfogóbban jellemezhetık a borvidék kisebb területi egységei. Az 
értekezés választ keres a következı kérdésekre: Mekkora területő lehet egy terroir? 
Tokaj-Hegyalján megfeleltethetık-e a dőlık egy-egy terroirnak? Milyen feltételei 
vannak ennek? A tradicionális földhasználat megváltozásának milyen hatásai voltak a 
terroirra a borvidéken? 
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14. Dóka Richárd 
 

A termıhelyi adottságok és a tájhasználat térbeli összefüggései 
a Kiskunsági-homokháton – tájhasználati konfliktusok térképezése 

 
 
Bevezetés 
 

A táj és az ember kapcsolatának térbeli vetületét, a tájszerkezetet a természeti 
adottságok és az ember – gazdasági-technológiai fejlettségtıl, tájismerettıl, tradíciótól 
stb. függı – tájhasználata egyidejőleg határozza meg. A Duna-Tisza közén feltőnı az a 
szabályszerőség, hogy a természetes-természetközeli vegetáció napjainkra jellemzıen 
csak azokon a szélsıséges termıhelyi adottságú területeken maradt fenn, ahol az 
évszázadok alatt lassan terjeszkedı szántóföldi növénytermesztés, a szılı-, gyümölcs- 
és kertkultúra a mővelési nehézségek miatt nem tudta elfoglalni helyét (IVÁNYOSI-
SZABÓ A. 1996; IVÁNYOSI-SZABÓ A. 2001; BÍRÓ M. – MOLNÁR ZS. 1998). A fennmaradt 
területek többsége olyan vizes élıhely, melynek szubsztrátumát rossz vízgazdálkodású 
láp-, réti vagy szikes talaj képezi. Jóval kisebb arányban ırzıdött meg a 
szántómővelésre szintén alig alkalmas homokbuckások növényzete, ugyanis a gyenge 
termıképességő futóhomok-talajokat a XIX. század elejétıl erdısítéssel kezdték 
hasznosítani. 

A szántók és fatelepítések uralta táj mátrixában szigetszerően fennmaradó 
területek a természetes-természetközeli vegetáció fragmentumai, melyek ma jelentıs 
arányban védett természeti területekhez tartoznak. A természeti adottságok közül a 
talajmin ıség az emberi tájhasználaton keresztül a táj szerkezetére is jelentıs 
hatással van. A szántók, szılık, gyümölcsösök lassú térhódítása azonban nem 
mindenhol állt meg a vizes élıhely és a homokos talajú száraz termıhely határán. Úgy 
tőnik, hogy fıképp a közelmúltban – a racionális földhasználat szempontjainak 
figyelmen kívül hagyásával – ezeken az alacsony agroökológiai potenciált képviselı 
termıhelyeken is megjelentek a szántók, az ottani gyepterületek rovására 
terjeszkedve. Számos helyen az eredeti vizes élıhelyet jellemzı vegetáció teljesen el is 
tőnt, helyükön „belvizes szántót” találunk. Ezt a folyamatot a Duna-Tisza közén az 
1970-es évek elejétıl általánosan tapasztalható szárazodás (természeti-antropogén 
eredető, drasztikus mértékő talajvízszint-süllyedés és ökológiai-gazdasági 
következményei) is segíthette. 

A Duna-Tisza köze homokvidékét reprezentáló mintaterület Kecskeméttıl 
nyugatra-délnyugatra, a Kerekegyháza–Hetényegyháza vonal és az Orgovány–
Jakabszállás vonal között húzódik, 15 x 15 km-es területet fedve le. Kiválasztásának 
szempontjai között szerepelt, hogy egy adott tájegység minél nagyobb területét fedje 
illetve, hogy különbözı jellegő és mértékő tájhasználatok jellemezzék. Ennek 
megfelelıen mintaterületünk egészében a Kiskunsági-homokhát kistájához tartozik, 
mely a Duna-Tisza közi síkvidék középtáj része (MAROSI S. – SZILÁRD J. 1990). A 
mintaterület északkeleti fele Kecskemét „árnyékában” fejlıdı térség, intenzív 
mezıgazdasági kultúrákkal, a délnyugati részen a védett területek (pl. az Orgoványi-
rétek nemzeti parki törzsterület) és az extenzív tájhasználati formák dominálnak. 
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1. Alkalmazott módszer 
 

A fent vázolt feladatok megoldásához térinformatikai eszköztárat, az ESRI 
ArcMap 9.0 szoftvercsomagját alkalmaztuk. A program a különbözı tematikus 
fedvények (élıhely, termıhely) elıállításához, összemetszéséhez, új típusú adatszint 
kialakításához (tájhasználati konfliktusterületek) és automatikus megjelenítéséhez is 
lehetıséget nyújt. A termıhelyi adatbázishoz szükségünk volt a Kreybig-féle átnézeti 
talajismereti térképek szkennelt térképlapjainak georeferálására, digitalizálására és 
pontosítására (MAGYAR KIRÁLYI FÖLDTANI INTÉZET 1942). A Kreybig-féle átnézeti 
talajismereti térképek térinformatikai adaptációjának módszerét az MTA-TAKI 
szakemberei dolgozták ki, melynek eredménye a létrehozott Digitális Kreybig 
Talajinformációs Rendszer (PÁSZTOR L. et al. 2001; SZABÓ J. et al. 2000). 

A természeti területek pontos lehatárolását, a jellemzı élıhelyfoltok 
elkülönítését 2000-ben készült geokorrigált légifotók alapján végeztük el (FÖMI 2000). 
Az 1 hektárnál nagyobb természeti területek beazonosításában az 1998-as SPOT-4 
mőholdfelvételek interpretációja is segített (CNES 1998). A természeti területek 
helyszíni ellenırzése, az elıforduló élıhelyek meghatározása, a MÉTA-program 
(Magyarország Élıhelyek Térképi Adatbázisa 2002-2005) keretében zajlott (MOLNÁR 

ZS. 2004). Az élıhelyek meghatározásában a programhoz kiadott Élıhelyismereti 
Útmutató 2.0 verziója szolgált alapul (BÖLÖNI J. et al. 2003). A felmért természeti 
területek egy részérıl a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság is nyilvántartást vezet, 
ami lehetıvé tette az adatbázisban szereplı élıhelyi adatok és a terepi adatfelvétel 
megbízhatóságának összehasonlítását (VAJDA Z. et al. 1998). Az élıhelyek adatbázisába 
az Orgoványi-rétek nemzeti parki törzsterület kiegészített és pontosított digitális 
élıhelytérképe is beillesztésre került, melyet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
szakemberei állítottak össze (TÖLGYESI I. et al. 2001). 
 
 
2. A termıhelyi adottságok 
 

A Kreybig-féle talajtérképek alapján a mintaterületet legnagyobb mértékben 
igen nagy vízvezetı-képességő, gyengén víztartó homoktalajok képezik. Kémiai 
tulajdonságukat tekintve ezek meszes vagy semleges talajok. A homoknál többnyire 
finomabb fizikai összetételő, vízjárta, vályogos-agyagos talajok hosszan elnyúlt folt 
alakban fordulnak elı (1. ábra). A Kreybig-féle nevezéktan szerint ezek gyengén 
savanyú, feltételesen mészigényes talajok. A talajvizek kémiai összetételének és a 
növényzet típusának ismeretében ez csak a talajfoltok egy részére lehet igaz. A kétféle 
termıhelytípus közti fı különbséget az határozza meg, hogy a felsı talajszintek 
talajvíztıl közvetlenül befolyásoltak-e (hidromorf talajok) vagy a talajvíz hatásától 
függetlenek („száraz” talajok). A TAKI AGROTOPO-adatbázisa szerint az alábbi 
genetikus talajtípusok fordulnak elı a mintaterületen: futóhomok, humuszos homok, 
mélyben szolonyeces réti csernozjom, lápos réti talajok, réti talajok, szoloncsák-
szolonyec, szoloncsák (SZABÓ J. et al. 1994). Talajtérképünk „száraz” talajai 
futóhomoknak, humuszos homoktalajnak, mélyben szolonyeces réti csernozjomnak 
felelnek meg, míg a hidromorf talajok a lápos réti talajokat, réti talajokat, szoloncsák-
szolonyeceket, szoloncsákokat jelölik. 

Az egyes területek mővelési ág szerinti hasznosíthatósági lehetıségét, 
agroökológiai potenciálját a táji tényezık közül elsısorban a talaj határozza meg. A 
különbözı talajok mővelésre való alkalmassága, korlátozott mezıgazdasági 
felhasználhatósága mögött pedig mindig valamilyen termékenységet gátló természeti 
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tényezı áll. Ezek a tényezık többször az agrotechnikai lehetıségeket is korlátozzák, 
tehát hatásuk a mővelhetıség szempontjából összegzıdik. Az alábbiakban az elıforduló 
talajtípusokat e tényezık (SZABOLCS I. – VÁRALLYAY GY. 1978) szerint értékeljük. 
 

 
1. ábra: A hidromorf talajú és a száraz termıhelyek elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

 
 

A mintaterület legtermékenyebb talajának, a mélyben szolonyeces réti 
csernozjomnak is van termékenységet korlátozó tényezıje. Az altalajban megjelenı 
szikesedés a mélyen gyökerezı kultúrák termesztését teszi kevésbé hatékonnyá. 
Kedvezı adottságaiknál fogva szinte kivétel nélkül mővelés alatt állnak, így 
természetközeli növényzetüket jórészt elvesztették. 

A legelterjedtebb talajféleség, a futóhomok talaj hasznosítását természetes 
adottságai: az alacsony humusztartalom és a nagy homoktartalomból következı 
kedvezıtlen tulajdonságok (agyagfrakció alacsony aránya, rossz víz- és tápanyag-
gazdálkodás) jelentısen korlátozzák. Ennek ellenére mégis évszázadok óta mővelés 
alatt állnak, mivel környezetükben általában még kedvezıtlenebb adottságú 
termıhelyek vannak. A homokbuckavidékek futóhomokjainak mővelést nehezítı, 
természetszerő adottsága még az élénk domborzat, ezért ezeket a területeket csak 
részben hasznosította a mezıgazdaság. Korábban, a futóhomok megkötéséig a felszín 
aktív formálódása is a termelést akadályozó tényezı volt itt. Valamivel kedvezıbb 
adottságai vannak a humuszos homok, és a többrétegő humuszos homoktalajoknak. Az 
agyagfrakció magasabb arányából és nagyobb a humusztartalomból eredıen 
termékenységük jobb, mint a futóhomoké, meliorációjukkal magas terméshozamok 
érhetık el. 

A lápos réti talajok és a réti talajok termelést korlátozó tényezıje több 
termıhelyen a nagy agyagtartalom és a láposodás, mocsarasodás. Ennek részbeni 
bizonyítéka, hogy térségünkben mővelésbe vonásuk alig jellemzı. E talajok nagy 
agyagtartalma szélsıséges vízgazdálkodást, kedvezıtlen tápanyag-gazdálkodást és 
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mővelési nehézséget eredményez, így egyértelmően rontja a mezıgazdasági termesztés 
feltételeit. A láposodás, mocsarasodás a talaj szélsıséges víztelítettségét jelenti, mely a 
felszínen a lápos réti talajok egészének, a réti talajtípusok jelentıs hányadának 
idıszakos/állandó vízborításában is megnyilvánul. A XX. század elején-közepén 
lezajlott vízügyi beavatkozások ellenére magas talajvízállású idıszakokban itt mindig 
számítani kell a felszíni vizek megjelenésére. Extrém csapadékos években az átlagos 
belvízi elöntés nagyságának többszöröse is elıfordulhat (PÁLFAI I. 2004). 

A szoloncsák-szolonyecek és a szoloncsákok a mővelésre legkevésbé alkalmas 
felszíneket képviselik, termékenységüket, mővelhetıségüket több tényezı egyidejőleg 
rontja. A jelentıs mértékő szikesedésnek több közvetlen (pl. lúgosság) és közvetett 
hatása (pl. szélsıséges nedvességviszonyok) van. Mellettük a nagy agyagtartalom 
önálló tényezıként is az agroökológiai potenciál korlátozójaként értékelhetı. A lápos 
réti, réti talajokhoz hasonlóan a szikeseket is a vegetációs idıszak jelentıs részében víz 
borítja, ami mővelésüket nagyban gátolja. 
 
 
3. A természetközeli vegetáció és élıhelyek 
 

A mintaterület vegetációja és élıhelytípusai a Duna-Tisza köze egészére 
jellemzıek, de a többirányú felszínfejlıdésnek és a változatos talajadottságoknak 
köszönhetıen a mintaterületen belül is nagyfokú biológiai diverzitást tapasztalunk. 
Sokszor egymás mellett is jelentısen eltérı fajösszetételő vegetációs egységek 
foglalnak helyet. 
 

 
2. ábra: A mintaterület természeti területei és az elıforduló élıhelyek térképe (saját szerkesztés) 

A jelmagyarázat kódjai az 1. táblázatban szerepelnek. 

 A 2. ábrán a természeti területek és a természetes-természetközeli élıhelyek 
kerültek ábrázolásra, minden esetben terepi felmérés alapján (2. ábra). A térképezés 



TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÁLTOZÁSA 
 

 121 

alapegységei az mm-ÁNÉR élıhelytípusok voltak, a korábban felmért élıhelyeket is az 
mm-ÁNÉR szerint soroltuk be és ábrázoltuk. Az élıhelytérkép kategóriát többször 
összevont mmÁNÉR-kódok alkotják (1. táblázat). Ez az élıhelyek komplex 
elhelyezkedésébıl, átmenetiségébıl, illetve nehéz elkülöníthetıségbıl adódik. A 
méretarány miatt a nehezen ábrázolható kis kiterjedéső és „vonalas” élıhelyek 
(csatornák, út menti gyepsávok, cserjések) nem szerepelnek a térképen. 
 
1. táblázat: A mintaterület élıhelyei és mért kiterjedésük 

mmÁNÉR-kód Az élıhely megnevezése Kiterjedés (ha) 

B1a, B1b 
nem tızegképzı nádasok, gyékényesek és tavikákások; nádas 
úszólápok, lápos, tızeges nádasok és téli sásosok 

913 

B3, B4, B5 
vízparti mocsarak és nádasok; zsombékosok; nem 
zsombékoló magassásrétek 

118 

B5 nem zsombékoló magassásrétek 23 
B6 zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak 19 
D1 láprétek 7 
D2 kékperjés láprétek 255 

D2, D34 kékperjés láprétek; mocsárrétek 928 
D2, F2 kékperjés láprétek; szikes rétek 19 
D34 mocsárrétek 150 

D34, F2 mocsárrétek; szikes rétek 516 
F2 szikes rétek 570 

F2, F4, F5 szikes rétek; üde mézpázsitos szikfokok 225 
F4 üde mézpázsitos szikfokok 5 
G1 nyílt homokpusztagyepek 72 
M5 homoki borókás-nyárasok 472 

H5a, H5b kötött talajú sztyepprétek, homoki sztyepprétek 311 
J1a főzlápok, lápcserjések 21 
OA jellegtelen fátlan vizes élıhelyek 14 
OB jellegtelen üde gyepek és magaskórósok 266 
OC jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok 384 

P45 
fáslegelık, fáskaszálók, felhagyott legelıerdık, 
gesztenyeligetek 

1 

RB puhafás pionír és jellegtelen erdık 93 
RC keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdık 47 
RD tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdık és ültetvények 8 

 
 

A legnagyobb kiterjedéső, diverz természeti területek a nagymérető, hosszan 
elnyúló deflációs laposokhoz köthetıek (Ágasegyházi-rét, Orgoványi-rét, Hosszú-rét, 
Bogárzó). A vizes élıhelyek aránya jóval nagyobb, mint a száraz termıhelyő 
élıhelyeké, ami az ismertetett „agroökológiai potenciál-különbség” és az eltérı 
tájhasznosítás eredménye. 

Jelen tanulmányban nem az a célunk, hogy az élıhelyek földrajzi helyzetét, 
tájökológiai sajátosságait elemezzük, hanem hogy a termıhelyi adottságokkal való 
térbeli összevetését lehetıségét megteremtsük. Ezért itt most csak néhány fontos 
körülményre hívjuk fel a figyelmet. 

A légifotók és az őrfelvételek interpretációja viszonylag pontos élıhely-
elhatárolást tesz lehetıvé, amennyiben a vegetáció nagyobb egységeinek az elkülönítése 
a célunk. Nehézséget a szikes rétek szárazabb változatainak, a száraz homoki 
sztyepprétek és a jellegtelen száraz gyepek elválasztása okozta, mivel az utóbbiak 
gyakran a szikes rétek kiszáradásával alakulnak ki, valamint színük és árnyalatuk is 
hasonló a felvételeken. A különbözı termıhelyő (száraz-vízjárta) élıhelyek elválasztása 
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után azt tapasztaltuk, hogy a jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek, illetve a 
homoki sztyepprétek a táj mővi tagoltságából következıen jellemzıen a természeti 
területek „szegletében” néhány tized hektáros kiterjedésben maradtak fenn. Ez az 
elıfordulás – a geomorfológiai sajátosságokra visszavezethetı okból – eltér a Duna-
Tisza köze délkeleti részén leírt biogeográfiai mintázattól, amennyiben ott a homoki 
sztyepprétek jellemzıen a vizes élıhelyek által határoltan, szigetszerően ırzıdtek meg 
(DEÁK J. Á. 2005). 
 
 
4. A tájhasználati konfliktusterületek megállapítása 
 

A konfliktusterületeket, mint az adott tájra jellemzı, történetileg kialakult 
tájhasználati módoktól eltérı és az adott hely vagy környezete ökológiai adottságainak 
nem megfelelı hasznosítású helyeit definiálhatjuk. Tanulmányunkban a 
természetvédelmileg értékes vizes élıhelyek és a szántóhasznosítás konfliktusa a 
hangsúlyos az alábbi okokból. Egyrészt a vizes élıhelyek pusztulását elsısorban a 
szántóföldi hasznosítás okozza. Másrészt a hidromorf talajú termıhelyek felszántása a 
történetileg kialakult tájhasznosítástól eltér, a gyepgazdálkodás lehetıségeit szőkíti. 
Továbbá a vizes termıhelyek gyakran kerülnek belvízi elöntésre, ami a szántóföldi 
hasznosítást ökológiai és ökonómiai szempontból is korlátozza, illetve kizárja. A 
tájhasználati konfliktusterületek meghatározása térinformatikai eszközökkel, az ESRI 
Arc Toolbox moduljának segítségével történt. Ha a hidromorf talajú termıhelyekbıl a 
vizes élıhelyeket 25 méteres „klaszter-tolerancia” mellett „töröljük” (erase) a kis (kb. 5 
hektár alatti) területfoltok kiszelektálása után jó közelítéssel megkapjuk a 
konfliktusterületeket (3. ábra). 
 

 
3. ábra: A tájhasználati konfliktusterületek térképe (saját szerkesztés) 

A fenti megközelítésben tárgyalt tájhasználati konfliktusok helyei a 
mintaterületen (22 500 ha) mindenütt elıfordulnak (kb. 1 600 ha területnagyságban), 
jelentıs földrajzi különbségek nincsenek. Ez a kiváltó okok általános természetére 
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enged következtetni (pl. szárazodás, mővelési kényszer). A vizes élıhelyek (kb. 4 050 
ha) és a hidromorf talajú termıhelyek szoros térbeli korrelációja szembetőnı, de a 
hidromorf talajú termıhelyek kb. 25-30%-án már nem vizes élıhelyet találunk. 
Egyedileg megvizsgálva a konfliktusterületek foltjait arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a vizes élıhelyek helyét leggyakrabban a szántó foglalta el. De az eredetileg vizes 
élıhely fásítása, beépítése is elıfordul. A 2000-es légifelvételek tanúsága szerint a 
vízjárta termıhely-foltok közül szinte mindegyiknek elıfordulhat tartós felszíni 
vízborítása a vegetációs idıszakban, ami a növénytermesztést nagyban korlátozza, 
illetve kizárja ezeken a helyeken. A vizes élıhelyek közül leggyakrabban a szikes 
rétek, a kékperjés láprétek, mocsárrétek és fıként ezek szárazabb változatai tőntek 
el. Több esetben az eredetileg vízjárta termıhelyen a növényzet fennmaradt ugyan, de 
csak jelentısen átalakult formában. A talajvízszint csökkenése, a termıhely kiszáradása 
a szikes rétek helyén homoki sztyepprét kialakulását eredményezte, illetve ezek 
átmeneti formáját hozta létre. A konfliktusterületek egyedi vizsgálata alapján úgy látjuk, 
hogy nagyobb a valószínősége a kisebb kiterjedéső, hosszan elnyúló foltok részbeni 
felszántásának és eltőnésének. A Duna-Tisza közére kiterjedı kutatás is a gyepek 
mérettıl, alaktól függı veszélyeztetettségét bizonyította (CZÚCZ B. et al. 2004). 

Megítélésünk szerint a szárazodás és a talajvízszint-süllyesztést célzó 
lecsapolások a vizes termıhelyek beszántását elısegítették ugyan, de a fennálló 
geomorfológiai adottságok és talajtulajdonságok miatt a területek belvíz-
veszélyeztetettsége nem szőnt meg. Ezt az átlagosan, vagy átlagon felül csapadékos 
évek vízállapotai is bizonyítják. Eredményeink – reményünk szerint – nemcsak a 
tájhasznosítás sokszor irracionális és természetkárosító voltára hívják fel a figyelmet, 
hanem hangsúlyozzák a szántókon jelentkezı idıszakos vízborítások minısítésének 
viszonylagosságát is. 
 
 
Összefoglalás 
 
 Tájökológiai vizsgálatunk célja az volt, hogy egy homokhátsági mintaterületen 
térinformatikai módszerek felhasználásával bemutassuk a fennmaradt természeti 
területek és a termıhelyek mintázatát, ezek térbeli kapcsolatának kvantitatív 
meghatározását. Ezenkívül foglalkoztunk a „tájhasználati anomáliák”, 
konfliktusterületek térképi ábrázolásával, ezen anomáliák közelítı mértékő 
kifejezésével, a szántóföldi növénytermesztés, a szılı-, gyümölcs- és kertkultúra 
szempontjából, valamint a kedvezıtlen termıhelyi adottságú területek és a természeti 
területek összevetésével. 
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15. Duray Balázs 
 

A tájhasználat változásának vizsgálati módszerei 
Kis-sárréti példa alapján 

 
 
Bevezetés 
 

A kutatásunk célja a különbözı társadalmi és gazdasági tevékenységek, valamint 
a természeti tényezık tájra gyakorolt hatásainak vizsgálata a Körös-Maros Nemzeti 
Park Kis-Sárrét területén. 

Az volt a célunk, hogy meghatározzuk a változásokat eredményezı legfontosabb 
faktorokat, elemezzük a folyamatokban játszott kulcsfontosságú kölcsönhatásokat, 
végül megértsük a tájváltozás dinamikáját. Továbbá, ily módon hozzá akartunk járulni a 
fenntartható tájgazdálkodási módszerek kidolgozásához. 

Olyan alapvetı kérdésekre kerestük a választ, mint: a társadalom, környezet és 
gazdaság rendszerben hogyan jelenik meg a tájhasználat-változás folyamata, különösen 
helyi viszonylatban? Milyen tervezési, igazgatási és fejlesztési technikák generálják a 
táji változásokat napjainkban, és milyen optimális tájhasznosítási módszerek alakíthatók 
ki helyi szinten? 

A kutatás a tájhasználat-változás komplex folyamatát helyezi elıtérbe és 
egyidejőleg a társadalmi és gazdasági szinteken lejátszódó változásokat is elemzi. A 
használt módszer kisebb részben humán-, nagyobb részben tájökológiai megközelítésen 
nyugszik és a társadalmi, környezeti és a gazdasági folyamatok közötti interakciók 
vizsgálatán alapszik. 

A többtényezıs ismeretek szintézisén keresztül, a tájhasználat-változás 
folyamatainak elemzése és a változásokat eredményezı legfontosabb társadalmi, 
környezeti és gazdasági tényezık feltárása megfelelı adatokat szolgáltat a tájhasználat-
változás hatásainak meghatározásához. Mindezt a tájhasználat-változás hatásainak 
elemzésére szolgáló CLUE-S (Conversion of Land Use and its Effects) modell 
alkalmazásával kívánom elérni. 
 
 
1. Tájhasználat-változás, optimális tájhasználat 
 

A tájváltozások szoros kapcsolatot mutatnak a társadalmi és fizikai rendszerek 
fejlıdési folyamataival, amelyekben egy vagy több jellemzı módosulhat, illetve ki is 
cserélıdhet egymással. E rendszerek dinamikája tehát a társadalmi, környezeti, 
gazdasági folyamatokban nyilvánul meg. A táj módosulása annak funkciójában vagy a 
struktúrájában bekövetkezett változást jelenti, míg az átalakulás egy bizonyos 
felszínborítottság egy másikra történı kicserélıdésére utal (SKOLE, D. et al. 1994). 

A tájhasználatban bekövetkezı változásokat generáló hajtó erık a globálistól a 
lokális szintig fejtik ki hatásukat. Az elıbbieket úgy is definiálhatjuk, mint „olyan 
magasabb szinteken lejátszódó folyamatok, amelyek viselkedésüket tekintve figyelmen 
kívül hagyják a helyi sajátosságokat” (TURNER, B.L. – MEYER, W. 1991). Ezzel 
szemben a regionális és lokális hajtóerık sokkal dinamikusabbak, komplexebbek és 
erısen függnek a szőkebb térség sajátosságaitól. Bizonyos globális rendszerekben 
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érvényesülı hajtóerık viszont nem tükrözıdnek vissza a regionális vagy a lokális 
szinteken (KRUMMER, D. – TURNER, B.L. 1994). 

Hazai mintaterületek ilyen típusú vizsgálatakor alapvetı cél a táj változásainak 
vizsgálatára épülı modellek magyarországi alkalmazhatóságának meghatározása, a 
hazai táji folyamatok idıben és térben megfigyelhetı sajátosságainak elemzése. A 
tájökológiai kutatások egyik alapvetı célja az alapstruktúrák feltárása a társadalmi 
hasznosítás lehetıségeinek megállapítása céljából. 

 Ahhoz, hogy jobban megértsük a tájhasználat-változás és a fenntartható 
természetvédelmi, agrárgazdálkodási tevékenységek közti kapcsolatokat, olyan 
módszerekre van szükségünk, amelyek révén pontos ismeretet kaphatunk a folyamatok 
természetérıl. 
 
 
2. A tájváltozás léptéke, a változás mérésének lehetıségei 
 
2.1. A CLUE modell 
 

A CLUE modell (VELDKAMP A. – FRESCO, L.O. 1996; VERBURG, P. H. et al. 
1999) a táj(föld)használat átalakulásának és hatásainak modellezésére kifejlesztett 
módszer, amely már eddig is számos alkalmazott tájkutatás alapját képezte (VELDKAMP, 
A. et al. 2001; VERBURG, P.H. – VELDKAMP, A. 2004). Célja, a különbözı 
tájhasználatok és hajtóerıinek összefüggéseit tapasztalati úton leíró tényezık 
segítségével, a tájváltozás szimulációja. A változás térbeli és idıbeli dinamikáját 
közvetlenül elemezve, a modell jól használható a tájváltozás térbeli eloszlásának és 
mintázatának értékelésére. 

A tájváltozás mértékét egyformán befolyásolják a makroszintő (gazdasági vagy 
népesedési) és a mikroszintő (helyi) folyamatok. Amikor e tényezık a tájhasználatban 
változást generálnak, egyben visszahatnak a makroszintő faktorokra is. Másrészrıl 
pedig egy adott terület változása hatással lehet magára a változás elhelyezkedésének 
jellegére is. Ezek a folyamatok befolyásolják a jövıbeli tájhasználati tevékenységek 
térbeli rendjét. Tanulmányunkban fıként e helyi, mikrotényezık visszacsatolási 
folyamataira fókuszálunk, miközben a makroszintő folyamatokat csak a modellhez 
szükséges szcenáriók feltételeiként használjuk föl, és figyelmen kívül hagyjuk a 
tájhasználat-változás makroszintő visszacsatolási folyamatait. 

A modell fı szerkezetét egy térfüggetlen, ún. szükséglet-modul és egy térbeli 
helymeghatározásra szolgáló mőveleti sor alkotja (1. ábra). Elıször a tájhasználat 
összes típusára vonatkozó változások aggregált szintő elemzésére kerül sor, majd a 
második lépésben ezekhez az eltérı szükségletekhez, illetve igényekhez igazodó 
tájhasználat-változási folyamatoknak a térbeli vizsgálata következik egy speciális, 
raszter-alapú térinformatikai rendszerben. 

A szükséglet-modul adatai számos más, alternatív modellek eredményei, kezdve 
az egyszerőbb trendelemzésektıl, a komplex gazdasági modellekig. Ezek különbözı 
statisztikák, kutatások, megfigyelések, társadalmi-gazdasági szcenáriók eredményeinek 
egységes, földrajzi információs rendszerben, adatbázisban történı kezelése. 

A modellben alkalmazható módszer kiválasztása nagyban függ a mintaterület 
eltérı forgatókönyvek szerinti, sajátos tájalakulási jellemzıitıl. A helymeghatározási 
procedúra közvetlen bemeneti adatai a szükséglet-modul eredményeinek éves szintő 
megadásán, továbbá a különbözı tájhasználati típusokkal jellemzett területek 
kijelölésén alapulnak. 
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1. ábra: A modell szerkezete (saját szerkesztés) 

 
 

A helymeghatározási-modul tapasztalati, térelemzési és dinamikus modellek 
kombinációja (2. ábra). Az empirikus elemzések segítik a tájhasználatok helyének és a 
használati módokat kialakító (vagy éppen azokat akadályozó) tényezık kapcsolatainak 
az értelmezését, ezáltal egy adott terület tájhasználati-típusainak a jövıben lehetséges 
dominanciájának elırejelzését is. Mindezeket a „törvényszerőségeket” és a 
szükségleteket a használatra vonatkozó döntéshozási szabályok is tovább finomíthatják, 
amennyiben azok korlátozzák, vagy segítik egy-egy tájhasználati típus elıfordulását az 
adott térségben. 
 

 
2. ábra: Helymeghatározási eljárás. 

A tájhasználat-változás raszteres térképen történı megjelenítése (saját szerkesztés) 
 
 

A nagy pixelfelbontásnak köszönhetıen a modell jól használható kontinentális 
és országos léptékben. A CLUE-S modell (VERBURG P.H. et al. 2002), a módszer 
részletesebb felbontású változata (small-scale), amelyben a finomabb léptéknek 
köszönhetıen már a regionális folyamatok is vizsgálhatók (3. ábra). 

Az elsı modul a már fentebb említett tájhasználati igényekkel kalkulál, azaz a 
közelmúlt tájhasznosításban bekövetkezett változásainak a közeljövıre történı 
extrapolálása a feladat. A táj-specifikus biofizikai és társadalmi-gazdasági tényezık 
által meghatározott tájalkalmassági-vizsgálatok lehetıséget adnak az adott használati 
típusra legalkalmasabb helyek kijelölésére. A területfejlesztési politika és a különbözı 
tulajdonviszonyok términtázatra gyakorolt befolyása szintén fontos bemeneti faktor, 
különösen a területhasználat-korlátozási szabályozások tekintetében. A tájhasználat-
típusok elıfordulási gyakorisága alapvetıen a modell idıbeli dinamikáját határozza 
meg. A két paraméter, amelyekkel leírhatók az egyedi tájtípusok az átalakulási 
rugalmasság és az átmeneti sorozat. Az elıbbi tényezı a tájhasználat reverzibilitásával 
jellemezhetı, a második paraméter az átmenet idıbeliségére utal, azaz hogy az egyik 
funkcióból a másikba való átmenet mennyi idıbe telik. 
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3. ábra: A CLUE-S modell szerkezete (Verburg, P.H. et al. 2002) 

 
 
3. A kutatás lépései 
 

A tájhasználat-változás kutatásának módszere négy, egymástól jól elválasztható 
fázisból áll. Az elsı fázisban kerül sor a probléma-meghatározásra, ezt követi a 
rendszerleíró, majd a tervezési fázis, végül a folyamat a megvalósítás szakaszával 
zárul. A probléma meghatározásnál számba vett tájhasználati trendek és igények a 
rendszerszimuláció lényeges bemeneti adatai. A szimuláció a tájhasználati rendszer 
mőködésébe enged betekintést, ezért a rendszer leírásában is fontos szerepet játszik. A 
változás folyamatának megértésében betöltött helyük pedig a késıbbi tervezés során 
válnak ismét hasznos rendszerbemeneti információkká. A tervezési fázis vizsgálatai 
általában az optimális tájhasználat jövıben realizálódó statikus megvalósítását 
eredményezik. Az optimális tájhasználat és a jelenlegi fejlesztési javaslatok összevetése 
segít a tervezett tájhasználati alternatíva kialakításakor szükséges helykiválasztásban és 
feltételeinek kialakításában. A különbözı forgatókönyveknek megfelelıen lefuttatott 
modellek értékelése többféle tájhasználati politikát vehet alapul (4. ábra). 

Az értékelés során azok a feltételrendszerek kerülnek meghatározásra, amelyek a 
kívánt tájhasználati alternatíva megvalósítását teszik lehetıvé. A közeljövı fejlesztési 
terveivel való konfrontáció a lineáris programozási és prototípus-modellek céljainak egy 
sokkal reálisabb meghatározásához vezethet. 
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A tervezési fázisban a tájhasználat-változás ún. „hot-spot”-jainak kijelölése segít 
abban, hogy a kutatást a legmegfelelıbb területre és tájhasználati rendszerre fókuszálja. 

 

 
4. ábra: A szimulációk lehetséges kimenetelei. a) szimulált változások a természetvédelmi funkciók 

esetén, b) szimulált változások az agrár-környezetvédelmi funkciók esetén 
A tónusok az adott tájhasználati típus kialakulásának valószínőségét jelölik H.-B. megyében. 

 
 
4. A geoökológiai térképezés 
 

A tájhasználati mintázatokat kialakító, az egymással szorosan összefonódó 
kapcsolatok, illetve a visszacsatolási folyamatok közvetlen mérése legtöbb esetben csak 
lokális szinten lehetséges. A folyamatok helyi szinten történı elemzése vezethet a 
tájhasználat-változások hajtóerıinek jobb megértéséhez. 

A lokális szintő optimális tájhasználat lehetıségeinek vizsgálatára alkalmas 
módszer lehet a geoökológiai térképezési technika (MEZİSI G. – RAKONCZAI J. 1997). A 
javasolt módszer lényegében a táj biogén és abiogén alkotóelemeinek vizsgálatán 
keresztül kívánja meghatározni egy lehatárolt ökorendszer potenciális geoökológiai 
állapotát. A módszer részletesebb leírásával egy korábbi tanulmányunkban 
foglalkoztunk (DURAY B. – HEGEDŐS Z. 2005). A geoökológiai térképezési folyamat 
alapvetıen bio-fizikai paraméterek kvantifikálásával és súlyozásával értékeli a tájat, 
például természetvédelmi vagy ökológiai szempontból. 

Távérzékelési és terepi adatok földrajzi információs rendszerben való szintézise 
során különbözı problémaorientált térképek készíthetık, mint például a szükséges 
ökológiai beavatkozások térképe vagy az optimális területhasznosítási térkép. 
 
 
Összefoglalás 
 

A CLUE-S modellen alapuló módszer szakaszolása különbözı skálájú analízist 
kíván. A komplex rendszerek eltérı skálán történı elemzése napjainkban is vita tárgyát 
képezik (MÜLLER, F. 1992; CALDWELL , R.M. – FERNANDEZ, A.A.J. 1998; GIBSON, C. et 
al. 1998; LAMBIN , E.F. et al. 1999). A lokális hajtóerık, az alulról-fölfelé történı hatás-
folyamatok és interakciók nem túlságosan jól reprezentálódnak a modellben. Másrészrıl 
viszont a legtöbb helyi szintő vizsgálatban a magasabb szinteken végbemenı 
folyamatok és visszacsatolások nem kapnak elég hangsúlyt. A bemutatott – a magasabb 
szintő rendszert vizsgáló – modell eredményeit valahogyan meg kell jeleníteni a lokális 
skálán történı elemzésekben. A CLUE-S modellel meghatározott „hot-spot”-ok, azaz a 
dinamikusan alakuló táji mintázatok a geoökológiai térképezés módszerének 
segítségével tovább finomíthatók, ezzel részletesebb, a helyi sajátosságokat jobban 
szem elıtt tartó, a változás dinamikáját pontosabban leíró alkalmazást hozhatunk létre. 



A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 
K IS-SÁRRÉTI PÉLDA ALAPJÁN 

 

 130 

A két modell ötvözésével lehetıség nyílik egyrészt a nemzeti, regionális statisztikai és 
empirikus adatoknak a terepen szerzett, lokális szinten győjtött adatokkal való 
összevetésére, másrészt a két skála között lezajlódó tájhasználati folyamatok jobb 
megértésére. A kutatás egyik legfontosabb célja éppen egy ilyen több skálán dolgozó, 
interdiszciplináris módszertan kidolgozása és a mintaterületre való alkalmazása. Ezzel 
lehet garantálni a lényeges rendszerváltozások számbavételét, és hogy a rendszer nem 
exportálja a problémáit a szomszédos rendszerekbe (MUSTERS, C.J.M. et al. 1998). A 
tájkutatások jövıbeni kihívásai kapcsán ezért valószínőleg nem azok módszereinek 
további finomításáról, hanem a különbözı skálán és fogalmakkal, elméleti háttérrel 
operáló diszciplínák integrálásáról lesz szó. Az ilyen jellegő kutatások a politikusok, a 
döntéshozók, a tulajdonosok és tervezık szakmai kommunikációját és a kutatási 
eredmények bevezetését célozná. Ha egy tájhasználati rendszer bizonyos problémája 
adott szinten megoldhatatlannak látszik, nem jelenti azt, hogy egy másik szinten is 
megoldhatatlan. A döntéshozási mechanizmusban ezért szükségesek a többskálájú 
tájhasználati ismeretek. 
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16. Demeter Gábor 
 
A társadalmi szükségletek okozta területhasználat-váltás hatása a táj 

mőködésére egy borsodi bányavidéken 
 
 
Bevezetés 
 
 A tanulmány egy észak-magyarországi – önszabályzó rendszerként felfogott – 
dombvidéki táj mőködésének idıbeli átalakulását, térbeli differenciálódását, s ennek ok-
okozati viszonyait – az emberi tevékenység és a geológiai-morfológiai adottságok 
kölcsönhatásait – vizsgálja. Célunk egyrészt (1) rendszerszemlélető megközelítést adni 
a tájban a szénbányászat hatására végbemenı változásokról, melyek álláspontunk 
szerint a dinamikus egyensúlyi helyzetet az emberi beavatkozás erısödése miatt a 
pozitív visszacsatolások dominánssá válása révén labilizálták. Szintén hangsúlyosak 
voltak a következı problémák: (2) hogyan befolyásolják a természetföldrajzi és 
geológiai adottságok – és ezek térbeli különbségei – a mintaterületen a mezıgazdaság 
lehetıségeit és térbeli-idıbeli sajátosságait, illetve (3) az alkalmazott területhasználat 
hogyan hatott vissza a táj habitusára, megjelenésére és mőködésére. 
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1. ábra: A vizsgálati terület (saját szerkesztés) 
Az ábra színes változata a kötet végén található. 

 
 
1. A mintaterület 
 
 A 60 km2 kiterjedéső mintaterület a Hódos-patak vízgyőjtıjének a része, melyet 
félkör alakban 400-500 m magasságú dombsorok szegélyeznek. A terület két települése, 
Borsodnádasd és Járdánháza (s részben Arló) 3 eltérı tájtípus határán fekszik (MAROSI 

S. – SOMOGYI S. 1990). Ez unikális jelleget kölcsönöz a vízgyőjtınek (1. ábra), s erısíti 
azt a hipotézist, hogy egy sajátos kettısség, bimodalitás jellemzi a terület geológiai és 
geomorfológiai megjelenését. 

 A geológiai bimodalitás egyértelmő: a vízgyőjtı keleti, tektonikusan felszabdalt 
területe a Bükk elıterében fekszik, a Darnó-vonal szomszédságában, s ÉÉK-DDNy 
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irányú törések harántolják (2. ábra). A terület központi és keleti része erısen 
megsüllyedt (legalábbis a nyugati térszínekhez képest), s a felszínen laza miocén-
kárpáti homokkövek és homokos slírek találhatók, míg a jóval kompaktabb, kiemelt 
helyzető nyugati részen idısebb, oligo-miocén cementált, konszolidált és állékony 
glaukonitos homokkövek építik fel a lejtıket. 

 Ez a geológiai bimodalitás részben a morfológiában is tükrözıdik: a vízgyőjtı 
nyugati részén a relatív relief meghaladja a 200 m/km2-es értéket, míg keleten zömmel 
150 m/km2 alatt marad. A nyugati részeken a 40%-nál meredekebb lejtık gyakorisága 
50% feletti, míg keleten 30% alatti. A területen 3 – egykori hegylábfelszín-képzıdési 
periódusra utaló – völgyekkel szabdalt maradványszint mutatható ki. Keleten két 
alacsonyabb (270-330 és 370-420 m), nyugaton két magasabb (370-420 és 480-540 m) 
szint figyelhetı meg. 

 Kérdéses volt azonban, hogy (1) a különbségek eredetileg is jellemezték a 
felszínt, avagy másodlagos hatásra alakultak így, illetve, hogy (2) az emberi 
tevékenység az eltérések hangsúlyozásához vezet, avagy a terület homogenizációja 
irányában hat. (3) Ha a települések között társadalmi különbségek álltak fenn az 
évszázadok során, akkor azok tájhasználati és ezen keresztül morfológiai differenciák 
kialakulásához is vezethettek, akkor is, ha eredetileg ezen differenciák nem léteztek, és 
így nem a morfológiai adottságok hívták életre a tájhasználati különbségeket. 
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2. ábra: Ny-K-i irányú keresztszelvény a területrıl (saját szerkesztés) 

 
 

 Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy jelentıs társadalmi-gazdasági 
különbségek a két település között nem léteztek, és így területhasználatukban sem 
voltak különbségek, ezek tehát nem is okozhatták a vízgyőjtı láthatóan duális jellegét. 
A morfológiai különbségeket a XVIII. század végéig elfedte az egységes növénytakaró, 
de az eltérések jelenleg már jól érzékelhetık és az emberi tevékenység a különbségek 
további hangsúlyozásához vezetett. Ennek két oka lehet. Az eredményt okozhatja, (1) 
hogy a geológiai különbségek – melyek a felszínen az erdıirtásokig nem voltak 
érzékelhetık – felülírják az egységes területhasználat okozta sajátosságokat. Avagy, 
(2) a területhasználat eleve igazodott a különbözı geológiai-morfológiai 
sajátosságokhoz. Mindkét variációnak van igazságtartalma a mintaterület esetében.  
Mivel a települések közigazgatási határai K-Ny-i irányban húzódnak, ugyanakkor a 
tájhatárok É-D-i irányú sávokra osztják a területet, nem meglepı, hogy a két település 
tájhasználata hasonló volt, jóllehet az egyes közigazgatási területen belül voltak 
területhasználati különbségek, melyek idomodtak a tájhatárokhoz, s a táji adottságok, 
különbségek kihangsúlyozását eredményezték. 

 A területen ıshonos bükkösökben és tölgyerdıkben eredetileg a makkoltató 
sertéstartás dominált, ami az 1555-ös török pusztítás miatt amúgy is csekély számú 
lakosság igényeit ki tudta elégíteni (NAGY K. 1984). A XVIII. századtól a népesség a 
viszonylagos biztonságnak és jólétnek köszönhetıen dinamikusan növekedett, ami az 
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erdıirtás erıteljesebbé válásához vezetett. Ez idıszakban azonban az erdıirtás csak a 
kiterjedtebb lankás tetıszinteken jelentkezett, a lejtıkön nem, így sem a talajerózió 
növekedése nem öltött kritikus méreteket, sem a táj esztétikai értéke nem csökkent. (Bár 
ilyen szempont akkoriban nemigen fogalmazódott meg.) Ráadásul a magasan fekvı 
viszonylag sík térszíneken eleve könnyebb volt a fakitermelés, bár az elszállítás több 
idıt vett igénybe. Nagyobb problémát jelentett, hogy az arlói szántók zöme az akkor 
még bıviző Hódos-patak völgyében feküdt, és az áradások rendszerint kárt tettek benne 
(CSORBA CS. 1990; TÓTH P. 1991). A lakosság ezért elkezdte a lejtıkön is az 
erdıirtást , hogy a növekvı népesség földéhségét kielégítse. Az így kialakított szántók 
azonban meglehetısen terméketlenek voltak – hiszen az intercepció megszőnte miatt 
növekedett a lefolyás, ami fokozta a talajeróziót, így az új szántók elég hamar 
kimerültek – emiatt egyre több területre volt szükség. A lemosott talaj a völgyekben 
akkumulálódott, azonban az árvizek miatt itt sem hasznosulhatott. Mária Terézia 
korában (1777) Borsodnádasdon a parasztok már nemcsak az áradásokra, de az árkos 
erózióra is panaszkodtak (TÓTH P. 1991). Az elsı megoldási kísérlet – a mezıgazdasági 
alapú – tehát nem hozott sikert. A folyamat öngerjesztıvé vált, egyre több földet vontak 
szántóföldi mővelésbe, ami a relatív túlnépesedésnek volt köszönhetı. Az erdıirtás 
olyan méreteket öltött a XIX. század közepére, hogy már nemcsak a tetıszintet, hanem 
az erdıs domboldalt is használatba vették, s 1840-1865 között a vágásforduló 40 évre 
csökkent (TÓTH P. 1991), ami a fenntarthatóság határát jelentette (3. ábra). 
 

 

 
3. ábra: Egy pagony felosztása 1864-bıl 40 éves 

vágásfordulóval 
(Forrás: Borsod Megyei Levéltár) 

Erdıirtás a tetıszinteken, még másodlagos 
szántóföldi hasznosítás nélkül 

(Forrás: II. Katonai Felmérés 1840-es évek) 

Az ábrák színes változata a kötet végén található. 
 
 

 Borsodnádasd határa 1800-1850 között mintegy 10%-kal, 5514 magyar holdra 
nıtt, ebbıl erdı volt 3049 hold (4. ábra). Népessége 1780-1850 között 
megháromszorozódott, de a szántóterület nagysága az intenzív erdıirtás ellenére – 
Fényes Elek szerint 1836-hoz viszonyítva 1850 körül 300 hold (150 ha) új irtásföld volt, 
viszont 200 hold földet parlagon kellett hagyni pihentetés céljából – még kétszeresére 
sem emelkedett (FÉNYES E. 1851). A népességszám növekedésének köszönhetıen az 
egy családra jutó (6 fı) szántóföld mennyisége 1746-1850 között 8-ról 4 hektárra 
csökkent (kb. 16, illetve 8 hold). Ha meggondoljuk, hogy Magyarországon ekkoriban 
egy átlagos jobbágytelekhez tartozó szántóföld nagysága 16-32 ha (32-64 hold) volt, 
amelyet úgy kalkuláltak, hogy a létfenntartáson túl többlettermelést is biztosítson, akkor 
láthatjuk, hogy milyen kritikus volt a szituáció. A lakosság tehát a szántóföldi 
termelésbıl nem tudta volna eltartani magát. Ezért más ágazatok szerepe 
felértékelıdött: a nádasdi lakosság 25%-a erdıtulajdonos volt (CSÍKVÁRI A. 1939). 
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 A telekaprózódás elırehaladtára utal, hogy a jobbágyfelszabadítás után 33 telket 
írtak össze 97 családfı kezén, ami átlag 1/3 telket jelent családonként. (FÉNYES E. 
1851). A mostoha körülmények között a növekvı számú lakosság 
élelmiszerszükségletét csak extenzív gazdálkodással lehetett biztosítani az erdıterületek 
rovására. A falu tulajdonképpen teljes egészében irtványfalu volt . A kiirtott terület, 
mint irtványföld vagy rét 10-12 évig maradt az azt létrehozó jobbágy tulajdonában, 
ezután a földesúr szinte jelképes öszeért visszaváltotta magának és majorsági táblákat 
alakított ki belıle. Közel 400 hold majorsági föld jött így létre (NAGY K. 1999). 
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4. ábra: A mővelésági megoszlás változása (saját szerkesztés) 

 
 

 Gazdasági oldalról a fakitermelés és a belıle remélt jövedelem, a makkoltató 
sertéstartás, valamint a szántók helyigénye területhasználati rivalizáláshoz vezetett, 
szociális oldalról pedig az uraság és a jobbágyok ellentéte okozott társadalmi 
feszültségeket. Ráadásul az egy fıre jutó termıföld alacsony értéke nem csupán a 
nagybirtok terjeszkedésének volt köszönhetı, hanem abszolút földhiány volt: az 1848-
as változások után is csupán a parasztok 7%-a rendelkezett a XIX. század közepén több 
mint 16 ha szántófölddel – s ez 1939-re is igaz volt (CSÍKVÁRI A. 1939), ami a 
többlettermelés esélyét minimálisra szorította. A családfık 30%-ának csak 8-16 ha 
közötti birtoknagyság jutott, 12% pedig földnélküli zsellér volt. 1850 után a terület 
képtelen volt ellátni ugyanazon a színvonalon a lakosságot, mint korábban. 
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5. ábra: A tájhasznosítás átalakulása a növekvı emberi beavatkozás eredményeképp (saját szerkesztés) 
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 Az 1843-ben meginduló szénbányászat (HUNFALVY J. 1886) volt az a 
tevékenység, mely a morfológiai különbségeket – pusztán a terület két felének eltérı 
geológiai adottságai miatt – kihangsúlyozta, egyben megváltoztatta a tájhasználat 
jellegét és módosította a táji ökoszisztéma mőködését is (5. és 7. ábra). A megélhetési 
gondokkal küszködı parasztság tömegeit a mezıgazdaság nem, csupán az ipar volt 
képes felszívni a foglalkozási átrétegzıdés megindításával, egy új megélhetési forrás 
létrehozásával. A szénbányászattól azt remélték, megoldja a földkérdést és a 
túlnépesedést, de valójában még több embert vonzott a térségbe: amíg a bányák 
mőködtek ez nem volt probléma, de annak lehanyatlása után a föld még kevésbé volt 
képes eltartani a megnövekedett számú lakosságot. 

 A fent említett események alátámasztására a következı példa hozható fel: míg 
1790-ben 2,5 ha szántó jutott egy családra Járdánházán, addig 1850-re az 
erdıirtásoknak köszönhetıen a földnagyság elérte a családonkénti 4 ha-t, majd 1939-re 
ismét 2,5 ha alá esett. Borsodnádasdon ezzel szemben az eredetileg 70% feletti értéket 
elérı erdısültség sosem zuhant jelentısen 50% alá, addig a vagyontalan kisnemesek 
lakta Járdánházán ez éppen csak elérte a 30%-ot. Csakhogy míg 1850-ben a lakosság 
egésze földmővelı volt, 1939-re ez 25% alá csökkent, s 45% a bányászatból élt 
(CSÍKVÁRI A. 1939), miközben a lélekszám az 1851-es 536 fırıl 1312-re emelkedett. A 
ténylegesen mezıgazdaságból élık földjének nagysága így még növekedett is. Bár úgy 
látszott, hogy a bányászat felfutása megoldja a problémákat, valójában olyan 
változásokat indukált a táj mőködésében, melyek késıbb visszaütöttek. Ezeket a 
következı módon lehet összefoglalni. 

1. Az erdıirtás tovább növekedett. Mivel a szénbányák a laza, miocén homokos 
rétegekbe mélyültek, egyre több fára volt szükség, hogy biztonságossá tegyék a 
vágatokat. Azaz a tetıszinteken túl a lejtıoldalak is egyre inkább célterületté váltak, 
jóllehet immár nem a mezıgazdaság igényei miatt. A 6. ábra alapján nyomon 
követhetı az erdıterületek visszahúzódása az alacsonyabb 270-330 m-es 
maradványszintrıl. A mezofil bükkösök, amelyek az eredeti klímazonális erdı 
edafikus változatainak tekinthetık – az utóbbi 200 évben a völgyekbıl a cementált 
homokkıtérszínek lejtıire szorultak vissza, s keleten teljesen eltőntek. 1910-tıl 
ugyan növekedett az erdıterület nagysága, de az erdık felaprózottsága szintén nıtt, 
ami érzékenyebbé tette ıket az emberi hatásokra. 

2. Az erdıirtás hatására a lefolyás és a talajerózió tovább növekedett, továbbra is 
akadályozva a völgyekben a hatékony termelést. Ennek következtében a szántók 
zöme a 270-330 m magasságú sík térszínekre szorult (pl. Királyszállás). 

 
1790 1840 1910

270-330 270-330 270-330 < 17%  
6. ábra: Az erdık visszaszorulása, illetve a szántók és legelık elterjedése (saját szerkesztés) 
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3. Az anyagáthalmozás következtében egyre több eróziós mellékvölgy eltömıdött, 
és deráziós tállá vagy aszóvá alakult, amelyre a lehetıséget kihasználó és egyre 
nagyobb mértékben megjelenı szántóföldek és kaszálórétek is rásegítettek. 

4. Az erdıirtásnak köszönhetıen a makkoltató sertéstartás kiszorult a területrıl, de 
mivel a népességtöbblet miatt az állattenyésztést nem lehetett nélkülözni, az egykori 
erdık helyén megjelentek a sokkal kíméletlenebbül legelı juhnyájak. A taposási 
erózió és a túllegeltetés hatására a visszaerdısülés esélyei jelentısen romlottak, 
ugyanakkor csuszamlások, kúszások tarkították a felszínt egyre nagyobb 
mennyiségben. A lineáris erózió miatt hamar tönkrement, egykor a lejtıkre települt, 
immár kimerült szántók másodlagos hasznosulásként szintén juhlegelıkké váltak. 
Ez persze azt jelentette, hogy a kiesett szántókat pótolni kell, ami ismét pozitív 
visszacsatolásként hatott az erdıirtásra, fıleg a tetıszinteken. A szántóföldek egyre 
feljebb húzódtak, miközben a legelık szépen követték ıket. 

 
1. táblázat: Példák a tájhasználat átalakulására 

 
 

5. A törésvonalak közelsége, a zárt növénytakaró hiánya és az anyaghiány 
felszínsüllyedéshez és csuszamlásokhoz vezetett. Az erdıtlenedés és a 
tömegmozgások megállítására – melyek nehezítették a bányászat folytatását – új, 
nem ıshonos, de gyorsan növı, vagy haszonfaként alkalmazható fajokkal (akác, 
fenyık, csertölgy) kísérleteztek, melyek erıs kompetítornak bizonyultak, s a lassan 
növekvı bükkel szemben teret nyertek (BARTHA D. 2001). Az allelopátia miatt az 
aljnövényzet is átalakult. Az akác és a fenyık mobilizálták a talaj Al3+ és egyéb 
nehézfémionjait, amelyek gyökérméregként funkcionáltak, és további lokális 
savanyodást okoztak az egyébként is savanyú, kis pufferkapacitású talajokon. Ez a 
folyamat hosszú távon a telepített erdık minıségének hanyatlásához vezetett. Ma az 
itt telepített fenyıerdık 90%-a képtelen ökológiai funkcióinak betöltésére. 

6. A túllegeltetés okozta tömegmozgások és anyagáttelepítés miatt csökkent a 
felszín stabilitása, ami további talajdegradációhoz vezetett, ami már a legelıként 
való hasznosítást is megnehezítette. A felhagyott legelıkön megindult a 
bozótosodás, visszaerdısülés, melyet gyakran égetéssel akadályoztak meg. A 
gyomosodás ellen alkalmazott égetés egyoldalúan befolyásolta a legelık 
fajösszetételét is. 

7. A völgyekben lévı elhagyott szántókat és erdıket kaszálórétekké alakították, 
amelyeknek viszont nagy volt a nedvességigényük. A megnövekedett párolgás a 
patakok eltőnéséhez, a völgyek aszóvá alakulásához vezetett. A völgyregresszió az 
utóbbi 300 évben, esetenként 50-100 m-es hátrálást mutatott. A deráziós 
völgyképzıdés és a patakok kiszáradása az I. Katonai Felmérés térképeivel 

Név XVIII. század 1990. 
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Róna-Bükk rét, legelı, bükkerdıtıl körülzárva kaszálórét, tölggyel és felhagyott 

gyümölcsössel körülvéve 

Kis-Bükk bükk bükk 

Gubonna szántó legelı 

Dobronya tölgy tölgy 

Szılı-hegy szılı erdı 

Paphegy pincék csuszamlások 

Királyszállás tölgy szántó 



TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÁLTOZÁSA 
 
 

 137 

összevetve szintén bizonyítható (DEMETER G. – SZALAI K. 2004). A felárkolódás 
megakadályozására az erdısítés mellett döntöttek, de végrehajtása az 5. pontban 
kifejtett problémákhoz vezetett. 

8. A bányászat XX. század végi hanyatlása után sok ember megélhetése került 
veszélybe, hiszen sokuknak földje egyáltalán nem volt. Ez új társadalmi-gazdasági 
problémákat indukált, ami leginkább az elvándorlásban testesül meg. A társadalmi 
folyamat csak részben enyhítette a túlhasznált természetre nehezedı nyomást, mert 
az ittmaradtak gyakran illegális fakitermelésbıl tartják fenn magukat. 

 
 
Összefoglalás 
 
 A terület csekély eltartóképessége és a túlnépesedés felelısek azokért a 
folyamatokért, amelyek a táj instabilitásához vezettek. A bányászat, melytıl a probléma 
megoldását várták, még inkább terhelı tényezıként jelentkezett. Az átalakult táji 
rendszerben az öngerjesztı, pozitív (labilizáló) folyamatok domináltak. A nyugati 
területek azonban meg tudták ırizni eredeti képüket, mert egyrészt nem rendelkeztek 
szénnel, másrészt jóval meredekebb lejtıik, valamint a legalacsonyabb maradványszint 
hiánya miatt alkalmatlanok voltak mind a szántóföldek, mind a legelık számára. 

 Kutatásaink szerint a területhasználat tehát befolyásolja a táj morfológiai 
megjelenését, de az eltérı geológiai háttérbıl eredı determinisztikus különbségeket 
eltüntetni nem tudta. Eredetileg nem voltak látható különbségek a két táj felszíni 
megjelenésében, de az emberi tevékenység, a területhasználat a geológiai és a 
morfológiai adottságok által meghatározott, burkoltan meglévı különbségek 
hangsúlyozásához vezetett. 
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7. ábra: A táj mőködését befolyásoló pozitív visszacsatolások a XIX-XX. században (saját szerkesztés) 
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17. Kiss Anita 
 

A Mezıcsáti Kistérség területhasználatának változása 
és földhasználati állandósága 

 
 
Bevezetés 
 

A Mezıcsáti Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén helyezkedik 
el. E kistérségre is érvényes az az általános meghatározás, miszerint a Tisza menti 
területek nagy része perifériális helyzetben, mőszaki, fizikai, társadalmi gazdasági és 
infrastrukturális hátrányoktól sújtva él. A megye északi és középsı kétharmad része 
minden tekintetben igen rossz helyzető. A Mezıcsáti Kistérség is a leszakadó és 
forráshiányos kistérségek sorába tartozik. (A TISZA MENTE… 2004). 

A jelenlegi területrendezési tervekben egyre nagyobb szerepet kap a tájak és 
régiók adottságaihoz a táj ökológiai feltételeihez alkalmazkodó környezetkímélı 
multifunkcionális mezıgazdaság. A cél olyan földhasználati rendszer megvalósítása, 
amely nem a környezetet alakítja át, hanem alkalmazkodik, illeszkedik a különbözı 
tájak környezeti feltételeihez, agroökológiai, kulturális adottságaihoz és 
hagyományaihoz. A tájak történetének megismerésében fontos szerep jut a történelmi 
térképeknek. E térképek összehasonlításával lehetıség nyílik a táj változásainak 
nyomon követésére (LİRINCI R. – KRISTÓF D. 2004). 
 
 
1. A tájhasználat változása 
 
1.1. A digitális tematikus térképkészítés menete, a katonai felmérések 
 

Az összehasonlítás érdekében a különbözı méretarányú térképeket; I., II. és a 
III. Katonai Felméréseket, egyetlen közös koordinátarendszerbe (EOV) illesztettük. 

Az I. Katonai Felmérés 1782-1785 között készült. A felvétel méretaránya 
1:28800. A II. Katonai Felmérés 1819-1869 között készült el, szintén 1:28800 
méretarányban, a III. Katonai Felmérést pedig 1869-1884 között készítették, már 
1:25000-es méretarányban. 

Az I.-II-III. Katonai Felmérés mintaterületre vonatkozó térképei a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Térképtárában találhatóak, ahol fekete-fehér 
fénymásolat készíthetı róluk. Ezeket lehet beszkennelni, de a területi információk 
azonosítása, átrajzolása pontatlan és nehézkes. Ezért róluk digitális fényképeket 
készítettünk (Canon Powershot A-60). A térképek minimális torzulása természetesen 
nem kerülhetı el a fényképezés során sem, de ez a szkennelés esetében nagyobb 
mértékő lehet, különösen a lapszéleknél. 

A felhasznált térképek: 
- Katonai Felmérés: XXII-XIV, XXII-XV, XXII-XVI, XXII -XVII, XXI-XIV, XXI-XV, XXI-

XVI, XXI-XVII; 
- Katonai Felmérés: 45-XLI, 46-XLI, 45-XL, 46-XL, 47-XL, 48-XL, 46-XXXIX, 47-XXXIX,   

48-XXXIX; 
- Katonai Felmérés: 4766/3, 4865/4, 4866/1, 4866/2, 4866/3, 4866/4, 4965/2, 4966/1, 4966/2; 
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Az I. Katonai Felmérés esetében a felvétel méretaránya 1:28800, (1 hüvelyk = 
400 bécsi öl vagyis 2,634 cm:758,594 m=1:28800). A térkép vetület nélküli, egységes 
geodéziai hálózat és koordináta-rendszer nélkül készült. A tartomány közepe táján 
elhelyezett, pontosan tájolt kezdı szelvényhez folytatólagosan kapcsolták a szomszédos 
szelvényeket. A vetület hiánya miatt nagyobb területen már nem lehetett pontosan 
illeszteni a szelvényeket, sok igazítást kellett végezni, ami torzulásokat eredményezett. 

A II. Katonai Felmérés ún. „Cassini”-féle vetületben (négyzetes hengervetület) 
történt, amelynek geodéziai alapját többszintő háromszögelési hálózat képezte. A II. 
katonai felvétel geodéziai megbízhatósága jobb, névanyaga, út és vízrajza, a 
felszínborítás elkülönítése pontosabb és bıvebb, mint az elızı felvételé. 

A III. Katonai Felmérés képezte az alapot a többi, kisebb méretarányú 
térképekhez. A felszínborítás ábrázolása pontos és részletes, amit a színes térképeken 
színezéssel, a fekete-fehér nyomatokon betőrövidítésekkel jelölnek. 
 
 
1.2. Módszer 
 

Az elemzés elsı lépéseként a térképlapokat összeillesztettük Paint Shop Pro 6. 
szoftver használatával. Ahhoz, hogy a térképeket korszerő térinformatikai eszközökkel 
kezelni lehessen, digitális formába kell alakítani, majd transzformációt kell végrehajtani 
rajtuk, amely biztosítja a topográfiai egyezést a ma használatos térképekkel. Ennek a 
célja az, hogy a különbözı korok térképei összehasonlíthatók legyenek egymással és a 
mai topográfiával. Az eredmény egy digitális történeti térkép (georeferenciával 
rendelkezı raszterkép állomány), amely térinformatikai fedvényként topográfiailag 
többé-kevésbé egyezıen kezelhetı együtt más adatállományokkal. A "nyers" adatok 
egységes rendszerbe hozásakor cél az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerbe 
transzformálás volt, amit a geometriai korrekció módszerével az Erdas 8.4. program 
segítségével végeztük el. Az illesztéshez a területrıl készült EOV 1:50000 digitális 
állományú topográfiai térképeket használtam fel. A katonai térképek koordinátába 
húzása idı és munkaigényes folyamat. Az archív térképlapok georeferálását az 
EOV1:50000 térképszelvényeken található közös azonosító pontok segítségével 
végeztük el. Pontosan igen nehéz dolgozni, az I. Katonai Felmérésnél pedig nem is lehet 
igazán. A legpraktikusabb megoldás, ha az 1:50000-es topográfiai térképhez a III. 
Katonai Felmérést illesztjük, majd a harmadikhoz a II. Katonai Felmérést, és végül a II. 
Katonai Felmérés alapján húzzuk EOV koordinátába az I. Katonai Felmérést. 

A már koordinátával rendelkezı térképeket Arc View 3.2 program segítségével 
dolgoztuk fel. A földhasználat kiértékelése közvetlen módon, a képernyın végzett 
digitalizálással történt. Külön-külön egységként történt a felszínborítás 
poligonhálózatának, a vízhálózat vonalhálózatának és a pontszerő objektumok 
digitalizálása. Így készült el a három felmérés idején jellemzı területhasználati térkép. 
 
 
1.3. A georeferálás pontossága 
 

Az interpretációra elıkészítés során a különbözı méretarányú és vetülető, vagy 
vetület nélküli térképeket térinformatikai rendszerben egységes vetületővé alakítottuk. 
A kész állomány sohasem illeszkedik mindenütt pontosan a viszonyításhoz használt 
térképi alaphoz, kisebb-nagyobb eltérések mindenképpen elıfordulnak. Az illeszkedést 
befolyásoló legfontosabb tényezık: 
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• a kiindulási térkép minısége, pontossága, 
• a viszonyítási alapként használt térkép pontossága, 
• az illesztési pontok azonosításának pontossága, 
• az illesztéshez használt algoritmusok és szoftverek, 

• fénymásolás, szkennelés, stb. torzítása. 
 

Az illeszkedés az azonosító pontok környezetében jobb, ahol nem sikerült 
illesztıpontokat felvenni, ott rosszabb. Nagyobb eltérések az I. Katonai Felmérés 
anyagában vannak, mivel azt eleve jelentıs elrajzolások terhelik és kevés az 
illesztıpont. 

A digitalizálás és georeferálás során a különbözı szoftverekkel végzett 
transzformációk „mellékhatásaként” a térképek minısége kis mértékben megváltozott. 
Ez a színárnyalatok eltolódásában és néhány lapszéli terület torzulásában, életlenné 
válásában nyilvánult meg. Elıfordulásuk néhány kicsiny területre korlátozódik, a 
térképek értelmezhetıségét lényegesen nem befolyásolják (NAGY D. 2004). 
 
 
2. Tájhasználat a katonai felmérések alapján 
 
2.1. Tájhasználat az I. Katonai Felmérés idejében 
 

Ez a legelsı felmérés még a folyószabályozás elıtti állapotokat mutatja be, az 
ármentesítés elıtti viszonyokról nyújt képet (1. ábra). 

Az 1700-as években a folyóknak nagy nyílt árterük volt, így idıszakos és 
állandóan vízzel borított területeket hagytak hátra. A vizenyıs területek, mocsarak 
aránya megközelítette a 30%-ot. A mintaterület 37%-án, már ekkor szántóföldi mővelés 
folyt. Emellett jelentıs területet foglaltak el a legelık és a mezık (28%), ahol 
elsısorban ártéri szarvasmarhatartással foglalkoztak az itt lakók. Az erdık kiterjedése 
nem számottevı (3%), csupán a folyókat és a holtágakat kísérték kisebb-nagyobb 
erdıfoltok. 
 

 
1. ábra: Tájhasználat az I. Katonai Felmérés idején (saját szerkesztés) 
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2.2. Tájhasználat a II. Katonai Felmérés idején 
 

Az elsı szembeötlı változás, a heterogenitás növekedése (2. ábra). A 
tájhasználat egyre mozaikosabbá vált. Ebben az idıszakban már megkezdıdtek a 
szabályozási munkálatok, az egykori folyókanyarulatok morotva tavakká váltak. Az 
egykori összefüggı vizenyıs terület szétaprózódott, de még mindig jelentıs területet 
foglalt el. A mozaikosság növekedése a kis magasságkülönbségek ellenére a 
mikrodomborzattal van összefüggésben, hiszen a terület nagy részére már nem jutott el 
az évenként ismétlıdı áradás, így egyre több területet lehetett bevonni a mővelésbe. 
 

 
2. ábra: Tájhasználat az II. Katonai Felmérés idejében (saját szerkesztés) 

 
 

Legnagyobb arányban szántókat (32%) és legelıket (37%) találunk. Még mindig 
jelentıs kiterjedésőek a vizenyıs területek (21%). A erdık területi aránya lecsökkent 
2%-ra. Ugyanakkor megjelent a szılıtermelés a területen (1%). 
 
 
2.3. Tájhasználat a III. Katonai Felmérés idején 
 

A III. Katonai Felmérés idején a tájhasználat, már a szabályozás, belvízelvezetés 
utáni állapotokat mutatja (3. ábra). A Tisza szabályozása nagymértékben hozzájárult a 
terület gazdasági fejlıdéséhez. A legfeltőnıbb változás a szántók területi növekedése, 
ezzel együtt a vizenyıs területek, illetve az egykori szarvasmarha tartás alapját szolgáló 
rét és legelı arányának csökkenése. Az erdıterületek kiterjedése csökkent, már csupán 
1%-ot ért el, visszaszorult a gátakkal határolt hullámterekre. 

Itt újra megfigyelhetı a növekvı földhasználati homogenitás, bár ez már nem a 
természettel van összefüggésben, az emberi tevékenység, tájhasználat függetlenítette 
magát. Továbbra is a rétek, legelık kiterjedése a legnagyobb 38%, illetve a szántóké, 
36%-kal. Jelentıs mértékben lecsökkent az idıszakosan, vagy állandóan vízzel borított 
területek aránya 17%-ra. 
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2.4. Tájhasználat 1998-ban 
 

Tovább növekedett a szántók területe (49%), ami érdekes, megnıtt az erdık 
aránya is (11%), de csak a hullámtereken. Ezek az erdık azonban csak nagyon kis 
mértékben természetes állományúak, legnagyobb része telepített nyárfa és akác. A 
települések területe tovább növekedett (4. ábra). 
 

 
3. ábra: Tájhasználat az III. Katonai Felmérés idejében (saját szerkesztés) 

 
 

 
4. ábra: Tájhasználat 1998-ban (saját szerkesztés) 

 
 

Új „tájhasználati mód” az ipar is egyre nagyobb területet foglal el (0,7). A rét és 
legelı területek csökkent (32%), csak a gyéren lakott részeken alkotnak nagyobb 
egybefüggı foltot. A vízzel borított területek szinte teljesen eltőntek a belvízelvezetı 
rendszer kiépítésének következtében, jelenleg alig 1%-nyi területen találkozhatunk vele. 
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3. A tájhasználat fontosabb változásai 
 

A földhasználat átalakulását a következıkben diagramokon szemléltetjük. Mind 
a vizenyıs, mind a mocsaras területek aránya csökkent (5. ábra), a kifejezetten 
mocsárként szereplı területek napjainkra el is tőntek. 
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5. ábra: A vizenyıs és mocsaras területek változása (saját szerkesztés) 

 
 

Mindez a folyószabályozással és a belvízelvezetéssel van összefüggésben. A 
korábbi természetes vizes élıhelyeket feltörték, helyükön szántók létesültek. A szántók 
területi arányának növekedése azonban nemcsak innen származik, az ártéri 
szarvasmarhatartás háttérbe szorulásával nem lett szükség az egykori hatalmas rét és 
legelı területekre (6. ábra), így azokon is megindult a szántóföldi növénytermesztés. 
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6. ábra: A szántóföldi mővelés és a legeltetés alatt álló területek változása (saját szerkesztés) 

 
 

Érdekes az erdık helyzete (7. ábra). A mintaterületen az elmúlt évszázadokban 
sem volt jellemzı nagy kiterjedéső, összefüggı erdıség a két kistérség területén. 

A II. és III. Katonai Felmérés idején az erdık aránya fokozatosan csökkent, 
majd napjainkra ugrásszerően megnıtt. Sajnos ezek nem természetesek, hanem 
nagyrészt telepített erdık, bár pozitívumnak mondható, hogy egy részük gyümölcsös, 
ami lehetıséget nyújt a korábbi ártéri gyümölcstermelés újjáélesztésére. 
 



TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÁLTOZÁSA 
 
 

 145 

Erdı

0

10

20

30

40

50

I. Katonai
felmérés

II. Katonai
felmérés

III. Katonai
felmérés

1998

km
2

 
7. ábra: Az erdıterületek változása (saját szerkesztés) 

 
 

Mindezekbıl látszik, hogy a korábbi természeti adottságokhoz alkalmazkodó 
tájhasználat napjainkra szinte teljesen eltőnt, a domborzati különbségek mára már nem 
határozzák meg egy adott térszín használati módját, holott korábban néhol deciméteres 
magasságkülönbségek döntötték el ezt. 

Elmondható, hogy a tájat egyre intenzívebben hasznosították. Ennek 
következtében az egykor jellegzetes élıhelyek összezsugorodtak (természetes ártéri 
erdık, legelı, rét), illetve eltőntek (mocsár, vizenyıs terület). A vízháztartás 
megváltozásával módosult az egykori növény- és állatvilág (árvízvédelem, 
belvízelvezetı csatornák). Az intenzív mezıgazdasági földhasználat természeti és 
környezeti károkat okozott és okoz napjainkban is. Ehhez járul még az ipar 
megjelenése, ami tovább növeli a környezetet károsító kockázati tényezık sorát.           
A 8. ábra az élıvilág jelenlegi helyzetét mutatja be. Megfigyelhetı, hogy igen nagy 
arányban találunk intenzíven hasznosított agrárterületeket, ugyanakkor kedvezı, hogy 
még ma is elıfordulnak féltermészetes és kis arányban természetközeli foltok, 
elsısorban a Tisza és a Borsodi Mezıség Tájvédelmi Körzet területén. 
 

 
8. ábra: A mintaterület élıhelytípusai (saját szerkesztés) 
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4. A földhasználat stabilitása 
 

Igen fontos lehet, ha megnézzük mely területeken nem történt tájhasználat 
változás, azaz a terület konstans maradt, hiszen ezeken a részeken maradtak meg, illetve 
alakulhattak ki értékes élıhelyek, illetve itt maradhattak fenn a hagyományos 
tájhasznosítási formák (LİRINCI R. – KRISTÓF D. 2004). 

Mindezt a statisztikai adatok értékelésével vizsgáltuk meg. Az Arc View 
program segítségével készített térképeket a GeoProcessing almenü használatával 
idıkeresztmetszeti térképeket készítettünk. Az így fedvénybe kerülı térképeken 
lehatároltuk a konstans illetve a megváltozott tájhasznosítású területeket (9. ábra). 

Külön-külön helyeztük fedésbe az egymás után következı térképeket, így a 
végsı fedvény megmutatta azokat a részeket, melyeknél az adott idıintervallumban 
végig azonos maradt a gazdálkodás típusa, illetve meg lehet különböztetni azon 
területeket, ahol egyszer, vagy többször ment végbe változás a területhasználatban. 
 

 
9. ábra: Adott idıintervallumban történt területhasználat változás (saját szerkesztés) 

 
 

Azon területeknek ahol nem változott a tájhasználat 0-s kódot adtunk, ahol 
változott ott 1-est. Ezt a számozást az I. és II., majd a II. és III., végül a III. és az 1998-
as felmérésnél alkalmaztuk. Ezután az elsı fedvényre helyeztük a III. felmérés 
tájhasználati térképét. Ebben az esetben, ha nem változott a területhasználat 0-s kódot 
adtunk, ha elızıleg (I., II. felmérés között) konstans volt a terület, de a III. felmérés 
alapján változás állt be 1-es kódot adtuk. Abban az estben, ha az elızı fedvény és a III. 
felmérés idején is változás állt be 2-es kódot alkalmaztunk. Ugyanezt elvégeztük az elsı 
három térkép fedvénye és az 1998-as térkép között is. Így megtudhattuk, hogy mely 
részeken nem volt változás a területhasználatban az elmúlt 200 évben, illetve hol volt és 
hányszor (10. ábra). 

Természetesen fontos lesz meghatározni azt, hogy milyen területeken ment 
végbe változás, vagy maradt konstans a terület, illetve, hogy a végbement változások 
extenzív, vagy intenzív gazdálkodás irányába történtek. 
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10. ábra: A tájhasználat változásának gyakorisága (saját szerkesztés) 

 
 

A konstans területek meghatározása és megismerése fontos a táji értékek, 
hagyományok feltárásában. A változás mértékének és minıségének lehatárolása 
elısegítheti a sérült területek megismerését. Az már a jelenlegi adatok alapján is látszik, 
hogy a folyószabályozás után megnıtt azon területek aránya, ahol valamilyen 
változás ment végbe. Csökkent a konstans területek aránya. Kedvezı, hogy a 
kistérségnek közel ¼-e, olyan terület ahol nem ment végbe területhasználat változás 
(11. ábra). 

Ökológiai szempontból fontos megvizsgálni, hogy a már jelenleg is védett 
területen (Borsodi Mezıség Tájvédelmi Körzet) milyen változások mentek végbe       
(5. ábra). Látható, hogy a Tájvédelmi Körzet közel 40%-án nem változott a 
gazdálkodási mód az elmúlt 200 évben. Ezek elsısorban a rétek és legelık, valamint 
vizes élıhelyek. Igen nagy részen, csak egyszer következett be a mővelési ág változása, 
és a terület alig 6%-án volt többszöri váltás a területhasználatban. 
 

Tájhasználat-változás 1785-1998 
között a Mez ıcsáti Kistérség területén

24%

30%
30%

16%

konstans terület

egyszeri
területhasználat
változás
kétszeri
területhasználat
változás
többszöri
területhasználat
változás

Borsodi Mez ıség TK tájhasználat 
stabilitása

38%

33%

23%

6%

konstans terület

egyszeri
területhasználat
változás
kétszeri
területhasználat
változás
többszöri
területhasználat
változás

11. ábra: A tájhasználat változásának gyakorisága (saját szerkesztés) 

 
 
 
 
 
 



A MEZİCSÁTI K ISTÉRSÉG TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VÁLTOZÁSA 
ÉS FÖLDHASZNÁLATI ÁLLANDÓSÁGA 

 

 148 

Összefoglalás 
 

A Mezıcsáti Kistérség szempontjából olyan gazdasági struktúra kialakítására 
van szükség, amely képes biztosítani a helyben képzıdı profit nagy részének helyi 
lakossághoz való visszakerülését. A veszélyhelyzetek – munkanélküliség, elvándorlás, 
környezeti degradáció, mezıgazdasági jövıkép összeomlása – megoldásához, 
mindenképpen szükséges a lehetıségek feltárása. A térség rengeteg értéket, 
hagyományt, képességet rejt magába, amelyeket ki lehet, és ki kell használni. Ezek 
összhangba hozhatók a hagyományos ártéri gazdálkodás újraélesztésével és a turizmus 
fejlesztésével, ami az Új Vásárhelyi Tervnek is célkitőzése. 

Bár a területen már a folyószabályozások elıtt sem voltak nagy kiterjedéső 
erdık, a fennmaradt ligeterdık védelme, felújítása mindenképpen ajánlott. Itt is nagy 
hagyományokkal rendelkezett az ártéri gyümölcsös kertgazdálkodás, elsısorban szilva 
és almafákkal. Ehhez kapcsolható a tradicionális pálinkafızés is. A lehetıségek közül ki 
kell emelni a korábban erre a területre oly jellemzı fazekasság és kosárfonás, illetve az 
ártéri rétgazdálkodásnak az újjáélesztését. A kistérség területén korábban a juh- és 
szarvasmarhatartás volt a jellemzı. A jelenlegi rosszabb minıségő szántók helyére 
megoldás lehetne a legeltetı állattartás. A kistérség szempontjából talán az egyik 
legfontosabb kiugrási lehetıséget a turizmus biztosíthatja. Természetesen az 
infrastruktúra kiépítése mellett, vonzó programokra is szükség van, és elsısorban 
együttmőködésre a kistérségek között. Meg kell találni azt az együttmőködési formát, 
ami megfelel egy regionális fejlesztési terv kidolgozásához, és fel kell tárni azokat a 
kistérségeket, amelyek csatlakozhatnak. Így azon kistérségek kerülhetnek szóba, melyek 
tájföldrajzi, gazdasági, szociális és kulturális szempontból hasonló adottságokkal 
rendelkeznek. Az együttmőködés gondolata mellett szól az is, hogy az Európai Unió is 
támogatja az ilyen elképzeléseket. 
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18. Kerekes Ágnes 
 

Tájmetriai mérések a Tokaj–Zempléni-hegyvidék északi részében 
 
 
Bevezetés 
 
 A tájökológiai kutatás egyik irányvonalát a tájmetriai mérések és vizsgálatok 
képviselik. Ez az Észak-Amerikából származó irányzat a tájat foltok, folyosók és az 
azokat beágyazó mátrix alkotta mozaiknak tekinti, és ezek matematikai leírására, 
statisztikai értékelésére törekszik (FORMAN, R.T.T. 1995; LÓCZY D. 2002; MEZİSI G. – 

FEJES CS. 2004). 

 Jelen munkánkban a Tokaj–Zempléni-hegyvidék hegyközi területén, a 
Kemence- és a Bisó-patak vízgyőjtıjén végzett méréseket mutatjuk be. A mintaterületek 
kijelölését a hasonló méret mellett az magyarázza, hogy a Kemence-patak vízgyőjtıje 
viszonylag természetes állapotában maradt meg, míg a Bisó-patak vízgyőjtıje egy 
antropogén hatások által sokkal inkább érintett, jórészt mezıgazdasági mővelés alatt 
álló terület. Célunk a két különbözı terület mintázatának a feltárása és összehasonlítása 
volt. Elsı közelítésben a mintaterületeken elkülöníthetı tájfoltokkal foglalkozunk. 
Tájfoltnak tekintünk minden nemlineáris formát. (A tájökológiai folyosókkal és a 
mátrix meghatározásának kérdésével más dolgozatban kívánunk foglalkozni.) 
 
 
1. Anyag és módszer 
 
 Az EOTR 1:10000-es térképlapok alapján elkülönített vízgyőjtık területén az 
ArcView 3.2, a Microsoft Excel és a Fragstat szoftverek segítségével az egyes 
folttípusokra vonatkozó, illetve tájszintő méréseket végeztünk. A számításokhoz 5 m-es 
felbontású raszteres adatbázist használtunk, így sikerült az átalakításból származó 
hibákat minimálisra csökkenteni. 

 A térképeken feltüntetett területhasználati kategóriák felhasználásával a 
következı folttípusokat különítettük el: szálerdı, fiatal erdı, füves terület, beépített 
terület, park, kert-szılı (ami magába foglalja a települések veteményeseit, 
szılıterületeit és gyümölcsöseit), szántó, agrárlétesítmény, ipari létesítmény, bánya, tó. 

 Vizsgáltuk a tájban megjelenı foltok és folttípusok számát, területi arányait, az 
adott folttípusba tartozó foltok nagyságát (átlag, relatív szórás) és alakját (alaki index). 
A táji mozaik heterogenitásának kifejezésére a foltgazdagság, a foltsőrőség, a diverzitás 
és a simasági indexeket használtuk. Ezenkívül mértük a foltok izolációját (legközelebbi 
szomszéd távolsága, asszociációs index, összevegyülés/egymásmellettiség index) és a 
tájak fragmentáltságát (teljes szegélyhossz, szegélysőrőség). 
 
 
2. Elemzés 
 
2.1. A táji mintázat egészére vonatkozó vizsgálatok 
 
 Elsı lépésként meghatároztuk a két vízgyőjtı területét. A Bisó-patak 
vízgyőjtıjének területe: 41,284 km2. A Kemence-patak vízgyőjtıjének területe 45,485 
km2. 
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 A foltok száma és a foltsőrőség alapján a Bisó menti vízgyőjtı mintázatát 
finomabb felbontásúnak tekinthetjük. Az átlagos foltméret és a relatív szórás egyaránt a 
Kemence-patak vízgyőjtıjén nagyobb (1. táblázat). Az utóbbi több mint 2,5-szerese a 
Bisóén mértnek, ami a nagyobb mértékő heterogenitásra utal. 
 
1. táblázat: A mintaterületek foltjainak, folttípusainak száma, a foltok átlagos területe és a 
területi értékek relatív szórása 

Index Bisó-patak vízgyőjt ıje Kemence-patak vízgyőjt ıje 

Foltok száma 448 332 
Foltgazdagság 
(folttípusok száma) 

9 10 

Foltsőrőség 10,85 folt/km2 7,29 folt/km2 
Foltok átlagterülete 9,2 ha 13,7 ha 
Foltok területének 
relatív szórása 

590% 1550% 

 
 

 A foltok alakjának leírására az ún. alaki indexet használtuk, amely a foltok 
kerületét egy, az adott folttal azonos területő négyzet kerületéhez hasonlítja 
(MCCARIGAL, K.-MARKS, B.J. 1995). Mindkét esetben minimális különbség adódott a 
Bisó vízgyőjtıjének a javára, ahol az alaki index átlaga: 1,84; relatív szórása: 48,12%, 
ezzel szemben a Kemence vízgyőjtıjén az alaki index átlaga: 1,76; relatív szórása: 
46,79%. Ez azt jelenti, hogy a Bisónál valamivel szabálytalanabb a foltok alakja. 

 A teljes szegélyhossz, a szegélysőrőség és a legközelebbi szomszéd (azonos 
folttípusba tartozó legközelebbi folt) átlagos távolsága alapján a Bisó vízgyőjtıje 
fragmentáltabbnak adódott. Ugyanakkor a relatív szórás értékei alapján a Kemencénél 
nagyobb változatosság figyelhetı meg ebbıl a szempontból (2. táblázat). 
 
2. táblázat: A fragmentáció mérıszámai 

Index Bisó-patak 
vízgyőjt ıje 

Kemence-patak 
vízgyőjt ıje 

Teljes szegélyhosszúság 392 km 273 km 
Szegélysőrőség 9,5 km/km2 6,0 km/km2 
Legközelebbi szomszéd átlagos távolsága 126 m 108 m 
Legközelebbi szomszéd távolságának relatív szórása 186% 330% 

 
 

 Az asszociációs és az összevegyülés/egymásmellettiség indexek (3. táblázat) a 
foltok szétszóródását és más foltokkal való keveredését mérik (MCGARIGAL, K.-MARKS, 
B.J. 1995). Minél kisebb az asszociációs és minél nagyobb az 
összevegyülési/egymásmellettiségi index alapján számított érték, annál jobban 
szóródnak és keverednek az adott folttípusba tartozó foltok. Mindkét érték azt mutatja, 
hogy a két mintaterület közül a Bisó-patak vízgyőjtıjén szóródnak és keverednek 
egymással jobban az egyes típusok foltjai. 
 
3. táblázat: A mintaterületekre számított asszociációs és összevegyülési/egymásmellettiségi értékek 

Index Bisó-patak vízgyőjt ıje Kemence-patak vízgyőjt ıje 
Asszociációs index 66% 86% 

Összevegyülés/egymás-mellettiség 51% 37% 

 



TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÁLTOZÁSA 
 
 

 151 

 A táji mozaikok diverzitásának a kifejezésére az ökológiából jól ismert 
Simpson-féle diverzitás és simasági indexeket alkalmaztuk. A Simpson-féle diverzitás 
érték a Bisó-patak vízgyőjtıjén 0,72-nek, a Kemence-patak vízgyőjtıjén 0,26-nak, a 
Simpson-féle simasági érték a Bisónál 0,80-nak, a Kemencénél 0,29-nek adódott. Ezek 
alapján megállapítható, hogy a Bisó menti mozaikra nagyobb diverzitás, a vízgyőjtın 
elıforduló folttípusokra egyenletesebb területi eloszlás jellemzı. A nagyobb diverzitás 
azonban önmagában nem jelent elınyt az élıvilág fajdiverzitása szempontjából, mert 
mint késıbb látni fogjuk, a Bisónál nagy a beépített terület, a szántók és az egyéb 
antropogén elemek aránya. 
 
 
2.2. A tájban megjelenı folttípusokra végzett vizsgálatok 

 
 A folttípusokra elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy mindkét területen a 
szálerdı dominál, a Bisó vízgyőjtıjén a felszín 40%-át, míg a Kemencénél több mint 
85%-át borítja (1. ábra). 
 

 
1. ábra: A területhasználati kategóriák által kijelölt folttípusok területi eloszlása (saját szerkesztés) 

 
 

 Ez utóbbi területen a 85%-nyi szálerdı mellett a terület 5%-át fiatal erdı, 7%-át 
füves terület foglalja el, ami azt jelenti, hogy a Kemence patak vízgyőjtıjének 97%-át 
természetközeli élıhelyek borítják. A települések beépített részei, a kertek és szılık, a 
bánya és az ipari létesítmények a terület alig néhány százalékát teszik ki. A Bisó 
vízgyőjtıjén az erdık (40% szálerdı, 4% fiatal erdı) és a füves területek (26%) a terület 
70%-át borítják. Ugyanakkor az élılények mozgását potenciálisan akadályozó 
települések (beépített területek 2,4%) és mezıgazdasági területek (szántó 22%, kert-
szılı 4,5%) a vízgyőjtı közel 30%-át foglalják el. 
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 Bár nem minden folttípus van jelen mindkét mintaterületen, a foltok számában 
és átlagos területében igen nagy különbségek figyelhetık meg az egyes folttípusok 
között (4. táblázat). Legnagyobb számban mind a Bisónál, mind a Kemencénél 
gyepfoltokat találunk, bár ezek átlagterülete a Bisó vízgyőjtıjén háromszorosa a 
Kemence-patak vízgyőjtıjén mért értékeknek. A mesterséges folttípusok közül csak a 
Bisó vízgyőjtıjén fordulnak elı szántók és agrárlétesítmények, míg bányát és ipari 
létesítményt csak a Kemence-patak mentén találunk. Ezek közül a szántók foltszáma és 
átlagterülete a legnagyobb. A Kemence-patak vízgyőjtıjén csak két település található, 
amelyek több, de kisebb átlagterülető beépített foltot alkotnak. Ezek kevésbé 
akadályozzák az élılények mozgását már csak azért is, mert kert-szılı, füves terület 
vagy erdı választja el ıket egymástól. A kert-szılı és a füves folttípus az intenzívebb 
mezıgazdaság miatt nagyobb számban és nagyobb átlagos foltmérettel képviselteti 
magát a Bisó menti területen. Az erdık közül a szálerdıknél fordul elı a legnagyobb 
különbség mind a foltok számát, mind az átlagos foltméretet tekintve. A Bisónál a 
terület 40%-át alkotó szálerdık közel száz, míg a Kemencénél mindössze 24 foltot 
alkotnak. Átlagos foltméretük azonban a Kemencénél jóval nagyobb. Ez utóbbi 
területen a legnagyobb erdıfolt a terület 80%-át foglalja el, a maradék 20%-on 10 
folttípus 331 foltja osztozik! A Bisónál a két legnagyobb foltot szintén szálerdı alkotja, 
amelyek önmagukban a terület 15-19%-át borítják. Míg a Kemencénél csak néhány folt 
mérete haladja meg a 10 hektárt, addig a Bisó vízgyőjtıjén közel 40-é! A hatalmas 
erdık, füves foltok, illetve szántók miatt a táji mintázat durvább felbontásúnak tőnik a 
Bisó vízgyőjtıjén (ld. 1. ábra), ami ellentmond a tájszinten végzett számításoknak. 
 
4. táblázat: A mintaterületek egyes folttípusaiba tartozó foltok száma és átlagos területe 

Foltok száma Átlagos foltméret (ha) Folttípus 
(hasznosítás 

szerint) 
Bisó-patak 
vízgyőjt ıje 

Kemence-patak 
vízgyőjt ıje 

Bisó-patak 
vízgyőjt ıje 

Kemence-patak vízgyőjt ıje 

Agrárlétesítmény 3 0 4,12 0 
Bánya 0 1 0 14,9 
Beépített terület 12 37 8,17 0,92 
Faiskola 0 2 0 7,77 
Fiatal erdı 26 43 6,79 5,34 
Füves terület 162 153 6,60 2,03 
Ipari létesítmény 0 2 0 5 

Kert-szılı 108 68 1,72 0,48 
Park 5 1 0,14 0,06 
Szálerdı 91 24 18 163 
Szántó 40 0 23,2 0 
Tó 1 1 0,03 1,13 
 
 

 A mintaterületeken elıforduló folttípusok alaki vizsgálatánál akárcsak táji 
szinten, kismértékő különbségek adódtak (5. táblázat). Az átlagértékek alapján a 
legbonyolultabb, legszabálytalanabb formák a Bisó vízgyőjtıjének beépített területein 
fordulnak elı, míg a legszabályosabb formát a területen található egyetlen tó alkotja. A 
Kemence-patak vízgyőjtıjén a legszabálytalanabbnak a szálerdı, legszabályosabbnak itt 
is a tó bizonyult. Az értékek relatív szórása azt mutatja, hogy a Bisónál leginkább a 
beépített területek, míg a Kemencénél a szálerdı foltok alakja a legváltozatosabb. 
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5. táblázat: Az egyes folttípusokra végzett alaki index számítások 

Alaki index (átlag) Alaki index (relatív szórás) 
Folttípus Bisó-patak 

vízgyőjt ıje 
Kemence-patak 

vízgyőjt ıje 
Bisó-patak 
vízgyőjt ıje 

Kemence-patak 
vízgyőjt ıje 

Agrárlétesítmény 1,75 0 18,14 0 
Bánya 0 1,88 0 0 
Beépített terület 3,12 1,68 65,0 66,90 
Faiskola 0 1,61 0 4,41 
Fiatal erdı 1,8 1,88 36,95 34,82 
Füves terület  1,76 1,79 49,87 39,17 
Ipari létesítmény 0 1,62 0 14,1 
Kert-szılı  1,82 1,58 39 39,3 
Park 1,19 1,5 10,9 0 
Szálerdı 1,9 1,97 46,7 75 
Szántó 1,86 0 34,13 0 
Tó 1,14 1,42 0 0 

 
 
6. táblázat: Az egyes folttípusokba tartozó foltok átlagos távolsága és annak relatív szórása 

Legközelebbi szomszéd átlagos 
távolsága (m) 

Legközelebbi szomszéd távolsága (relatív 
szórás) 

Folttípus 
Bisó-patak 
vízgyőjt ıje 

Kemence-patak 
vízgyőjt ıje 

Bisó-patak 
vízgyőjt ıje 

Kemence-patak 
vízgyőjt ıje 

Agrárlétesítmény 3512 0 55,5 0 
Bánya 0 0 0 0 
Beépített terület 245 187 173 285 
Faiskola 0 255 0 0 
Fiatal erdı 275 297 104,7 63,6 
Füves terület 73,0 111 148 133 
Ipari létesítmény 0 10 0 0 
Kert-szılı 44,0 50,8 190 205 
Park 127 0 28 0 
Szálerdı 84,4 35,8 138 101 
Szántó 72 0 223 0 
Tó 0 0 0 0 

 
 

 Az azonos típusú foltok közötti átlagos távolságok néhányszor tíz métertıl akár 
több száz méterig is terjedhetnek (6. táblázat). Az erdılakó állatoknak a Bisó víz-
győjtıjén nagyobb távolságot kell megtenni, hogy újabb szálerdı foltot találjanak. A 
fiatal erdık viszonylag nagy távolságra vannak egymástól mindkét mintaterületen, az 
elrendezıdésük ugyanakkor a Kemence-patakinál nagyobb szabályosságot mutat. A 
távolságok mellett a köztes foltok típusa is fontos információval bír az élıvilág 
szempontjából. Míg a Kemence-patak vízgyőjtıjén az erdıket kevesebb és átlagosan 
kisebb mesterséges folt szakítja meg, addig a Bisó vízgyőjtıjén több és átlagosan 
nagyobb antropogén folt (szántók, rétek, legelık, települések) választja el ıket. 
 
 
3. Összegzés 
 
 A teljes táji mozaikra és az egyes folttípusokra végzett vizsgálatok eredményei 
nagyrészt összecsengenek és jól kiegészítik egymást. 
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 A mérések alapján a Bisó-patak vízgyőjtıjének mintázatára nagyobb táji 
diverzitás, diszpergáltság ezzel együtt nagyobb mértékő fragmentáltság és a 
folttípusokon belül nagyobb térbeli keveredés adódott. A terület kevesebb, mint 
50%-át borítja erdı, ugyanakkor közel 30%-os az antropogén elemek (települések, 
mezıgazdasági területek) területi aránya. A terület ¼-ét borító füves terület az 
intenzívebb mezıgazdasági hasznosítás miatt degradáltabb, mint a másik vízgyőjtın. A 
természetközeli területek felszabdalódása (117 erdı és 162 füves folt) a természetes 
élıhelyek izolációjával, valamint a szegélyhatások révén fokozatos visszahúzódásával, 
átalakulásával járhat (CSORBA P. 1999, 2005; CSORBA et al. 2006; KERÉNYI A. 2003, 
2006.) Az élıhelyek számának és kiterjedésének csökkenése pedig a populációk 
életképességét veszélyezteti. A Kemence-patak vízgyőjtıterületén 90%-os az erdık 
aránya, ebbıl következıen alapvetıen más a táji mozaik megjelenése. Mivel 97%-ban 
természetközeli foltok alkotják, antropogén hatások kevésbé érintik ezt a területet. Az 
egész vízgyőjtıt egy hatalmas, összefüggı szálerdı uralja, amelyet csak itt-ott szakít 
meg egy-egy kisebb vagy nagyobb füves folt vagy település. Ez a nagykiterjedéső erdı 
számos faj számára biztosít többé-kevésbé zavartalan élıhelyet. A foltok mérete 
ugyanis alapvetıen befolyásolja a populációk stabilitását és a fajgazdagságot is 
(FORMAN, R.T.T. 1995). 

 Mindezek alapján elmondható, hogy a Bisó-patak vízgyőjtıjén a táj antropogén 
hatásra történı átalakulása a vadonélı növények és állatok élıhelyeinek 
visszaszorulását és átalakulását eredményezte. Ezzel szemben a Kemence-patak 
vízgyőjtıjén kevesebb zavaró hatás éri az élılényeket. 

 Vizsgálatainkat a továbbiakban a folyosók és a mátrix vizsgálatával fogjuk 
kiegészíteni, amelynek segítségével pontosabb képet kaphatunk a tájak struktúrájáról. 
Az EOTR 1:10000 térképlapjain végzett vizsgálatok lehetıséget biztosítanak számunkra 
a körülbelül 20 évvel ezelıtti állapot felmérésére, majd egy következı munkafázisban a 
területrıl készült 2005-ös légifelvételek elemezésével és az eredmények 
összehasonlításával lehetıségünk nyílik az elmúlt évtizedekben bekövetkezı káros vagy 
éppen kedvezı folyamatok feltárására is. 
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19. Dobos Anna – Gasztonyi Éva 
 

Aktuális tájvédelmi feladatok az Egri-Bükkalján 
 
 
Bevezetés 
 

Az Egri-Bükkalja kistáj (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990) közigazgatásilag Heves 
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozik, területe 480 km2. Települései 
(Andornaktálya, Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Demjén, Eger, 
Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felnémet, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, 
Szomolya és Tard) a Bükki Nemzeti Park déli elıterében idegenforgalmi, gyógyüdülési, 
rekreációs lehetıségeket biztosítanak és táji értékeket tekintve frekventált helyzetben 
fekszenek (LÁZÁR T. 1998). Az elmúlt években ezek a települések igen intenzív 
fejlıdésen mentek keresztül. Több idegenforgalmi, rekreációs és infrastrukturális 
beruházás indult meg ebben a térségben, mely veszélyezteti az eredeti tájszerkezet 
fennmaradását, illetve a helyi természeti és kultúrtörténeti értékek optimális 
fennmaradását, felújítását és bemutatását. 
 
 
1. Az Egri-Bükkalja földtani értékvédelme 
 
 Az Egri-Bükkalján a törvényi védelem 32 geológiai feltárásra, bányaudvarra, 
vagy speciális formakincsre terjed ki (1. táblázat). A természet védelmérıl szóló 1996. 
évi LIII. törvény értelmében a földtani feltárások, felszíni kibukkanások, bányaudvarok 
és falak, valamint a felszínalaktani formák is a földtani értékek kategóriába 
sorolandók. A területen elsısorban az utóbbi 20 millió év fejlıdéstörténetét átfogó és 
bizonyító kızeteket bemutató feltárások (PELIKÁN P. 2002; PENTELÉNYI L. 2002) 
találhatóak meg, a morfológiai formák kisebb arányt képviselnek (1. ábra). 
 

Az Egri-Bükkalja földtani feltárásainak 
kor szerinti megoszlása (%)

15% 3%

3%

12%

3%
34%

6%

15%
6% 3%

triász Bervai Mészkı F.

eocén Szépvölgyi Mészkı F.

eocén  - oligocén határ

oligocén Kiscelli Agyag F.

oligocén Egri F. 

miocén Gyulakeszi Riolittufa F.

miocén Gyulakeszi Riolittufa F. - Kisgyıri
tagozat
miocén Tari Dácittufa F.

miocén Harsányi Riolittufa F.

holocén
 

1. ábra: Az Egri-Bükkalja földtani feltárásainak kor szerinti megoszlása (saját szerkesztés) 
 
 

Legnagyobb számban a területet felépítı miocén vulkáni kızetek felszíni 
kibukkanásai jelennek meg, ide sorolhatók a Gyulakeszi Riolittufa Formáció kızeteit 
bemutató feltárások (34%) és a Tari Dácittufa Formáció összleteinek szelvényei (15%). 
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A fiatalabb miocén Harsányi Riolittufa Formáció védett objektumai kisebb számban 
fordulnak elı (6%). 
 
1. táblázat: Az Egri-Bükkalja védett geológiai és felszínalaktani értékei 

Település Földtani és felszínalaktani érték 
megnevezése 

Formációk kora, neve 

Homokbánya Oligocén, Egri Formáció 
Andornaktálya 

Riolittufa feltárások 
Miocén (ottnangi) Gyulakeszi Riolittufa F. 
Harsányi Riolittufa Formáció 

Bogács 
Vén-hegy gerince és Ábrahám-
hegyi kıfejtı 

Miocén, Tari Dácittufa Formáció - Bogácsi 
Ignimbrit Tagozat (dácit ártufák, ignimbritek) 

Hór-völgyi feltárások Felsı-triász Bervai Mészkı Formáció (BNP) 
Suba-lyuk Felsı-triász Bervai Mészkı Formáció (BNP) 
Hór-völgyi-barlang Felsı-triász Bervai Mészkı Formáció (BNP) 
Ördögtorony Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
Ördögcsúszda Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
Berezd-oldali feltárás Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 

Cserépfalu 

Túr-bucka Miocén Tari Dácittufa Formáció 
Kaptárkövek - Mangó-tetı Miocén Tari Dácittufa Formáció 
Kaptárkövek - Csordás-völgy Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
Kaptárkövek  - Furgál-völgy Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
Kaptárkövek – Nagy-Bábaszék Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció Cserépváralja 

Kı-völgy 
Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció, 
Kisgyıri Ignimbrit Tagozat (riolitignimbrit 
tornyok) 

Kaptárkövek Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
Szomolya 

Ispán-hegyi kıfejtı 
Miocén Tari Dácittufa Formáció - Bogácsi 
Ignimbrit Tagozat 

Demjén Kaptárkövek 
Miocén, Tari Dácittufa Formáció 
(dácitignimbrit) 

Windt-téglagyár alapszelvénye Oligocén Kiscelli Agyag, Egri Formáció 
Jegec-barlang a Kis-Egeden Eocén Szépvölgyi Mészkı Formáció 
Kaptárkövek – Cakó-tetı Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
Kaptárkövek – Nyerges Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 

Kaptárkövek – Mész-hegy 
Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció, 
Kisgyıri Ignimbrit Tagozat 

Eger 

Mész-völgy Felsı-triász Bervai Mészkı 
Sódomb Holocén Egerszalók 
Pásztorkunyhó Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció 

Felnémet Mészkıbánya Bervai Mészkı Formáció 
Síkfıkúti felhagyott kıbánya feltár. Eocén-oligocén határszelvénye 
Nagyimányi pincesor Oligocén, Kiscelli Agyag Noszvaji Tagozat 

Kisegedi útbevágás 
Oligocén, Kiscelli Agyag Formáció, Rétegtani 
alapszelvény 

Riolittufa-bánya 
Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció és a 
Harsányi Riolittufa Formáció 

Noszvaj 

Szılıskei-bánya Oligocén Kiscelli Agyag Noszvaji Tagozata 
 
 

Jelentısebb a triász Bervai Mészkı Formációhoz kötıdı bányafalak és 
feltárások (15%), illetve az oligocén Kiscelli Agyag Formáció agyag rétegeit bemutató 
szelvények aránya (12%). Helyenként – a geodiverzitást bizonyítva – megtaláljuk a 
noszvaji eocén-oligocén határszelvényt (3%), az eocén Szépvölgyi Mészkı Formáció 
fosszíliákban gazdag lelıhelyeit (3%), valamint az oligocén Egri Formáció (3%) és a 
holocén üledékek feltárásait (3%) is. 
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Napjainkban a bemutatott értékek környezeti állapota nem kielégítı. Több 
bányaterület, feltárás és alapszelvény környezete elhanyagolt állapotú, illegális 
hulladéklerakóként mőködik és helyenként másodlagos vegetáció borítja a falakat – 
hátráltatva ezzel a feltárás szakmai értékének korrekt megtekintését, vizsgálatát. 
Mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy az üledékes rétegeket bemutató feltárások 
falai a külsı erık hatására erıteljesebben pusztulnak (ld.: lineáris barázdák, árkok). 
Állagmegóvásuk állandó felügyeletet igényel, a környezetük tájrehabilitációja aktuális 
feladatként jelentkezik. A feltárások megközelítése és bemutatása így helyenként 
nehézkes, a kihelyezett bemutató táblákat állandóan pótolni kell a rongálások miatt. 
Védelmi javaslatunk mindenképpen az, hogy ex lege védettséget élvezzenek a 
rétegtani alapszelvények és minden kaptárkı a Bükkalján. Megoldatlannak látjuk a 
kaptárkövek helyzetét is, hiszen ezek csak kultúrtörténeti értékként védettek a területen, 
annak ellenére, hogy igen jelentıs kızettani és felszínalaktani értéket képviselenek. 

Felszínalaktani értékek megjelölésével az Egri-Bükkalján hivatalosan védett 
formákat nem találtunk, ezek földtani értékkategóriaként vagy kultúrtörténeti 
kategóriaként védettek! A vizsgált terület geomorfológiai térképezése azt bizonyítja, 
hogy számos, még a helyi önkormányzatok és a lakosság által sem ismert érdekes 
morfológiai formák találhatóak itt. Szinte minden település esetében 10-15 olyan mezo- 
vagy mikroformát tudunk kijelölni, amelyek a táj sajátos és jellegzetes képviselıi. 

Legjelentısebb kategóriákként az alábbiakat emelhetjük ki: 
1. idısebb hegylábfelszín maradványok (aszimmetrikus kueszták), 
2. fiatalabb hegylábfelszín maradványok (egységesebb felszín területei), 
3. eróziós fı völgyek negyedidıszaki teraszmaradványokkal (pleisztocén II. a. és 

II. b. sz. terasz, illetve holocén I. sz. terasz), 
4. szurdokok, 
5. deráziós völgyek, delle sorozatok, 
6. tömegmozgásos jelenségek (csuszamlás, omlás, geliszoliflukciós jelenségek 

stb.), 
7. krioformák, 
8. antropogén morfológiai elemek. 

 
Az említett kategóriákon belül a Bükkalja egyes karakteres formáit 

mindenképpen védelemre javasoljuk és azok megfelelı bemutatását szorgalmazzuk 
helyi, önkormányzati szinten is. Az ismeretlen felszínalaktani értékek kataszterezését, 
bemutathatóvá tételét és fejlesztési tervbe való beépítését szintén kezdeményeztük. Erre 
az utóbbi idıben szép példaként hozható fel Cserépfalu, Cserépváralja, Noszvaj, 
Egerszalók és Felsıtárkány terület- és tájrendezése, valamint tanösvényeinek útvonal 
kijelölései. A kiemelkedı értékkel bíró és a táj megjelenését meghatározó 
felszínalaktani formák egy-egy példáját tanösvényekbe beépítetten javasoljuk 
bemutatni, hiszen így védelmük és késıbbi kezelésük is nagyobb óvatosságra inti a 
helyi lakosságot és a hivatalos közigazgatási, gazdasági szerveket. A kihelyezett 
bemutató táblákat ez esetben is állandóan pótolni kell. 
 
 
2. Bányaterületek tájképi léptékő mőködtetésének megoldása, a felhagyott 

bányák rekultivációja és védelem alá helyezése 
 

A bányaterületek kezelése a Bükki Nemzeti Park közvetlen déli elıterében igen 
ellentmondásos, hiszen ez az antropogén tevékenység a Nemzeti Park 3 fı prioritásával 
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sem egyeztethetı össze: (1) a táj- és természetvédelemmel, (2) a karsztvíz védelemmel 
és (3) az ökoturizmussal. A külszíni bányák, mint tájsebek csökkentik a települések 
esztétikai vonzerejét (pl.: Eger-Felnémet, Berva-bánya, Egerszólát, Demjén, Szomolya), 
s a turisztikai folyosókban tájképi szempontból kedvezıtlenek. Jelenleg ezek a 
bányaterületek magántulajdonban vannak, így azok tájképi léptékő mőködtetése nem 
megoldott. A felvásárolt telkeken az ásványvagyonhoz viszonyítva túlméretezett 
kitermelések indultak meg, ami veszélyezteti az eredeti bükkaljai tájkép harmónikus 
egyensúlyának fenntartását. Több helyen megfigyelhetı, hogy a felhagyott bányák 
rekultivációja  nem történt meg. A bányaudvarok rendezetlen állapotokat tükröznek, 
helyenként illegális hulladéklerakóként mőködnek, közúti megközelítésük nehézkes. 
Számos felhagyott bányaudvar fala ad lehetıséget arra, hogy megfelelı 
területrendezéssel azokat bemutatószelvényként megırizzük (pl.: Tardon a pannon 
homok és negyedidıszaki üledékeket, Bogács DNy-i határában a Tari Dácittufa 
Formáció feltárását stb.) és védelem alá helyezzük. Ez utóbbit nemcsak a feltáruló 
kızetrétegek és üledékes összletek egyedisége indokolja, hanem az is, hogy a 
bányafalak több helyen védett madaraknak (gyurgyalag) nyújtanak élıhelyet (pl.: Tard, 
Bogács, Egerszólát stb.) (2. ábra). 
 

0 m

105 m

914 cm

Negyedidıszaki
folyóvízi üledék

Mészkiválás, homok, agyag

(Pannon-tenger)
  

Pannon homok,
   agyag

Zagyvai F.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: Homokbánya (gyurgyalag teleppel) Tard 
északi peremén (saját szerkesztés) 

1. kép: Az Egri-Bükkalja hegylábi területe     
(Fotó: Dobos Anna) 

 
 
3. A bükkaljai tájkarakter és a települési jelleg megırzése, a hagyományos vegyes 

jellegő szılı- és gyümölcsmővelés, telepítés fenntartása 
 
 Az Egri-Bükkalja, mint a miocén vulkáni tufarétegeket feltáró ÉNy-DK-i 
csapású párhuzamosan futó, fı eróziós völgyekkel tagolt kettıs hegylábfelszín – 
sajátos színfoltja Magyarországnak. A 126 és 480 m tszf-i magasságú, tagolt 
hegylábfelszínt borító termékeny barnaföldek, csernozjom barna erdıtalajok, 
agyagbemosódásos barna erdıtalajok és öntéstalajok kedvezı feltételeket nyújtanak az 
ökofolyosókkal tagolt, változatos mezıgazdasági, szılı- és gyümölcsterületeknek, 
sztyeppréteknek. Mindenképpen feltőnı és értékes a kutatási terület változatos tájképi, 
földhasználati rendszere. Ennek megóvását, illetve a hagyományos vegyes jellegő 
szılı- és gyümölcsmővelés és telepítés fenntartását javasoljuk (pl.: Szomolya: 
cseresznye; Egerszólát, Eger: szılıtermelés stb.). Az alacsony lélekszámú, földszintes 
beépítéső, folyóvízi teraszokra épült települések (1. kép) fejlesztése csak a tájképi, 
ökológiai, környezetvédelmi és településszerkezeti érzékenység figyelembevételével 
engedhetı meg (Cserépváralja, Bükkzsérc, Cserépfalu, Noszvaj). Sajátos kulturális 
értéket képvisel a települések (alföldi jellegő) halmazos és (hegységi jellegő) soros 
szerkezeti elemeinek keveredése, illetve a fehér tornácos gazdaházak és kisebb 
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zsellérházak, barlanglakások, tájházak nagy száma. Ezen épületek állagmegóvása nem 
megoldott, az egységes tájkarakter fenntartása miatt közös kistérségi összefogást 
igényelne. 
 
 
4. A települések belterületeihez és infrastrukturális fejlesztéséhez 

kötıdı tájvédelmi feladatok 
 
 Az Egri-Bükkalja településeinek adottságait és értékeit a fıutakra sugarasan 
szervezıdött térségi jelentıségő úthálózattal tárhatjuk fel. Sajnos a Bükki Nemzeti 
Park környezetére a sugaras térszerkezet jellemzı, mely nem kedvez a hegységperemi 
települések közvetlen kapcsolatának kialakításában. Fontos tehát a községek közötti, 
oldalirányú közvetlen közúti és kerékpárút kapcsolatok kiépítése, a „zsákutcás 
település” jelleg feloldása. Emellett fontos a települések fejlıdését, feltárását szolgáló 
infrastruktúra nyomvonalának megfelelı tájba illesztése, a közutak minıségének 
javítása. Általános jelenség, hogy a közúti burkolatok kifagytak, erodálódtak, így a 
közlekedés biztonságát a keletkezett burkolati mélyedések, kátyúk veszélyeztetik. A 
külterületeken a mellékutak, feltáró- és mezıgazdasági utak állapota szintén 
kétségbeejtı. Egy-egy zápor után a lejtıagyag átázik, és lepelként borítja be az utakat, 
máshol mély eróziós barázdák szelik át a mezıgazdasági- és földutakat. A 
magasfeszültségő vezetékek és vevıállomások általában a Bükkalja legszebb 
kilátópontjait (Cserépfalu), frekventált üdülıhelyeit (Noszvaj), vagy a patakok 
allúviumát (Tárkányi-patak: Eger) foglalják el. Megfelelı tájba illesztésük csak az 
eredeti tájesztétikai elemek fenntartásával együttesen oldható meg. 

A belterületekhez kötıdı, érzékeny és pusztuló riolittufa kızetekbe vájt 
barlanglakások védelme, karbantartása az utóbbi években kezdıdött meg. 
Pályázati-, vagy magán pénzügyi forrásokból sikerült kitisztítani, helyenként 
rekultiválni a barlanglakások környezetét (pl.: Noszvaj mővésztelepe, Cserépfalu 
geológiai bemutatószelvénye). Számos lakást ma is lakófunkciókkal hasznosítanak, 
ezek felújítása közös tájvédelmi érdek lenne. 

Az elmúlt évek szélsıségre hajlamos, csapadékosabb éghajlata mutatott rá arra, 
hogy biztosítanunk kell a településeken keresztül folyó patakok medrének eredeti 
természetes állapotban való megırzését. A korábban több belterületi szakaszon 
betonágyakba, medrekbe kényszerített patakok a nagy esızések során kiléptek 
medrükbıl, s jelentıs anyagi károkat okoztak a településeken. A Bükk hegység peremén 
a foglalt források környezetében fellelhetı értékes vizes élıhelyeket szintén 
megóvásra javasoljuk, a még nem foglalt források kataszterezése, védelme a BNP 
Igazgatóságának kezdeményezésére már megindult. 
 
 
Összegzés 
 

A Bükkalján tapasztalt megoldandó tájvédelmi feladatok természetesen 
Magyarország hasonló, hegylábi fekvéső és kis lélekszámú települési rendszereinél (pl. 
Mátraalja, Hegyalja, Balaton-felvidék stb.) is jelentkeznek. Az általunk bemutatott, 
figyelemfelkeltı példák jelzik, hogy az intenzíven fejlıdı, de hazai tekintetben 
gazdaságilag nem a kiemelten prosperáló ipari térségekhez tartozó hegylábi területek 
táji értékekben gazdagok. Az itt található változatos geológiai, felszínalaktani, 
botanikai, zoológiai értékek, élıhelyek, valamint a kultúrtörténeti értékek és egyedi 
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tájértékek a bükkaljai kultúrkör szerves részei. Napjainkban a túldimenzionált 
beruházások, települési fejlesztési tervek sajnos figyelmen kívül hagyják a fent 
bemutatott tájvédelmi feladatok megoldását. A térség kedvezı és vonzó 
tájszerkezetének fenntartása és az itt található erıforrásokkal való gazdálkodás 
mindenképpen kihat a jövı generációk életterének jellegére és az itt élı népesség 
életminıségére is, így ezek megırzése továbbra is aktuális feladatként hárul ránk. 
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20. Lóczy Dénes – Gyenizse Péter – Ronczyk Levente – Dezsı József 
 
A cementgyártásból fakadó környezeti konfliktusok a Dél-Dunántúlon 
 
 
Bevezetés 
 

A Dél-Dunántúlon viszonylag kevés helyen találhatók a felszínen vagy annak 
közvetlen közelében olyan kızetek, amelyek a cementgyártás alapanyagául 
szolgálhatnának. Csupán a Nyugat-Mecsekben és a Villányi-hegységben van lehetıség 
nagy tisztaságú középidei mészkövek bányászatára és az erre épülı cementgyártásra   
(1. ábra). A készletek elvileg kimeríthetetlenek, évszázadokra elegendık lennének, de 
kiaknázásuknak a kiváltott környezeti konfliktusok (elsısorban környezet- és 
természetvédelmi szempontok) gátat vetnek. 
 

 
1. ábra: A cementgyártás és a mészkıbányák elhelyezkedése a Dél-Dunántúlon (saját szerkesztés) 

 
 

A mészkıbányászat és a cementgyártás ugyanis nem éppen környezetkímélı 
tevékenység (ERDİSI F. – LEHMANN A. 1984). Természetesen az utóbbi évtizedek 
környezetvédelmi fejlesztései nyomán a helyzet országosan is, a Dél-Dunántúlon is 
sokat javult. Az alapanyag kitermelése, elıkészítése, kiégetése, majd a késztermék 
ırlése, szállítása azonban továbbra is a környezet jelentékeny mértékő terhelésével jár. 
 
 
1. A mészkıbányászat és a cementgyártás története Beremenden 
 

A pikkelyes szerkezető Villányi-hegység rögei nagyrészt 69-99,5%-os CaCO3-
tartalmú jura idıszaki mészkövekbıl állnak. A sekélytengerben képzıdött, 
krinoideákban, foraminiferákban gazdag mészkıösszletre a mélytengeri, 
ammoniteszeket bıven tartalmazó Villányi Mészkı Formáció települ, de még 
értékesebb a szürkés színárnyalatú, 300 m vastagságot is elérı Szársomlyói Mészkı 
Formáció (HAAS J. 1994). A kréta karbonátos platformon 400-500 m vastagságban 
felhalmozódott vastagpados Nagyharsányi Mészkı Formációnak az a része jön 
számításba a bányászat számára, amelyben a zátonyépítı korallok kızetalkotó 
mennyiséget érnek el. 
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A Villányi-hegységben már az 1700-as évek elejérıl is ismertek mészégetı 
kemencék, de ipari mérető cementgyártásba csak 1910-ben fogtak Beremenden a 
Schaumburg-Lippe hercegek, és ekkor nyitották az elsı nagyobb mészkıbányákat is 
(LEHMANN A. 1995). 1972-re készült el a korszerő Beremendi Cement Mővek (BCM), 
amely 1988-tól Beremendi Cement- és Mészipari Rt. néven mőködött. 1993-ban 
részben, 2002-ben teljes mértékben a HeidelbergCement AG, az európai piacon vezetı 
szerepet játszó német cég tulajdonába került. Magyarországi érdekeltsége ugyan kissé 
elmarad attól, amilyen mértékben Európa keleti felének egyéb országaiban jelen van, a 
hazánkban elıállított klinker és cement együttes mennyisége mégis meghaladja az évi 1 
millió t-t (HeidelbergCement 2006), ebbıl Beremendre jelenleg kb. 600 000 t/év jut. A 
mészkıbányászat és a cementgyártás kb. 1,9 km2-nyi területet érint közvetlenül. 
 
 
2. A mészkıbányászat története Nagyharsányban 
 

A nagyharsányi Szársomlyó a Villányi-hegység nagyrészt a mélybe süllyedt, 
déli vonulatának legnagyobb, kiemelt pikkelye (LOVÁSZ GY. 1977). Korallmészköve 
révén alkalmas volt arra, hogy felváltsa alapanyagforrásként a mára már nagyrészt 
lebányászott Beremendi-rögöt. 

Kézi módszerekkel a XIX. századtól fejtik, az iparszerő kitermelés 1903-ban 
indult 3000 t/év mennyiséggel (TENGLER T. 1997). 1920-ra elérte a 80 000-100 000 t-t, 
de Trianon után visszaesett, a II. világháború végéig a bauxitbányászat kapott nagyobb 
hangsúlyt. A Dunai Vasmő üzembe állításával (1955) a helyzet megváltozott, a 60-as 
években már újra nagy szükség lett Nagyharsány mészkövére, így a kitermelés elérte a 
800 000 tonnás csúcsot. 1988-tól szállítanak innen mészkövet Beremendre, a bánya a 
cementmő tulajdonában van. A Szársomlyó kıbányászatának környezeti hatásai közé 
elsısorban a fejtéskor keletkezı és a szállítási útvonalak mentén mérhetı 
porszennyezés, a bányagépek és a robbantások zaja, az épületkárokat is okozó 
rezgésterhelés számítottak. A kitermelés a hegy keleti oldalán már megszőnt, a régi 
bányában 1968-ban szoborpark nyílt. 
 
 
3. A cementgyártás és a többi földhasználati mód kapcsolata 
 
 A cement elıállítása és a hozzá kapcsolódó mészkıbányászat sokféle 
földhasználati móddal kerül összeütközésbe (2. ábra). Elıször is a lakófunkcióval, 
hiszen Nagyharsány község egyes részein a beépítést korlátozni kellett, a Kolónia nevő 
bányásznegyedet pedig teljesen fel kellett számolni. Konfliktus forrása a jó minıségő 
víz iránti igény. A vízgazdálkodásra elsısorban azért hat károsan a bányászat, mert a 
kitermelés során a kızetösszletbe beszivárgó iszapos vagy olajos vizek a rendkívül 
sérülékeny karszt vízbázisát fenyegetik. Az erdıgazdálkodás visszaszorulóban van a 
bányaterület környékén. A legsúlyosabb ellenvetés a bányászatot a természetvédelem 
oldaláról éri. Az élıhelyek beszőkülnek, a Szársomlyó karros felszíne veszélyeztetett. 
Mindkét kıbánya feltárt egy-egy, igen értékes formakincset mutató kristálybarlangot  
(1. táblázat). Ezek védelme – az óvó intézkedések ellenére – sem könnyő feladat. A 
felszínen is bıven adódnak gondok. A táj esztétikai leromlása érzékenyen érinti az 
idegenforgalmat, a rekreáció lehetıségeit. A Siklós-Villány borút kellemes 
környezetéhez kevéssé vonzó hátteret nyújtanak a Szársomlyó tájsebei, amelyek nagy 
területrıl láthatók (3. ábra). A jövıben a bányaudvar közmővelıdési funkciót is 
kaphat: a helyreállítás után földtani bemutatóhelyet terveznek létesíteni benne. 
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2. ábra: Tájszerkezeti elemzés a beremendi cementmő környékérıl (Gyenizse P. 2006) 

A) A XVIII. század végi földhasználat a II. Katonai Felmérés térképe alapján 
B) A jelenlegi tájökológiai szerkezet 

Jelmagyarázat: 1 – kıbánya, 2 – lakott terület, 3 – erdı, 4 – rét, legelı, 5 – szántó, 6 – szılı, gyümölcs,  
7 – mocsaras, nedves terület, 8 – közút, 9 – patak, 10 – vasút, 11 – ökológiai folyosó, 12 – ökológiai gát 

 
 
4. Új cementmő a Mecsekben? 
 

Végre a Dél-Dunántúlon is megkezdıdött az autópálya építése, ezért fokozódik a 
cement iránti igény. Bár Magyarország jelenlegi cementgyártási kapacitása egyáltalán 
nincs kihasználva (BELICZAY E. 2004), a beruházásokat kivitelezı STRABAG Rt. hazai 
forrásokból kívánja ezt kielégíteni azzal, hogy a bükkösdi I. sz. mészkıbánya termelését 
évi 150 000 tonnáról 1 millió tonnára bıvítené. Ilyen módon évente 600 000-800 000 t 
klinkert lehetne elıállítani. A Nyugat-Mecsek cementgyártásra alkalmas 
mészkıkészletei (kb. 56 millió t) ezt természetesen megengedik. 

A cementipar környezeti vonatkozásaival foglalkozó nemzetközi irodalom 
(M ISRA, K.K. 2002) egy új üzem létesítésével kapcsolatban számos, nehezen 
megoldható problémát említ: 
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• A helykiválasztáshoz lakossági meghallgatások szükségesek, meggyızı munkát 
kell kifejteni, hiszen a környezettudatosság erısödésével növekvı ellenérzést 
kell leküzdeni. 

• A bánya bıvítése csak úgy lehetséges, ha annak egész életciklusát, tehát a táj 
jövıbeli helyreállítását is elıre megtervezik. 

• Az új cementmőveket a világban a sőrőn lakott területektıl távol építik, ahol 
alkalmanként új infrastruktúrát kell létesíteni. 

• Követelmény a klinker/cement arány minél nagyobb mértékő csökkentése, a 
melléktermékek felhasználhatósága, a cement ırlésekor a környezetterhelés 
elkerülése. 

• A természet védelme érdekében a biodiverzitás tudatos védelmét hangsúlyozzák, 
sıt olyan irányelvet is megfogalmaznak, hogy új beruházásokkor a karsztok 
kerülendık! 

 

 
3. ábra: A nagyharsányi mészkıbánya beláthatósága számítógépes vizsgálat alapján 

A bánya a megjelölt területrıl látható (Gyenizse P. 2006) 
 
 
1. táblázat: A Beremendi- és a Nagyharsányi-kristálybarlang adatai (Vigassy T. – Leél-İssy Sz. 
2001 és egyéb források alapján) 

 Beremend Nagyharsány 
Felfedezése 1984. november 12. 1984, 1989 vagy 1994 (?) 
T.sz.f. magasság 116 m 107 m 
Hossza >700 m  >550 m 
Függıleges kiterjedése 53 m 60 m 
Kızet középsıkréta Nagyharsányi Mészkı középsıkréta Nagyharsányi Mészkı 
Eredete hévizes labirintus hévizes, tektonikusan preformált 
Formák gömbfülkék, aknák gömbfülkék 
Ásványkiválások szebb borsókövek, cseppkövek, 

huntit, aragonittők, gibbsit, goethit, 
magnezit 

borsókı, több cseppkı, dolomit, 
magnezit, illit, szericit, böhmit, klorit, 
kandit 

İsleletek pockok, cickányok, denevérek, 
kardfogú tigris, vadjuh, antilop 

rágcsálók 
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A cementmővet – a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – az ellátó 
bányától 30 km-en belül kell megépíteni. Így három lehetséges telephely merül fel: 

1. Bükkösd (ahol azonban már két népszavazás is elutasító eredményt hozott); 
2. Királyegyháza (zöldmezıs beruházásként) vagy 
3. Kıvágószılıs (barnamezı, tehát az egykori uránbányászathoz kapcsolódó 

ércdúsító helyére telepítés). 
 

A bükkösdi kıbánya bıvítésére készült környezeti hatástanulmány (CSONKA P. 
2005) szerzıi kiemelik a legkorszerőbb technológiai megoldások alkalmazását, amellyel 
elkerülhetı lenne a környezet károsodása. 
 
 
5. Környezeti problémák 
 

A környezetkárosodás veszélye azonban más tekintetben fennáll. A KÖKA Kft. 
bıvítésre kijelölt mészkıbányája az engedélyeztetés alatt álló Nyugat-Mecsek 
Tájvédelmi Körzet határán, a Bükkösdi-víz ökológia folyosója mellett, sérülékeny 
erdıterületek közelében, a Nyugat-Mecseki Ökoturisztikai Régióban terül el. A 
környezeti hatástanulmány (CSONKA P. 2005) sokoldalúan elemzi – ugyanakkor 
némileg bagatellizálja is – azokat a potenciálisan káros következményeket, amelyekkel 
számolni kell. 

Bükkösdi-víz völgye értékes ökológiai folyosó. Védelmét nagyvonalú 
megoldással, az állatok mozgását biztosító híddal tervezik elrendezni. (Megvalósítása 
remélhetıleg nem fog elmaradni takarékossági okokból.) A botanikusok helyszíni 
felméréseik során 30 védett növényfajt és 11 kiemelt jelentıségő közösségi élıhelyet 
találtak a Mecsek nyugati lejtıin, a bányatelek közelében. Sıt, a madárvédelmi terület 
részben a bányatelken belül helyezkedik el. A legfontosabb értékei a talajon élı, 
rovarokkal táplálkozó parlagi pityer (Anthus campestris), a még rejtızködıbb, 
kaszálóréteket kedvelı haris (Crex crex) és a löszfalakban fészkelı gyurgyalag (Merops 
apiaster) – tehát csupa zavarásra érzékeny madár. A madaraknak táplálékul szolgáló 
bogarak, tegzesek között is van néhány ritka faj. Mindenesetre félı, hogy a tájnak a 
kiaknázandó (egyáltalán nem különleges) ásványkincsen kívüli potenciáljai vészesen 
leértékelıdnek. 

A várható környezeti ártalmak között kiemelkedı helyen szerepel a zajterhelés. 
A bányában kétmőszakos termelést terveznek, egyszerre 35–40 ezer t kızetet 
robbantanak majd le. Ennek közvetlen hatása 1200 m-en belül lesz érezhetı. A zaj- és 
rezgésterhelés a hatástanulmány szerint 200 m-en már a határérték alatt marad, a 
településeket nem érinti. A munkahelyen dolgozókat azonban így is védeni kell az elı- 
és utótöréskor, a meddı leválasztásakor, rakodáskor, osztályozáskor fellépı 110 dB-t is 
meghaladó zajtól. A karsztvíz minıségének megóvására elegendınek tőnik a 10 m-nél 
vastagabb „vízvédelmi pillér” meghagyása, de baleset alkalmával fennáll az 
olajszennyezés veszélye. A mészkı vasúti szállítása a környezetet kevésbé terhelı 
megoldásnak tőnik, mint a jelenlegi közúti fuvarozás, így a tervekben kizárólag az 
elıbbi szerepel. Ehhez rakodó kiépítése szükséges két rendezı és két rakodó vágánnyal. 

A fenti környezetvédelmi gondok csak a mészkıbánya bıvítéséhez 
kapcsolódnak, maga a cementmő létesítésének környezeti hatásairól még nem készült 
tanulmány. 
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6. Cementgyártás mészkıbányászat nélkül 
 

Legújabban ezt a lehetıséget is felvetik (CEMBUREAU 1999). A 
HeidelbergCement kelet-európai érdekeltségeiben erıfeszítéseket tesz a kohósalak 
fokozott felhasználásra (HEIDELBERGCEMENT 2006). Emellett már kidolgoztak olyan 
technológiákat is, amelyekkel alapanyag gyanánt hasznosíthatók, beırölhetık azok a 
bontási hulladékok, amelyek elhelyezése jelenleg óriási gondot jelent. Ha a 
közeljövıben ez a megoldás elterjed, nem lesz értelme további sebeket ejteni a 
mészkıhegységek testében az építkezések érdekében. 
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21. Szabó György – Koi Róbert – Szegedi Sándor – Szabó Szilárd 
 

Az ülepedı por tér- és idıbeli eloszlásának vizsgálata 
a pálházai perlitbánya környezetében 

 
 
Bevezetés 
 

A Zempléni-hegység északi részén fekvı Pálháza nemzetközi szinten is jelentıs 
perlitvagyonnal rendelkezik, melynek külszíni bányászata évtizedek óta folyik (FARKAS 

G. 2005). A kitermelt perlit ırlését a bánya területén létesített ırlıüzemben végzik. 
Szakirodalmi adatok alapján tudjuk, hogy mind a külszíni bányászat, mind pedig az 
ırlıüzemek mőködése jelentıs porterheléssel járhat (KERÉNYI A. 1995, 2003; BARÓTFI 

I. 2000). Tanulmányunkban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen mértékben terheli 
környezetét a bányászat és az ırlés során keletkezı por. A kutatás aktualitását az adja, 
hogy napjainkban a térség egyre dinamikusabban fejlıdı turisztikai célponttá kezd 
válni, egy komolyabb környezetszennyezéssel járó tevékenység azonban negatívan 
befolyásolhatja a turisztikai vonzerıt. 
 
 
1. Anyag és módszer 
 

Ülepedı pornak, a 10 µm-nél nagyobb átmérıjő porszemcsékbıl álló porfrakciót 
nevezzük. Ebben a mérettartományban a szemcsék viszonylag kis távolságot tesznek 
csak meg a levegıben, általában a szennyezı forrás közelében leülepednek. A 10 µm-
nél kisebb porszemcsék alkotják a szállóport (PM10), melyek kis tömegüknél fogva 
sokkal hosszabb ideig tartózkodhatnak a levegıben. 

Tanulmányunkban az ülepedı porterhelés alakulását vizsgáltuk a pálházai 
perlitbánya környezetében. Összesen 22 porcsapdát telepítettünk a bánya három 
kilométeres körzetében, melyek elhelyezésekor törekedtünk a vizsgált terület egyenletes 
lefedésére (1. ábra). A porcsapdákat az MSZ 21454-1:1983 szabvány alapján 
készítettük el. Miután a porcsapdák jelentıs része közterületen került elhelyezésre, 
elızetesen beszereztük az illetékes önkormányzatok engedélyét. A porminták 
begyőjtését 2004 júliusa óta havonta végeztük. A laboratóriumi vizsgálatok során 
külön-külön meghatároztuk az oldhatatlan, valamint az oldható porfrakció mennyiségét, 
melyek együttesen adják a teljes leülepedett mennyiséget (MERSICH, I. 1994; BALÁZS    

J. – FÜLÖP F. 2003). 

A porterhelés térbeli eloszlásának értékelését a meteorológiai jellemzık 
figyelembevételével végeztük. A meteorológiai adatokat egy automata meteorológiai 
állomás szolgáltatta, melyet a bányától 1 km-re északi irányban, a vizsgálati területen 
belül állítottunk fel. Az ülepedı por térbeli eloszlását leginkább befolyásoló 
meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, csapadékmennyiség) mellett, az 
állomás 10 perces idıközönként rögzítette a hımérsékletre, a páratartalomra és a 
besugárzás mértékére vonatkozó adatokat is. A szélre vonatkozó adatokat 4 méteres 
magasságban mértük. A mérıállomás két éven át folyamatosan mőködött, azonban 
néhány esetben elıfordult pár napos adatvesztés. A rendelkezésünkre álló adatok 
alapján mégis viszonylag pontos képet nyerhettünk a bánya közvetlen környezetében 
uralkodó meteorológiai viszonyokról. A területhasználatot a CORINE CLC 50 
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adatbázisa alapján vizsgáltuk. A domborzati adottságok értékeléséhez elkészítettük a 
terület digitális domborzatmodelljét. 
 

 
1. ábra: A mintaterület árnyékrelief térképe (saját szerkesztés) 

A pontok a porcsapdák elhelyezkedését jelzik a perlitbánya környezetében. 

 
 
2. A terület természeti adottságai 
 
 A bányából származó ülepedı por térbeli eloszlása szempontjából elsısorban a 
domborzatnak és a meteorológiai viszonyoknak van kiemelkedı jelentıségük, ezek 
mellett azonban egyéb tényezık is hatással vannak a porterhelés alakulására. Többek 
között a felszínborítottság is számottevıen befolyásolja a por terjedését. Az erdıvel 
fedett területeken – különösen lombfakadás után – a fák lombkoronája hatékony 
szőrıszerepet tölt be, nem teszi lehetıvé a por nagyobb távolságokba való 
transzmisszióját. A mezıgazdaságilag hasznosított területekrıl, ezeken belül fıként a 
szántókról jelentıs mennyiségő por kerülhet a levegıbe, különösen akkor, ha a 
talajmővelést, vagy a termés betakarítását száraz idıszakban végzik. A geológiai 
adottságoknak kisebb a jelentısége, ugyanakkor a bányászat során kitermelt kızetekbıl 
származó por, illetve az ırlés során keletkezı perlitpor aerodinamikai jellemzıit az 
adott kızet kémiai és fizikai tulajdonságai határozzák meg. A vízrajzi adottságoknak 
alárendelt szerepe van a porterhelés szempontjából, hatásuk elsısorban abban nyilvánul 
meg, hogy a vízfolyások környezetében a nedvesebb mikroklíma miatt nehezebben 
szárad ki a talaj, így nehezebben kerül a levegıbe a por. 

Meghatározó jelentıségük miatt az alábbiakban a domborzati és a meteorológiai 
adottságokat, valamint a területhasználat alakulását tekintjük át részletesebben. 
 
 
2.1. Domborzati adottságok 
 
 A domborzat jelentısen befolyásolja a szennyezések terjedését, ezért röviden 
megvizsgáljuk a bánya környezetének domborzati adottságait. Magát a bányát az 500 
méter magas Som-hegy északi oldalában alakították ki. Az erdıvel borított 
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hegyoldalban, a kitermelési zóna 165 métertıl mintegy 275 méteres magasságig nyúlik 
fel. Az 1958-ban megkezdett külszíni mővelésbıl adódó sebhely 500-600 méter széles, 
s a kitermelt meddı anyagból épített meddıhányók, ma már szinte új hegyekként 
magasodnak a bánya keleti és délkeleti oldalában. A bánya északi elıterében a Felsı-
Hegyköz széles, észak-dél irányú völgyekkel és a köztük húzódó lapos völgyközi 
hátakkal tagolt medencedombsági területe fekszik. Magát a Felsı-Hegyközt − amire a 
terület elnevezése is utal − 500-700 méter magas hegykoszorú övezi, amely bár több 
kilométeres távolságban húzódik a vizsgálati terület határától, a légáramlatok 
alakulására mindenképpen hatással van. A bányától nyugatra és keletre a Bózsva-patak, 
kelet felé egyre inkább kiszélesedı völgye húzódik. Délnyugatra a Kemence-patak 
völgye található, mely a bánya mellett összeszőkül, a 305 méter magas Szár-hegy és a 
Som-hegy között a völgytalp mindössze 60-70 méter széles, ugyanakkor délnyugat felé 
haladva fokozatosan 300 méterre szélesedik. A Kemence-patak völgyének egy dél-
délkeletre futó keskeny mellékvölgye húzódik Kishuta és Nagyhuta között. A bányától 
délkeletre a Hosszú-patak széles völgye fut Kovácsvágáson keresztül déli irányba. 
 
 
2.2. Meteorológiai viszonyok 
 
 A bányából származó por terjedésének irányát elsısorban a szélirány 
befolyásolja, bár a domborzatnak jelentıs módosító szerepe lehet. Elsıként a szélirány 
gyakoriságának alakulását vizsgáljuk meg. A mérıállomás 4 méteres magasságban, 
22,5 fokonként rögzítette a szélirányokat. A teljes vizsgálati idıszakot tekintve 
megállapítható, hogy a leggyakoribbak (18,3%) az É-i szelek voltak (2. ábra). 
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2. ábra: A szélirány gyakoriságok alakulása a két éves vizsgálati idıszak 

mérési eredményeinek átlaga alapján (saját szerkesztés) 
 
 

 Amennyiben az ÉÉK-i és az ÉÉNy-i szeleket is figyelembe vesszük, az 
láthatjuk, hogy a vizsgált idıszak csaknem 40%-ában északias irányú szelek fújtak. Az 
északról fújó szelek mellett még a D-i szél 10%-ot meghaladó gyakorisága mondható 
viszonylag magasnak, a DDNy-i és a DDK-i szeleket is figyelembe véve, a délies 
irányú szelek gyakorisága 22%. A K-i és a Ny-i szelek gyakorisága a 4%-ot sem éri el. 
A szélirány gyakoriságok havi átlagainak vizsgálatakor hasonló eredményeket kaptunk, 
ettıl egyetlen hónapban sem tapasztaltunk lényeges eltérést, hiszen kivétel nélkül 
mindig az északi irányból fújó szelek voltak a leggyakoribbak. Bár az általunk 4 m-es 
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magasságban mért adatok egy az egyben nem összevethetık a meteorológiai 
állomásokon 10 m-es magasságban mért adatokkal, a gyakorisági értékek mégis jó 
egyezést mutatnak a szakirodalmi forrásokkal, melyek szerint az ÉK-i országrészben az 
északi szelek az uralkodóak, de nem ritkák a délies irányú szelek sem (WANTUCHNÉ 

DOBI I. 2005). A gyakorisági maximumokat tekintve megállapítható, hogy az északias 
szelek az ıszi hónapokban, különösen szeptemberben és októberben érik el a 
legmagasabb értékeket, ebben az idıszakban megközelítik az 50%-os gyakoriságot. A 
délies szelek egyértelmően a nyári hónapokban érik el a gyakorisági maximumot, ekkor 
25% fölötti a gyakoriság, miközben a tavaszi hónapokban alig haladja meg a 15%-ot. 

 A szélirány mellett a szélsebességnek is nagyon fontos szerepe van a 
porszennyezés alakulásában. Minél erısebb szelek fújnak, annál hosszabb utat képesek 
a porszemcsék a levegıben megtenni, illetve annál nagyobb porszemcséket képes a 
levegı magával ragadni. 

A 3. ábrán látható, hogy az átlagos szélsebesség február és július között 
lényegesen magasabb volt (0,72-0,94 m/s), mint augusztus és december között, amikor 
a havi átlagok mindössze 0,37-0,51 m/s között változtak. 
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3. ábra: Az átlagos szélsebességek alakulása 2005-ben (saját szerkesztés) 

 
 

A havi szélsebességi átlagoknál lényegesen többet mond az, ha megvizsgáljuk, 
hogy ezek az átlagértékek milyen konkrét szélsebességek eredményeképpen jöttek ki  
(1. táblázat). 

Látható, hogy 2005-ben, az egyenként 10 perces mérési idıszakok átlagai 
alapján 0 és 5 m/s között változtak a szélsebességek. A teljesen szélcsendes idıszakok 
aránya augusztus és december között volt a legmagasabb, decemberben a hónap 
egyharmadában egyáltalán nem fújt a szél, a tavaszi, nyári idıszakban a szélcsendes 
idıszakok aránya rendre 20% alatt maradt, februárban pedig a 10%-ot sem érte el. A 
vizsgált idıszakban valamennyi hónapban a 0,1-0,5 m/s közötti szélsebesség volt a 
leggyakoribb, egyetlen hónapban sem csökkent 30% alá. Az erısebb szelek gyakorisága 
a február és július közötti idıszakban volt nagyobb, az 1 m/s-nál erısebb szelek aránya 
ebben az idıszakban rendre 25% fölött volt, s a 2 m/s fölötti szélsebességek gyakorisági 
aránya is minden hónapban 5% fölött volt. Az augusztus és december közötti 
hónapokban viszont az 1 m/s-nál erısebb szelek aránya minden hónapban 14% alatt 
maradt, s a 2 m/s fölötti szélsebességek aránya egyik hónapban sem érte el a 2,5%-ot. 
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1. táblázat: A 4 m magasságban mért szélsebességek százalékos gyakorisága 2005-ben 

Szélsebesség 
(m/s) 

Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

0 7,7 11,9 16,9 19,0 11,0 16,0 25,6 19,2 25,5 26,9 33,9 
0,1-0,5 32,0 31,5 32,2 30,8 32,1 33,7 40,9 42,8 44,3 46,7 39,7 
0,6-1 22,9 25,7 25,0 23,4 25,4 25,4 20,3 25,3 19,8 19,9 15,8 

1,1-1,5 17,2 15,3 13,7 12,3 16,0 13,1 8,6 8,4 5,3 5,1 5,6 
1,6-2 9,9 8,1 6,4 7,0 8,2 6,1 2,8 3,0 2,6 1,2 3,0 

2,1-2,5 6,2 3,9 3,7 3,7 4,2 3,0 1,0 1,0 1,7 0,2 1,5 
2,6-3 2,9 2,1 1,4 2,2 2,0 1,5 0,5 0,2 0,5 0,0 0,5 

3,1-3,5 0,7 0,7 0,4 0,8 0,6 0,5 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 
3,6-4 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

4,1-4,5 0,1 0,4 0,0 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4,6-5 0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mérések 
száma 

1121 4212 4288 3461 3888 3408 3872 4151 4465 4321 4465 

 
 

Az is lényeges kérdés, hogy az erısebb szelek esetében, hogyan alakul a 
szélirány, hiszen a levegı porterhelése az erısebb szelek hatására jelentısen megnıhet, 
s a porrészecskék ilyenkor nagyobb távolságra juthatnak el a szennyezı forrástól. 
Megvizsgáltuk a 2 m/s-nál erısebb szelek irányának gyakoriságát a 2005-ös adatok 
alapján, s azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb hónapban − az erıs szelek esetében is − az 
északról fújó szelek dominálnak, de egyes hónapokban, például júliusban, augusztusban 
és decemberben a déli szelek voltak a leggyakoribbak. 

A szélviszonyok mellett a csapadék is fontos szerepet játszik a porterhelés 
alakulásában. A csapadék hatására nedvessé váló felszínrıl gyakorlatilag nem kerül por 
a levegıbe, ezért minél hosszabb ideig marad nedves a felszín, annál kisebb lesz a 
levegı porterhelése. A felszín nedvessége elsısorban a csapadék mennyiségétıl és 
idıbeli eloszlásától, valamint a beszivárgási és a párolgási viszonyok alakulásától függ. 
A párolgás mértékét döntıen a levegı hımérséklete befolyásolja. Minél melegebb van, 
annál intenzívebb a párolgás, annál hamarabb válik szárazzá a felszín, annál 
könnyebben kerülhet a levegıbe a por. A fentiekbıl az következik, hogy a melegebb 
nyári idıszakokban lényegesen kedvezıbbek a porszennyezés feltételei, mint télen, 
amikor a hideg miatt alacsony a párolgás, így a felszín nehezebben szárad ki, ráadásul 
rövidebb-hosszabb ideig számolni kell a hóborítással is, ami eleve lehetetlenné teszi a 
por levegıbe jutását. Igaz a lakossági főtésbıl származó porterheléssel éppen ezekben a 
késı ıszi, téli, illetve kora tavaszi hónapokban kell számolnunk. Tavasszal, nyáron és 
ısszel a mezıgazdasági munkák idején növekedhet meg a levegı porterhelése, 
különösen akkor, ha a munkálatokat száraz talajon végzik. 

A csapadék alakulásának vizsgálatakor figyelembe vettük a vizsgálati területhez 
legközelebb esı csapadékmérı állomások adatait is, miután a saját mérıállomásunk 
esetében elıfordultak néhány napos adathiányok, melyek jelentısen módosíthatták az 
eredményt. Látható, hogy 2005-ben, januárban, márciusban, valamint októberben és 
novemberben igen kevés csapadék hullott, miközben a porképzıdés szempontjából 
legveszélyesebb nyári hónapok meglehetısen csapadékosak voltak (4. ábra). 

A csapadék hónapokon belüli eloszlását tekintve azt láthatjuk, hogy júniusban 
minden héten elıfordult jelentısebb mennyiségő csapadék, egyedül július 18. és 
augusztus 4. között volt egy viszonylag hosszabb száraz periódus, azonban ezt követıen 
3-4 napos szünetekkel egész augusztusban esett az esı. Szeptemberben mindössze két 
olyan nap volt, amikor jelentısebb mennyiségő csapadék hullott, októberben és 
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novemberben pedig egyetlen olyan nap sem volt, amikor 5 mm-nél több csapadék 
hullott volna a területre. A porképzıdés szempontjából tehát a nyári idıszak kedvezıen 
alakult, hiszen hosszú idın keresztül nedves volt a felszín. İsszel már hosszabbak 
voltak a száraz periódusok, de az alacsonyabb hımérséklet miatt jóval kisebb volt a 
párolgás mértéke, hiszen a júliusi 170 watt/m2-es sugárzási értékekhez képest 
októberben már csak 81 watt/m2, novemberben pedig mindössze 39 watt/m2 volt a 
besugárzás átlagértéke. 
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4. ábra: A csapadék mennyisége 2005-ben 

(Forrás: Sárospatak, Sátoraljaújhely: Vízügyi adatbank, VITUKI Rt., Pálháza: saját mérések) 
 
 
2.3. A területhasználat alakulása a perlitbánya környezetében 
 
 A területhasználat alakulását a CORINE CLC 50 adatbázisa alapján vizsgáltuk 
meg (5. ábra). 
 

  
5. ábra: A területhasználat alakulása a bánya környezetében (Forrás: CORINE CLC 50) 
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 Látható, hogy a perlitbánya környezetében (ld. mintaterületi kivágat) elsısorban 
erdıket találunk (47,2% lombos erdı, illetve 6,1% tőlevelő erdı), de viszonylag magas 
a szántók aránya is (21,9%), különösen a bányától északra esı területeken (2. táblázat). 
Az erdık és a szántók mellett említést érdemelnek még a cserjések (8,4%) és a 
legelıterületek (7,5%). A többi területhasználati kategóriába tartozó területek aránya 
nem számottevı, ugyanakkor a településeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen a 
közlekedés és a lakossági főtés miatt hozzájárulnak a levegı porterheléséhez. A 
vizsgálati területen belül nyolc település található, melyek a terület 3,9%-át foglalják el. 

A bányából származó por terjedése szempontjából kedvezı, hogy a bánya 
környezetében nagy kiterjedéső, összefüggı erdık helyezkednek el, melyek jelentısen 
gátolják a por nagyobb távolságba történı szállítását. Az 5. ábrán az is megfigyelhetı, 
hogy néhány porcsapda közelében kiterjedt szántóterületek találhatók, ahonnan jelentıs 
mennyiségő por kerülhet a levegıbe, különösen a mezıgazdasági munkák idején, vagy 
a hosszan tartó száraz idıszakokban. 
 
2. táblázat: Az egyes területhasználati kategóriákba tartozó területek nagysága és aránya a 
vizsgálati területen belül (Forrás: CORINE CLC 50) 

Területhasználati kategóriák km2 % 

Lakott terület 2,11 3,9 

Bánya, lerakó 0,31 0,6 

Mesterséges zöldterület 0,19 0,4 

Szántó 11,75 21,9 

Szılı, gyümölcs 0,11 0,2 

Legelı 4,00 7,5 

Vegyes mezıgazdasági terület 1,75 3,3 

Lomblevelő erdı 25,32 47,2 

Tőlevelő erdı 3,26 6,1 

Vegyes erdı 0,00 0,0 

Cserje/lágyszárú 4,50 8,4 

Vizenyıs terület 0,13 0,2 

Vízfelületek 0,00 0,0 

Ipar, kereskedelem, közlekedés 0,18 0,3 
Összesen 53,61 100 

 
 
3. A porterhelés térbeli és idıbeli változásai 
 
 A vizsgálati területen az ülepedı por több forrásból is származhat. A 
legjelentısebb forrás a bánya, hiszen a külszíni fejtéskor alkalmazott robbantások során 
nagy mennyiségő por kerül a levegıbe, a perlit szállítása is jelentıs porterheléssel jár, 
ugyancsak sok por kerül a levegıbe, amikor a meddıhányókon elhelyezik a meddıt, s a 
perit ırlésekor is jelentıs a levegıbe kerülı pormennyiség. A bányán kívül számolnunk 
kell még a mezıgazdasági munkák során keletkezı porral, különösen a talajmővelés és 
a termés betakarítása járhat komolyabb porterheléssel, emellett a közlekedés valamint a 
lakossági főtés járul még hozzá a levegı porszennyezéséhez. Annak eldöntése, hogy 
egy adott porcsapdában a leülepedett pormennyiség pontosan milyen forrásokból 
származik, csak a minták analitikai elemzésével lehetséges. Ezeket a vizsgálatokat a 
késıbbiekben fogjuk elvégezni, jelenleg csak a leülepedett por mennyiségi adataival 
számolhatunk, azonban ismerve a perlitbánya környezetének meteorológiai, 
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domborzati, valamint felszínborítottsági viszonyait, pusztán az ülepedı por 
mennyiségének térbeli eloszlása alapján is következtethetünk a leülepedett por 
eredetére. 

 A szélviszonyok elemzése során kiderült, hogy a területen az északi szelek 
dominálnak, ami a porterhelés szempontjából igen kedvezı adottság, hiszen a bányától 
délre a Som-hegy 500 méter magas tömege helyezkedik el, amely útját állja a déli 
irányba tartó szeleknek. Ráadásul a Som-hegy lejtıit erdı borítja, ami ugyancsak 
megnehezíti a por nagyobb távolságra történı szállítását. A domborzati akadályt jelentı 
Som-hegy eltéríti az északi irányból érkezı légtömegeket, melyek délnyugatra a 
Kemence-patak völgye felé, illetve délkeletre a Hosszú-patak irányában találnak utat 
maguknak. Szerencsére mindkét irányban kiterjedt erdıterületeken kell a 
légtömegeknek áthaladniuk, így érvényesülhet a lombkorona szőrı hatása, kedvezı 
adottság, hogy ez a szőrı hatás éppen a porszennyezés szempontjából 
legveszélyeztetettebb idıszakban, május és szeptember között érvényesül a 
legerıteljesebben. 

 Az ülepedı por mennyiségére vonatkozó egészségügyi határérték 16 g/m2/30 
nap. A vizsgálati idıszak alatt határérték-túllépések egyedül a bányához legközelebb 
esı, attól mintegy 100 m-re található porcsapda esetében fordultak elı, s azokban a 
hónapokban, amikor határérték alatti pormennyiséget határoztunk meg, akkor is 
csaknem mindig itt volt a legmagasabb a leülepedett por mennyisége. A magas értékek 
egyértelmően a bányából származó porterheléssel magyarázhatók. Ugyanakkor azt is 
látnunk kell, hogy a bányától 1 km-nél nagyobb távolságban már csak jóval kisebb 
mértékben érzékelhetı a porterhelés növekedése (6. ábra). 

 Megállapítható, hogy a bányából származó por legnagyobb része általában a 
bánya néhány 100 méteres körzetében ülepszik le, kivételt csak a száraz, szeles 
idıszakok jelentenek, amikor nagyobb távolságokra is eljut a por. Ilyenkor több 
mérıponton is 10 g/m2/30 nap körüli értékeket mértünk a bánya 1,5 km-es körzetén 
belül. Néhány esetben egyéb mérési pontokban is kimutattunk határérték-közeli 
értékeket, e mérési pontok többségénél azonban elsısorban nem a bánya szennyezı 
hatása okozta a pormennyiség növekedését, hanem sokkal inkább a mezıgazdasági 
munkák során keletkezı por. Ezt támasztja alá az is, hogy ezen porcsapdák többségét 
szántóföldek mellett helyeztük el, s a magasabb értékek a mezıgazdasági munkák 
idején jelentkeztek, egyébként viszonylag alacsony volt a leülepedı por mennyisége. 

 Az a tény, hogy a legalacsonyabb ülepedı por mennyiségeket rendre a bányától 
legtávolabb elhelyezkedı mérıállomásokon mértük, valamint az, hogy a bányához 
közeledve egyre növekvı értékeket határoztunk meg, arra utal, hogy a bánya 
egyértelmő terhelést jelent a környezetére. A 6. ábrán látható térkép segítségével 
kiszámítottuk, hogy a bányától különbözı távolságban húzódó zónákban mekkora az 
átlagosan leülepedı pormennyiség (3. táblázat). 

Látható, hogy a vizsgálati területen belül, a bányától legtávolabb esı, attól 2-3 
km-re húzódó sávban 3 g/m2/30 nap alatti az átlagos ülepedés mértéke, ugyanakkor az 
1-2 km közötti sávban 3,4 g/m2/30 nap, s a bánya 1 km-es körzetén belül már 
lényegesen magasabb, 5,4 g/m2/30 napos értéket állapítottunk meg. A bányához 
legközelebb esı mérési pontban − melynek távolsága mindössze 100 méter − pedig 
közel 9 g az egy hónap alatt 1 m2-nyi területre leülepedı átlagos pormennyiség. 
Megállapítottuk, hogy a bánya 1 km-es körzetében, évente négyzetkilométerenként 
30 tonnával több por ülepszik le, mint a bányától 2-3 km-re húzódó sávban. 
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6. ábra: Az ülepedı por mennyiségének térbeli alakulása (saját szerkesztés). A teljes vizsgálati idıszakra 

vonatkoztatott átlagértékek alapján (középen, a fekete folt a bánya területe). 
 
 
3. táblázat: Az ülepedı por mennyiségének alakulása a bánya környezetében. A 22 mérıállomás két éves 
adatsorainak átlagaiból szerkesztett térkép (6. ábra) alapján 

 A bánya középpontjától húzott 

 
1 km-es sugarú 

körön belül 
1-2 km-es sáv 2-3 km-es sáv 

Terület (km2) 3,14 9,42 15,70 

Minimum érték  (g/m2/30 nap) 2,8 2,2 1,8 

Maximum érték (g/m2/30 nap) 8,8 5,1 4,1 

Átlag (g/m2/30 nap) 5,4 3,4 2,9 

Átlag (t/km2/év) 64,8 40,9 34,8 

A vizsgált területre egy év alatt 
leülepedı pormennyiség (tonna) 

203 385 546 

 
 

 Az ülepedı por mennyiségének idıbeli változásait vizsgálva megállapítható, 
hogy a legtöbb mérıpont esetében a nyári félévben magasabbak az értékek (7. ábra), 
ekkor a mérési pontok 75%-ában 3 g/m2/30 nap fölötti átlagértékeket határoztunk meg, 
míg a téli félévben ez az arány a 20%-ot sem éri el. Általában ott tapasztaltuk a 
legnagyobb különbségeket a nyári és a téli félévben mért átlagértékek között, ahol a 
porcsapda közelében szántóföldek találhatók, mivel a mezıgazdasági munkák zöme a 
nyári félévre esik. Különösen a száraz, szeles periódusokban mértünk magas értékeket. 
A bánya szennyezı hatása viszont egész évben érvényesül, hiszen a kitermelés 
folyamatos, ezt jelzi a bányához legközelebb elhelyezett mérıállomás adatsora is, 
hiszen itt mindkét idıszakban viszonylag magas, 8 g/m2/30 napnál magasabb 
átlagértékeket állapítottunk meg. 
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7. ábra: Az ülepedı por mennyiségének átlagértékei a 22 mérıállomás esetében a nyári, illetve a téli 

félévben, a teljes vizsgálati idıszakra vonatkoztatva (saját szerkesztés) 

 
 
Összefoglalás 
 
 Tanulmányunkban, amely a T 042635 nyilvántartású OTKA pályázat 
támogatásával készült, a pálházai perlitbánya szennyezı hatását vizsgáltuk meg a bánya 
3 km-es környezetében. Megállapítottuk, hogy csak a bánya közvetlen környezetében 
kell jelentısebb porterheléssel számolnunk. A bánya néhány száz méteres körzetén 
belül elıfordultak az egészségügyi határértéket meghaladó ülepedı pormennyiségek, a 
bányától 1 km-es távolságon kívül azonban már nem tapasztaltunk határérték-túllépést, 
viszont kismértékben még ebben a távolságban is kimutatható a bánya szennyezı 
hatása, de ez már nem jelent számottevı porterhelést. Ennek alapján kijelenthetjük, 
hogy a bánya csak a közvetlen környezetében okoz komolyabb porterhelést, s a tágabb 
környezetében nem veszélyezteti a turisztikai célú fejlesztéseket. A porterhelés 
idıbeli alakulásával kapcsolatban kiderült, hogy a nyári félévben számottevıen 
nagyobb a leülepedı pormennyiség, továbbá megállapítottuk, hogy a legnagyobb 
porterhelés a száraz, szeles idıszakokban jelentkezik. 
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22. Szabó Mária 
 

Vizes élıhelyek helyreállításának elméleti kérdései 
és gyakorlati vonatkozásai 

 
 
Bevezetı gondolatok 
 
 A természetvédelem és azon belül a tájvédelem egyik legfontosabb célkitőzése a 
még fennmaradt, természetes vagy helyesebben, természetközeli állapotban meglévı 
élıhelyek és a tájszerkezet védelme, kezelése, s szükség szerint helyreállítása. A vízi 
(akvatikus) és a felszíni vizekhez kapcsolódó vizes élıhelyek, az ún. wetland (MITCH, 
W.J. – GOSSELINK, J.G. 1993) területek – mely utóbbiak a Föld egyik legnagyobb 
fajdiverzitású téregységei – mára már drasztikusan lecsökkent aránya arra figyelmeztet, 
hogy megóvásuk és helyreállításuk kiemelkedı fontosságú a fajok, a közösségek és a táj 
sokszínőségének fennmaradása érdekében. 

 A természeti rendszerek megırzése érdekében faj- és élıhely megırzési 
programok indultak Európában, amihez Magyarország is csatlakozott. A Natura 2000 
hálózat néven ismert program célja a komplex természeti rendszerek megóvásán túl a 
megfelelı emberi életminıséghez szükséges ökológiai stabilitás biztosítása. Ehhez 
elengedhetetlenül szükséges, hogy megfelelı kiterjedéső, változatosságú és 
mőködıképességő, ugyanakkor önszabályozásra képes természetes vagy 
természetközeli (megırzött vagy helyreállított) természeti rendszerek legyenek jelen az 
adott tájban. 

 A Kárpát-medencében a folyókat övezı medermaradványok és a hozzájuk 
kapcsolódó vizes élıhelyek fontos tájmeghatározó elemek. Szerepük nemcsak 
tájökológiai, hanem esztétikai szempontból is jelentıs. A folyószabályozások és 
vízrendezések után ezek ırizték meg az ártéri területekre jellemzı ökológiai 
rendszereket, s emiatt az ökológiai hálózat fontos részei, a legtöbb esetben ún. 
magterületei. 

 Ismeretes, hogy a megırzés és a helyreállítás csak táji keretben lehet sikeres, 
hiszen az ökológiai rendszerek nem izoláltan, hanem egymást kölcsönösen befolyásoló 
egységekként fordulnak elı a természetben. Különösen igaz ez a vizes élıhelyekre, ahol 
a víz, mint kiemelt környezeti tényezı markánsan meghatározza a társulások tartós 
fennmaradását, biológiai diverzitását, egyéb strukturális és funkcionális jellemzıit, az 
ökotonok szerepét, a táj térben és idıben dinamikusan változó mozaikos szerkezetét, az 
alternatív szukcessziós háló kialakulását és fenntartását. Nem kétséges, hogy a fentiek 
csak megfelelı tájvédelmi keretben valósíthatók meg. Ennek kulcsfontosságú feltétele 
egy olyan ökológiai hálózat kialakítása, amelynek alapja a folyók hullámtere, mint 
ökológiai folyosó. Ehhez szervesen illeszkednek a mentett oldal természetes és 
természetközeli élıhelyei mellett a még nem visszafordíthatatlanul degradálódott, így 
még helyreállítható élıhelyek. Ilyenek a Kárpát-medencében a Duna- és a Tisza-völgy 
jellegzetes tájképét adó holtágak, holtmedrek és morotvatavak (a megkülönböztetésük 
fontosságát lásd. DÉVAI GY. et al. 2001 és SZABÓ M. et al. 2004a). A 
medermaradványok megırzése és rehabilitációja nem oldható meg tartósan és sikeresen 
környéküktıl izoláltan, a mőködıképes táj egységének biztosítása nélkül. Sem a 
hullámtéri, sem pedig a mentett oldali medermaradványok helyreállítása nem 
eredményez mőködıképes rendszert a hozzájuk kapcsolódó mocsarak, lápok, nedves 
rétek és ártéri erdık helyreállítása nélkül. Így lehetıvé válik az egybefüggı, nagyobb 
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vizes élıhelyek fenntartása, az ökológiai hálózat elemeinek biztosítása és a mozaikos 
vegetáció- és tájszerkezet megırzése. 
 
 
1. Az ártéri táj jellemzıi 
 
 Az ártéri ökológiai rendszerek folyamatos átrendezıdését különbözı sebességő 
folyamatok – sokszor egymással összefüggı, egymásra épülı – összetett 
hatáskompozíciója szabályozza. Az alföldi folyók nagy áradások idején hatalmas 
hordaléktömegek lerakásával fizikailag is „építik”, alakítják ártereiket. A folyók 
meanderezésükkel szintén átrendezték az ártér felszíni alakulatait és természetesen ezzel 
együtt ökológiai rendszereit is. Ezek lassú és közép-lassú folyamatok. Természetesen itt 
is folyamatos változásokról van szó. 

 A hullámterek (mesterségesen szőkített árterek) mai szerepének és 
használatának értékelése során feltétlen említést kell tennünk azokról a különbségrıl, 
ami a természetes árterek és hullámterek élıhely arányait jellemzi, illetve szólnunk kell 
a különbségek okairól. Az árterek jellemzı sajátossága volt, hogy a legnagyobb árvizek 
idején is voltak szárazon álló, víztıl alig átitatott vagy sekély vízborítású élıhely 
részletek. Természetesen a különbözı vízborítottságú területek eloszlása, a különbözı 
vízmélységő területek aránya árvizenként változott. A vízborítás mélységének és 
idıtartamának eloszlása, illetve a talajvízszint állása szerint helyezkedtek el a 
vegetációs zónák, illetve mozaikok, a vízborítást jól, kevésbé jól, alig tőrı és az 
egyáltalán nem elviselı társulások. A szők hullámtereken a vízborítás jellege miatt az 
eredeti teljes vegetációs skála nem tud fennmaradni, azok megırzésérıl a mentett 
oldalon kell gondoskodni. Ökológiai értelemben az ártereken a természeti rendszerek 
pusztulása nem következik be, hiszen az elöntés mőködési sajátossága a területnek. A 
hullámtereken a hirtelen emelkedı, általában magas vízszint, rendszeresen elpusztítja az 
élıvilág egy részét, így a gyorsan visszatelepülı nagy tőrıképességő fajok kerülnek 
elınybe, azaz állandó egyirányú szelekciós nyomás érvényesül. Az árterek kevésbé 
sérülékenyek, mint a hullámterek, mivel mindig fennállnak a gyors újranépesedés 
feltételei. Ez a különbözıség meghatározza a hasznosítás lehetıségeit is, illetve azokat a 
megırzési és helyreállítási kötelezettségeket, amelyek az árterek természeti 
rendszereinek maradványaival szemben fennállnak (Aradi Csaba szóbeli közlése). 

 Még napjaink áradásainál is elıfordul, hogy a hullámtereken hatalmas, több száz 
méter hosszú övzátony kezdemények alakulnak ki, amelyeket esetleg egy következı 
áradás elrombol és továbbszállít. Hasonlóan a gyors folyamatok közé tartozik a 
zátonyok, palajok létrejötte, sajátos pionir társulásaik kialakulása, amelyek igen gyors 
folyamatok (GERGELY A. et al. 2001; SZABÓ M. et al. 2004b; SZABÓ M. 2006). Az ártéri 
zonáció viszonylagos stabilitása a mozaikos jellegével függ össze. Gondoljunk a 
kiterjedt ártéri medencékre, a Sárrétekre, Hortobágyra stb. Itt nem a folyótól távolodva 
sávosan elhelyezkedı rendszerekre, hanem mozgásban lévı ún. „dinamikus 
mozaikstruktúrákra” kell gondolnunk, amelyek tájban való mozgását a „pulzáló 
árvizek” mint periodikusan ismétlıdı természetes zavarási folyamatok határozzák meg. 
A hullámterek zonációjának viszonylagos stabilitása pontosan ebben rejlik. A 
mozaikelemek átrendezıdnek, helyük változik, de területi arányaik alig változnak. 
Az árvizenként eltérı mértékő elborítás, kiegészülve a száraz periódusok hatásaival, 
megakadályozza, hogy a változások egyirányúakká váljanak (ARADI CS. – GİRI SZ. 
2001). 



HIDROLÓGIA, VIZES ÉLİHELYEK 
 
 

 179 

 A vizes élıhelyek az emberiség történelme során az erdık mellett a legnagyobb 
mérvő pusztulást és átalakulást szenvedték el, aminek alapvetıen két fı oka van. Az 
egyik a folyószabályozások, a mocsarak és a lápok lecsapolása. Ennek 
következményeként a Magyarország jelenlegi területére vetített 23.000 km2 nagyságú 
ártér 1520 km2-re csökkent. A Tisza-völgyben 1000, a Duna-völgyben 520 km2 aktív 
ártér (hullámtér) maradt fenn (DOBROSI D. et al. 1993). A mentett oldalt jórészt a 
mezıgazdaság hasznosítja, bár itt is fellelhetık még napjainkban is az eredeti ártéri 
élıhelyek maradványai, pl. holtágak, láp- és mocsárrétek, ártéri erdık. A másik ok az 
intenzív erdıgazdálkodás, amely során megnıtt a nemesnyár és fenyıültetvények 
aránya a természetes ártéri erdıállományok rovására, a bolygatás miatt elterjedtek az 
idegenhonos fajok és elgyomosodtak az erdık. 
 
 
2. Elméleti kérdések – az ökológiai vízigény 
 
 A kritikus vízellátottságot, ami a gyakorlatban növénytársulásokkal vagy 
társulás-komplexekkel jellemezhetı élıhely-típusok tartós fennmaradását biztosítja, az 
ökológiai vízigény alapján lehet megbecsülni. Ennek ismerete nemcsak a tartós 
fennmaradás, hanem a helyreállítás szempontjából is kulcsfontosságú. A közösségek 
egyensúlyi állapotát a struktúra  (diverzitási, trofikus, szukcessziós folyamatok, 
alternatív szukcessziós utak) a funkció (anyagforgalom, energiaáramlás, produktivitás) 
és a mintázatok (populációs-, közösségi- és tájszinten) együttes fenntartása biztosítja. 

 A fentiek közül most csak néhány szukcessziós kérdést, mint a vizes élıhelyek 
mozaikos struktúráját alapvetıen meghatározót érintünk. Az ártéri növényzet 
szukcessziós útvonalait, s így az ártéri növényzet spontán fejlıdését döntıen a vízjárás 
alakítja. A változások nagysága térben és idıben is léptékfüggı. Ez az jelenti, hogy egy-
egy kisebb helyen rövid idı alatt is jelentıs változások történhetnek, máshol ez csak 
kifinomult módszerekkel, hosszútávon mutatható ki. A változások irányának és 
mértékének helyrıl-helyre történı prognosztizálásához a termıhelyek vízellátási, 
talajtani, geomorfológiai viszonyait alaposan ismerni kell. 

 Mindazonáltal még ekkor sem láthatóak egészen pontosan elıre a folyamatok, 
ezért indokolt az óvatosság az elırejelzésben a víz jelenlétére, vagy hiányára gyorsan 
reagáló vizes élılényközösségek esetében (vö. 1. ábra). 
 

 

1. ábra: A növényzeti változások várható iránya a talajvízszint változásainak hatására 
(Horánszky A. et al. 1979 nyomán módosítva) 

Vegetáció

Potenciális Félkultúr Kultúr méter
(kb.)

tölgyes kaszáló, legelı szántó 4 csökken

keményfaliget ártéri kaszáló, legelı ártéri szántó 2 −

puhafaliget nedves kaszáló, legelı esetlegesen nedves 0talajvízszint
szántó

bokorfüzes mocsárrét 2 +

medergyomnövényzet 4 nı

hínárnövényzet 6
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 Az ökológiai vízigény értelmezése számos bizonytalanságot tartalmaz (DÉVAI 

GY. et al. 1999). Az optimális vízellátottságot ökológiai és gazdasági szempontok 
szerint is meg lehet határozni. Ökológiai megközelítésbıl a vízigény kizárólag egy 
megkívánt ökoszisztéma állapothoz („célállapothoz”) rendelhetı csak, így elsıdleges 
feladat annak definiálása, hogy a vizes élıhelyen milyen célállapotot kívánunk elérni, 
illetve fenntartani. Az ökológiai vízigény meghatározásánál kiemelt hangsúlyt kell 
fektetni arra, hogy kettıs követelménynek kell együtt és egyszerre érvényesülnie: a 
mennyiséginek és a minıséginek. Mindezeken túl kulcsfontosságú a vízellátottság tér-
idı dinamikájának biztosítása is. 

 Hazai (KÁRPÁTI I. 1985; ZSUFFA I. – LÁSZLÓ B. 1999), nemzetközi irodalmi 
adatok (YON, D. – TENDRON, G. 1981) és saját tapasztalataink (SZABÓ M. 2004), 
egyaránt azt bizonyítják, hogy a vízi és a vizes élıhelyeken a vízellátottság néhány 
egyszerő jellemzıje – a vízborítás gyakorisága, idıtartama, kritikus idıpontja, az 
árvizek átlagos mélysége, a talajvízszint terepszint alatti mélysége, illetve mindezek tér-
idı változásai – döntıen, akár 70-80%-ban meghatározza az élıhelyek jellemzı 
növénytársulásait. Az 1. táblázatban a Szigetköz példáján közelítıleg megadtuk az 
árterek jellemzı, s a célnak megfelelıen lehatárolt élıhely-típusainak a vízborítottságtól 
és a talajvíz mélységétıl való függését. A táblázat összeállításában a 20 éves 
tereptapasztalatainkra, vizsgálatainkra és a szakirodalomból ismert adatokra 
támaszkodtunk. 
 
1. táblázat: Vizes élıhely-típusok függése a vízborítottságtól és a talajvíz mélységétıl 

Élıhely-típus 
Vízborítás (m); 

talajvíz 
mélység (m) 

Vízborítás ideje és 
idıtartama 

Optimális 
talajvízszint állás 

Puhafa-ligeterdık 0,7;   -0,5 

évente kétszer, tavasz: 8-10 
nap (ápr. közepe); 
ısz: 10-12 nap 
(szept. vége – okt. eleje) 

ápr. – máj. – jún.; 
aug. vége – szept. 

Keményfa-ligeterdık 0,2;   -2,0 
öt-tízévente egyszer 
tavasszal: 4-5 nap 

máj. – jún.; 
szept. – okt. 

Gyöngyvirágos- tölgyesek -2,0;  -4,0 
nem igényel vízborítást, sıt 
káros 

ápr. – máj. 

Mocsár- és láprétek,  
nádasok, magassásosok 

1,5;   -0,5 
a vegetációs periódus 50-
75%-ában állandó vízborítás 
szükséges 

ápr. – máj. – jún.; 
aug. – szept. 

Üde kaszálórétek, legelık -0,5;   -1,5 
nem szükséges állandó 
vízborítás 

ápr. – máj.; 
aug. vége – szept. 

Vízfelület, hinarasok  1,5;    2,5 
a vegetációs periódus 95%-
ában állandó vízborítás 
szükséges 

nem értelmezhetı az 
állandó vízborítás 
miatt 

Vágásnövényzet, ártéri 
gyomnövényzet 

0,7;   -0,5 
évente kétszer, tavasz: 4-5 
nap (április közepe); 
ısz: 5-6 nap (szept. – okt.) 

ápr. – máj. – jún.; 
aug. vége – szept. 

 
Megjegyzés: a mínusz értékek a talajvízszint felszíntıl számított mélységét, a pozitív értékek a felszíni 
vízborítás mélységét jelentik. 
Általánosságban elmondható, hogy az optimális talajvízszint-állás szempontjából két kulcsfontosságú 
idıszak van mindegyik élıhely-típus számára. Tavasszal (április, május és június), illetve nyár végén, ısz 
elején (augusztus második felében és szeptemberben). Fontos továbbá, hogy a téli idıszakban a talaj 
kapillárisai jól feltöltıdjenek vízzel. A felszíni vízborítás, az árvizek dinamikája a szárazabb 
gyöngyvirágos-tölgyesek kivételével minden élıhely-típusnál kiemelkedı fontosságú, egyrészt a tartós 
vízborítottságot kevésbé tőrı ártéri gyomok visszaszorítása miatt, másrészt az eutrofizáció elkerülése 
céljából. A hullámtéri holtágak, holtmedrek és morotvák, valamint a csatornák vize az évente ismétlıdı 
friss folyóvízi átmosás nélkül gyorsan eutrofizálódnak és feltöltıdnek. 
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3. Gyakorlati problémák 
 
 A vizes élıhelyek eltérı ökológiai igényő társulás-típusai az árvizek és a 
talajnedvesség tér-idı dinamikája szerint, hol kedvezı, hol kedvezıtlen feltételek közé 
kerülnek. Mivel egyik hatás sem tartós, nincs idı arra, hogy terjedéssel vagy 
kipusztulással reagáljon a rendszer a változásokra. Ideális állapot az, amikor a tájban 
egy természetes rendszer tartósan megırzi a teljes faj- és társulás-skálát, az optimális 
szerkezeti arányokat és a mőködés teljességét. A fentieket csak olyan összefüggı 
élıhely-együttes elégíti ki, amely megfelelı kiterjedésben tartalmazza az egy 
szukcessziós hálózatba tartozó összes stádiumot és ezek egymásba alakulási 
lehetıségeit (ARADI CS. – GİRI SZ. 2001). Ez, ismerve a civilizációs hatásokat, a 
gazdasági táj szerkezetét, napjainkban szinte elképzelhetetlen. 

 A vizes élıhelyekre jellemzı erısen mozaikos felépítéső foltokat (mozaik-
komplexek) különbözı társulások maradványai, az ún. társulás-fragmentumok 
építhetik fel. A környezeti tényezık változásainak hatására a mozaik-komplexek 
átalakulása során gyakran jelenhetnek meg egymás mellett eltérı szukcessziós utak. 
Az 1. táblázatban feltüntetett szigetközi élıhely-típusok növénytársulásai egymással 
ökológiai grádiensek mentén kialakult ún. szeriális („lánc”) kapcsolatban álló 
vegetáció-komplexet alkotnak. Ezt bizonyítja az, hogy az ökológiai értékszámok alapján 
nedvességi (W), talaj nitrogén-ellátottsági (N) és pH (R) grádiensek állapíthatók meg 
az egyes élıhely-típusok jellemzı növénytársulásai között, illetve társuláson belül az 
állományok között is. Három társulás 5-5 állományának ökológiai értékspektrumait    
(2. ábra) elemezve az alábbi következtetések vonhatók le. A számításokban a felvételi 
négyzetben elıforduló összes faj borítással súlyozott értékeit vettük figyelembe. 
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Bokorfüzesek – W-értékek
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                 Felvételezési helyek 

   1. Hédervár    9. Dunasziget 
   2. Hédervár  10. Vámosszabadi 
   3. Püski  11. Ásványráró 
   4. Dunasziget  12. Kisbodak 
   5. Derék-erdı  13. Hédervár  
   6. Ásványráró  14. Ásványráró 
   7. Ásványráró  15. Vének 
   8. Nagybajcs  

 
2. ábra: A fajok vízigényét kifejezı W-értékek eloszlása a társulások állományaiban (saját szerkesztés) 

W4: szárazságtőrı- és jelzı fajok; W5, 6, 7: üde, mezofil termıhelyek fajai; W8, 9, 10: vízigényes, illetve 
vízi fajok 
 
 

 Az ábra jól dokumentálja a keményfaligetek → főzligetek → bokorfüzesek 
irányában növekvı nedvességi grádienst. Ugyanakkor egy társuláson/élıhely-típuson 
belül az állományok között is kimutatható a nedvességi grádiens léte, elsısorban a 
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keményfaligetek esetén, de a főzligeteknél is. Ez nyilván összefüggésben van a térszíni 
különbségekkel, pl. a 3. Püski állomány a legmagasabban, a 4. Dunasziget a 
hullámtéren, az 5. Derék-erdı mintavételi hely pedig egy mentett oldali gyertyános-
tölgyesben volt. 

 A talaj nitrogén-ellátottsága a bokorfüzesek → főzligetek → keményfaligetek 
irányába növekszik, a talaj pH-ja  ugyanebben az irányban csökken. Mindkét példa azt 
igazolja, hogy a növényzet nemcsak eltőri, hanem aktívan módosítja a korlátozó 
környezeti tényezıket, kialakítva azok gradiensét minden térskálán. (A vonatkozó 
ábrák közlésétıl a helyhiány miatt sajnos el kell tekinteni). 

 A vizes élıhelyek megırzése és helyreállítása során tehát biztosítani kell az 
ökológiai vízigény kielégítése mellett a releváns környezeti tényezık gradienseit is, 
mert csak ezek együttes megléte biztosíthatja a mozaikos szerkezetet társulásszinten és 
táji szinten egyaránt. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A vizes élıhelyek kiszáradása és degradációja során kialakult új szerkezet a 
nagy területvesztés ellenére is sokat megırzött az eredeti rendszerbıl. Az érzékenyebb 
elemek eltőnése esetén is megmarad az egykori rendszer „váza”, amely megalapozza a 
késıbbi rehabilitációt, amely azonban kizárólag csak mőködıképes táji keretek között 
lehetséges. A fenntartás és a helyreállítás legnagyobb problémáit az okozza, hogy nagy 
a bizonytalanság az ökológiai vízigény (árvizek- és talajvíz dinamika) 
meghatározásában és alig ismertek a sokféle térskálán megnyilvánuló mozaikos 
szerkezetet biztosító ökológiai grádiensek. Nehezen biztosítható továbbá az árvizek és a 
talajvízjárás dinamikája, a teljes szukcessziós háló megléte és az alternatív szukcessziós 
utak. 
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23. B. Nagy Ildikó Réka 
 

Patakparti város – Patak a városban 
Városi patakok rehabilitációs lehetıségei 

 
 
Bevezetés 
 

A hazai települések többségét érinti, vagy metszi patak, mégis ritkán hallani a 
magát patakpartjával hirdetı városról vagy faluról. A sőrőn beépített települési területen 
a patak szinte észrevehetetlen, ami csak drasztikus idıjárási viszonyok (árvízkor, 
szárazság idején jelentkezı bőzhatás stb.) esetén változik. A városi lakosság kötıdése a 
patakpartokhoz teljesen átalakult, ami a jelenlegi víz- és parthasználatok vizsgálatával 
nyomon követhetı. Általános helyzet a városi patakok kedvezıtlen ökológiai állapota, s 
részben emiatt településszerkezeti jelentıségének csökkenése. A megváltozott 
szerephez mérten a patakot érintı helyi politikák, a rendezési tendenciák, a szabályozási 
igények és parthasználati törekvések ellentmondásossága figyelhetı meg. Míg néhány 
városfejlesztési elképzelés a városlakók életét kedvezıen formáló, helyreállított 
patakokban és patakpartokban gondolkodik, addig számos településrendezési terv a 
városi felszíni vizek szerepének további redukálására törekszik. 
 
 
1. Városi patakok átalakult szerepe 
 
1.1. Megváltozott funkció 
 

Erısen városiasodott térségekben minden tíz esıcseppbıl csak kettı éri el a 
talajt és jut el a felszín alatti vízgyőjtı rendszerbe (DREISEITL, H. 2005). A burkolt 
felületek nagy aránya és a kiépített infrastruktúra hálózatnak köszönhetıen a többi – a 
kis párolgási veszteséget leszámítva – nagyrészt a csatornában köt ki. Az infrastruktúra 
fejlesztésével, a városi élet egyre nagyobb szintő gépesítésével a közvetlen vízhasználat 
fokozatosan átalakult. A patakok ivó-, öntözı- és ipari víz-adó szerepe drasztikusan 
lecsökkent. A városrészek szerepének differenciálódásával, a városiak életének 
átalakulásával, a vezetékes vízhálózat kiépülésével egyre-másra eltőntek a városi 
„kacsaúsztatók”, malmok, malomtavak, gázlók, itatóhelyek, mosóhelyek stb. (1. kép) 
Ezzel párhuzamosan fokozatosan növekedett a szennyezett, használt városi vizek és 
egyéb hulladékok patakba vezetése. Tehát a városi patak ma a vízadó funkció helyett a 
használt szennyvíz és a „szükségtelen”, hasznosítatlan esıvíz befogadását és elvezetését 
végzi (2. kép). 
 
 
1.2. Csökkent településszerkezeti szerep 
 

A vízhasználatok átalakulása magával vonta a patakpartok funkciójának és 
formájának megváltozását is. Miután a patak vizére már nem volt szükség, a 
partrendezés során a vízszint elérése, a meder megközelítése már nem volt szempont, 
sokkal fontosabb volt a vizek gyors elvezetése és az árvízbiztonság megteremtése. A 
városi patak ártere lecsökkent, árvízvédelmi töltések közé került, a patakpartokon a 
vízhez nem kötıdı területhasználatok jelentek meg. Miután a patak maga is „vonalas 
infrastruktúra elemmé” redukálódott, ezért területére más vonalas infrastruktúrákat is 
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telepítettek (villamos légvezetékek, ivóvíz és szennyvíz csıhálózatok, gázcsıhálózat 
stb.), ami jelentısen meghatározza a patakpartok településképi adottságait. 
 

  
1. kép: A Veszprémi-Séd 1900-as évek elején; 

belvárosi patakparti kertek és park 
(Forrás: Krausz Á. fia) 

2. kép: A Veszprémi-Séd belvárosi része ma 
(Forrás: saját felvétel) 

 
 
1.3. Módosult településökológiai jelentıség 
 

A patak- és partrendezések során észrevehetıen megritkultak vagy eltőntek 
egyes vízi és vízparti élıhelyek, ezzel nagymértékben átalakítva a patakpart élıvilágát. 
A degradált és zavart élıhelyeken elsısorban kozmopolita és özön (invazív) fajok 
versenyképesek, amelyek a patak, mint ökológiai folyosó mentén terjednek. Az 
árvízveszély csökkentésével lehetıvé vált a patakvölgy nagyobb arányú beépítése is, 
ezért a patakvölgyek városi szakaszai sok helyen sőrőn beépített lakó-, üdülı és 
munkahelyi területekké váltak. A beépítés növekedésével a burkolt felület 
megsokszorozódott, ami a mederbe kerülı felszínen elfolyó vizek mennyiségét növelte. 
A víz gyors elszállítását lehetıvé tevı medrek a talajvízzel nem állnak kapcsolatban. A 
víz a vízgyőjtın rövid ideig marad, ezzel felgyorsítva a patakvölgy általános 
szárazodását. A patakvölgy beépítésével lecsökkent a települések levegıjének 
megújulásában játszott átszellızési folyosó szerepe. 
 
 
1.4. Árvízgondok 
 

A vízgyőjtın történt átalakulás, a patakvölgy beépítése és új típusú hasznosítása, 
a makro- és mezoklimatikus adottságok megváltozása maga után vonta a városi patakok 
hidrológiai viszonyainak átalakulását. Az ezredforduló óta megfigyelhetı a patakok 
egyre szélsıségesebb vízjárása, növekedett az árvízi gyakoriság, magasabbak az árvízi 
vízhozamok. Ennek köszönhetıen évente növekszik a patakok árvizei által okozott 
anyagi kár. 
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1.5. Városi vizek társadalmi megítélése 
 

Hogyan is bánik a városlakó a vizeivel? Mivel a legtöbb városi ember a 
vezetékes vízellátás által jut az élethez szükséges vízhez, ezért igen sematikus 
elképzelései vannak a vízrıl. Az általános iskolában tanult hidrológiai körfolyamat  
ábrájáról a városi ember teljesen elfeledkezve a vízre, mint az infrastruktúra hálózaton 
keresztül, pénzért beszerezhetı anyagként, és nem változatos megjelenési formában 
létezı, a körülöttünk lévı életformákat meghatározó és befolyásoló természeti elemként 
tekint. Az életet adó esı a városban inkább kellemetlenség: a fedett teraszok és 
passzázsok, az esıvízelvezetı-csatornák ezt a szemléletet tükrözik. Jórészt ebbıl adódik 
a városi patakok ellentmondásos megítélése. Egyes törekvések a „természet városi 
megjelenését” várják a patakrendezésektıl (A.D.U. 2005), mások a mőszaki szemléletet 
követve ökológiai szerepének további csökkentését, az infrastrukturális jelleg erısítését 
célozzák. 
 
 
2. Városi patakok jelentısége 
 

A patakok sok százezer ember városi környezetét formálják, alakítják, 
jelentıségük mind ökológiai, mind településszerkezeti szempontból kiemelkedı. Ennek 
a szerepnek megfelelıen az ökológiai szemlélető városfejlesztés egyik legfontosabb 
célterülete, erre számos külföldi és néhány hazai városfejlesztési program lehet példa. 
 
 
2.1. Településökológiai jelentısége 
 

A zöldfelületbe ágyazott városi patakok a biológiailag aktív felület nagy 
arányának köszönhetıen kondicionáló szerepet tölthetnek be, ezzel kedvezı irányba 
alakítva a városklíma szélsıségeit és jelentısen csökkentve a városi életbıl származó 
környezetterhelést: 

• a vízfelület és a zöldfelület különbözı felmelegedése miatt a hımérséklet 
csökkentése; 

• a relatív páratartalom növelése; 

• a szélerısség csökkentése; 

• a helyi légcsere növelése; 

• a gázok, por megkötése; 

• zajcsökkentés. 
 

A mezo- és mikroklíma módosító hatásán túl jelentıs az élıhely szerepe. A 
patakok és környezetük megfelelı fészkelıhelyet, búvóhelyet és táplálkozó helyet 
biztosíthatnak a városi élılényeknek. 
 
 
2.2. Tájökológiai jelentıség 
 

A patakok többnyire több település közigazgatási területét is érintik, így 
ökológiai összeköttetést jelentenek a települések belterülete és a tágabb táji környezet, 
valamint az egyes települések között. A patakvölgy táji sajátosságaival alapvetıen 
meghatározza a patak menti táj karakterét. A vízgyőjtı ökológiai hálózatában 
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folyosóként szerepet tölt be, ezért ökológiai állapota kihat a teljes vízgyőjtı ökológiai 
rendszerére. 
 
 
2.3. Településszerkezeti jelentıség 
 

A települési szövetben az egyes településrészek közötti kapcsolat zöldfelületi 
eleme lehet a patak mentén kialakított zöldfolyosó. A városlakók rekreációs igényei 
szerint fejlesztett, megfelelı zöldfelületrendezési koncepció szerint alakított, 
kertépítészeti tervek alapján strukturált szabad terek összefüggı láncolata a városi élet 
fontos színhelyévé válhat (3. kép). 
 

 
3. kép. A Veszprémi-Séd menti zöldfelületrendezés egy jellemzı keresztmetszete (saját szerkesztés) 

 
 
2.4. Városfejlesztési jelentıség 
 

Tom Turner (1996) brit urbanista és tájépítész véleménye szerint a patak menti 
területek a város „elszalasztott lehetıségei”, amelyekkel sem a település lakói, sem a 
városfejlesztık nem megfelelı komolysággal foglalkoznak. A patak menti területek 
újjáélesztése lehet az ökológiai célú városfejlesztés zászlóshajója. A patak-rehabilitáció, 
valamint a csatlakozó zöldfelület fejlesztése egyes városok esetén, mint pl. Miskolc, 
Eger, Sopron vagy Veszprém, a városkarakter megırzésének, erısítésének egyik 
eszköze, amely által nemcsak a helyi lakosok számára alakíthatók ki értékes területek, 
de a turisztikai vonzerı is növelhetı. A helyreállított és megfelelıen fenntartott patakok 
menti településrészeken – külföldi irodalom szerint – az ingatlanok értéke bizonyítottan 
növekszik (SCHANZE, J. et al. 2005). 
 
 
3. Városi patakok helyreállítása 
 

A patakvölgy városi szakasza a település zöldfelületi arculatának meghatározó 
eleme. Így annak helyreállítása a város szabadtér rendszerének újraértelmezésének, 
újradefiniálásának meghatározó részfeladata. A helyreállított patakvölgyek rekreációs 
zöldfolyosóként a település zöldfelületi rendszerének gerincét adja, és összeköttetést 
teremt a város és a környezı táj között. A tudatos városfejlesztési koncepció részeként 
tervezett rekreációs zöldfolyosó kialakítása a településrészek gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontú felértékelıdését vonhatja maga után. A patak menti zöldfolyosó 
hozzájárul a város klimatikus szélsıségeinek mérsékléséhez, fontos átszellızési 
folyosók, csökkentik a levegıszennyezést és a zajterhelést, élıhelyet teremtenek. 
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A városi patakok helyreállítása pár évtizedes múltra tekint vissza, elsısorban a 
külföldi (Észak-Amerika, Ausztrália, Nyugat-Európa) városrendezési és vízrendezési 
gyakorlatban (KAISER, O. 2005). A helyreállítás elsıdleges célja a városi 
patakszakaszok vízminıségének javítása és árvízi biztonságának növelése, másodsorban 
a patakmeder esztétikus és ökológiailag is megfelelı rendezése, a partok zöldfelületi 
fejlesztése. A helyreállítás során elınyben részesítik a vízépítési biotechnika 
módszereit. Állatorvosi lónak tekinthetı az osztrák fıvárosban a Bécs-patak 
(Wienfluss) helyreállítása. Az 1990-es években az árvízveszély csökkentésére, az 
ökológiai és zöldfelületi fejlesztésre dolgoztak ki átfogó programot és készítettek 
rendezési terveket. A külterületi szakaszon a vízvisszatartás és az élıhely-rekonstrukció, 
a belterületi szakaszon a meder átalakítása és parti sétány kialakítása volt a rendezési 
cél. Az árvízi meder átalakításával a víz változatos formában jelenik meg, amelyhez 
vízparti játszó- és pihenıhelyek kapcsolódnak (4. kép). Érdekes kiemelni a sokat 
publikált koreai Cheonggyecheon vízfolyás helyreállítását. Szöul zöldfelületi 
fejlesztésének legnagyobb horderejő és legellentmondásosabb beruházása, ami a 
negyven évvel ezelıtt lefedett patakot kb. 6 km hosszú városi szakaszon szabadítja ki és 
telepít mellé sétányt, fasorokat, zöldbe ágyazott pihenı- és szórakozóhelyeket (ZOH, K-
J. 2005). A nagyszabású építési projekt a „környezetkímélı város” program keretében 
2005-ben fejezıdött be (5. kép). 
 

  
4. kép: A Bécs-patak helyreállítási terve 

Sétány és vízparti élıhelyek 
(Forrás: A patak népszerősítı kiadványa) 

5. kép: A Cheonggyecheon vízfolyás 
helyreállítása (Forrás: Topos 52.) 

 
 
4. A helyreállítás hazai korlátai és lehetıségei 
 

A városi patakok és a patak menti területek átértelmezésére, vízminıségi és 
ökológiai helyzetének javítására irányuló rehabilitációk elsısorban Budapest és a 
fıvárosi agglomeráció jelentısen átalakított patakjaira koncentrálnak. Ezen túl néhány 
hazai történelmi város foglalta városmegújító programjába a városi patakszakaszok 
újjáélesztését (pl. A.D.U. 2005). A települések belterületén, vagy sőrőn beépített egyéb 
területein áthaladó patakszakaszok helyreállítását azonban számos tényezı korlátozza. 
Az ökológiai viszonyok helyreállítását tekintve a legfıbb korlátok: 

• A parti sáv és a csatlakozó területek településökológiai szempontból kedvezıbb 
hasznosítását, rendezését a rehabilitációra felhasználható csatlakozó 
közterületek kis száma korlátozza. Így a parti sávban többnyire csak keskeny 
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és szaggatott zöldfolyosó alakítható ki, amely nagymértékben behatárolja a 
hasznosítás lehetıségeit. 

• A vízminıség kedvezıtlen állapotát okozó terhelések (illegális 
szennyvízbeeresztések, diffúz szennyezés) nem megfelelı mértékben 
csökkenthetık, így a vízminıség csak kismértékben javítható. A vízminıség 
javulását szolgáló növényzettel ellátott pufferterületek  a sőrőn beépített 
területen nehezen felszabadíthatók. 

• Az árvízbiztonság fenntartása, növelése miatt a meder és a part 
növényesítésére kevés a lehetıség. A jelenleg érvényben lévı jogszabályok is a 
meglévı növényzet eltávolítását szorgalmazzák, ezzel korlátozva az ökológiai 
szempontok érvényesülését. 

• A környezı beépített területeken a talajvízszint emelkedése az épített környezet 
állagromlásával járhat, ezért a helyreállított vízfolyásszakaszon a 
burkolatbontás lehetısége korlátozott. 

• Sőrő beépítés és a tulajdonviszonyok miatt keskeny zöldfelületi sáv alakítható 
ki, amely kevésbé tudja betölteni kondicionáló és élıhely szerepét. 

 
A korlátozó tényezık mellett van néhány a helyreállítást elısegítı tényezı is: 

• Az árvízi biztonság növelése érdekében számos hazai patak meder- és 
partrendezése napirenden van. A helyreállítási célú vízrendezések más, 
elsısorban természetvédelmi és környezetvédelmi – nemzeti és nemzetközi – 
forrásból (LIFE, Zöld Forrás stb.) is támogathatók, a kizárólag árvízvédelmi 
beruházásoktól eltérıen. 

• A patakrendezéshez kapcsolódóan egyúttal a zöldfelületrendezést is el lehet 
végezni az adott területsávban. Ezzel egy közös építési munkával az 
árvízvédelem, a környezeti állapot javítása és a parkosítás-fásítás is megoldható. 

• A környezetvédelmi elıírások és a környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztésével egyre csökken a pontszerő szennyezıforrások száma. Így a 
vízminıség és a csatlakozó part környezeti minısége, értékesebb élıhelyek 
kialakulásának (kialakításának) esélye növekedni fog. 

• A nemzetközi trendeknek megfelelıen egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a 
városokban a csapadékvíz helyben tartására, megfelelı hasznosítására. Egyrészt 
a patak menti zöldfelületi sávok a csapadékvíz egy részének természetes 
„hasznosulását” is szolgálják, másodsorban a mederbe engedett tisztított 
csapadékvízzel lehet a hidrológiai viszonyokat javítani. 

• Az árvízi biztonság növelésének egyik módja az árvízi tározók kialakítása. Az új 
vízfelületek egyben rekreációs és ökológiai célokat is szolgálhatnak, ezzel 
elımozdítva egyes patakszakaszok helyreállítását. 

 
A patak-rehabilitáció egy olyan hosszú távú program, amely során – a 

tervezéstıl kezdve a folyamatos fenntartáson át – tervezımérnökök, döntéshozók, 
településgazdálkodási szervek és a lakosság közösen részt vesz. A sokoldalú célok 
megvalósítása érdekében a mérnökök, építészek, tájépítészek, ökológusok és 
közgazdászok együttmőködése szükséges. A sikeres patak-helyreállítás a városimázs 
értékes alkotóelemévé válhat. 
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24. Lakatos Gyula – Varga Éva – Tóth Albert – Mészáros Ilona 
 

A változatos balatoni parti öv (litorális) ökológiai állapota 
 
 
Bevezetés 
 

A parti öv sajátos felépítése, helyzete, aljzatadó tulajdonsága folytán kiemelt 
jelentıségő a vízi élet szempontjából. A part profilja, anyaga bonyolult, többrétegő benépesülést 
biztosít, melyet befolyásol még a fekvés (szélirány), a mélység (vízmozgások érvényesülése), a 
fényklíma, az oldott gázok jelenléte és töménysége, továbbá minden olyan tényezı, ami a 
környezet sajátosságait alakítja (SEBESTYÉN O. 1963). 
 

A parti öv általában igen változatos tagolódást mutat. Vertikálisan különbözı 
zónákra oszlik, melyek egy részére jelentıs hatással van az alacsony vagy a magas 
vízállás, illetve ezek váltakozása. Horizontális tagolódását tekintve hullámjárta (lotikus) 
és szélárnyékos (lenitikus) részek különböztethetık meg (SEBESTYÉN O. 1963). Az 
átvilágítottság miatt a parti öv a szerves anyagtermelés egyik fı színtere. A parti öv, 
mint a felszíni vizek és a szárazföld átmeneti sávja, kiemelt környezetvédelmi 
fontossággal bír, élıhelyi változatosságot nyújtó szerepe meghatározó az élıvilág 
szükségszerő sokféleségének biztosításában. 
 
 
1. Vizsgálati anyag és módszer 
 

Közép-Európa legnagyobb tavára, a Balatonra a nagy vízfelszín és a kis 
vízmélység jellemzı. A partvonal hossza 195 km, amelynek 70-75%-a már évtizedek 
óta kiépített, köves, lebetonozott (BÍRÓ P. 1984). A parti övhöz tartozik az a többé-
kevésbé keskeny vízszegély, amely részben a szárazföldi hatása alatt áll, továbbá a 
szárazföldnek az a sávja, amelynek élete kisebb-nagyobb mértékben a víztıl függ. A 
tóparti öv belsı határát általában a gyökerezı vízinövények elterjedéséhez kapcsolják. 

A mérsékelt övi sekély vízterek, így a Balaton parti övének a legfontosabb 
növénytársulásai a nádasok (Scirpo-Phragmitetum). A nádasok a vizek életében, az 
élıhelyek kialakításával, valamint az anyagforgalomban és az energiaáramlásban 
(trofikus kapcsolatokban) betöltött szerepük révén közvetlenül vagy közvetett módon 
meghatározó fontosságúak. A nádasok vízminıség-alakító és vízminıség-szabályozó 
mőködését nagymértékben megszabja a nád víz alatti részein kialakuló élıbevonat 
(MESCHKAT, A. 1934). 

A parti övet, mint élıhelyet három jellemzı típusba sorolhatjuk; a köves 
part, a homokos part és a nádas állományok által borított parti terület . 

A Balaton parti övének tanulmányozását 1979-ben kezdtük el, elıször három 
helyen; a Bozsai-, a Keszthelyi- és Paloznaki-öbölben. A nádas állomány nyílt víztıl 
partig tartó keresztmetszetében öt-öt helyen vettünk mintákat nyáron és ısszel. 1991-tıl 
az elızıek mellett a Szigligeti-öböl nádasát is felvettük a vizsgálati helyszínek közé, 
amikor az élıbevonat-mintavétellel egy idıben ugyanonnan nád és vízmintát is vettünk. 
2003 ıszétıl a fenti mintavételi helyek szárazon maradt köves partjain „florisztikai” 
felméréseket is végeztünk. 
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A parti öv köves partszakaszainak ökológia állapotát feltáró vizsgálatot 1994-
ben kezdtük el. Az elızetes teszteredmények ismeretében 1995 nyarán a Balaton négy 
különbözı vízminıségő medencéjében választottunk ki tíz mintavételi helyet. 
 
 
2. Az eredmények ismertetése és értékelése 
 

A nádas víz alatti részének, mint élıhelynek a sajátosságait a víz kémiai 
tulajdonságai mellett, a jellegzetes fény- és áramlási viszonyok határozzák meg. A 
nádas megtöri a nyílt víz hullámait, és nyugvó, csendes vízben könnyebben kiülepednek 
a lebegı részecskék (ENTZ G. – SEBESTYÉN O. 1942). A nádszárakon kialakuló bolyhos 
bevonatba szervetlen iszaprészecskék és szerves törmelék rakódik le, amely szerepet 
játszik az ott élı közösség anyagforgalmában, életkörülményeiben (pl. tápanyag- vagy 
táplálékforrás, búvóhely stb.). 

A nád-élıbevonat szerkezetének és mőködésének ismerete a Balaton parti 
övében azért fontos, mert az élıbevonat felépítése és összetétele jelzi a környezettanilag 
különbözı élıhelyeket, minıségi és mennyiségi változása pedig jól indikálja a 
vízminıségi állapotot. 

Víztereink egyik gyakori, ugyanakkor súlyos környezeti problémája az 
eutrofizálódás. Ez alól nem kivétel a Balaton sem. A tó Keszthelyi-medencéjében 
különösen veszélyes vízminıségi állapot alakult ki az 1970-es évek közepére (HERODEK 

S. 1984; PADISÁK J. 1998; ISTVÁNOVICS V. – SOMLYÓDY L. 2001). A helyzetért 
elsısorban a növényi tápanyagban és esetenként szerves anyagban gazdag Zala-folyó 
volt a felelıs, amely közvetlenül terhelte az öböl vizét. Az évtizedekkel korábban 
megvalósított "Zala-csatorna" ugyanis elvesztette kapcsolatát a Kis-Balaton vizes 
élıhelyeivel, a vízi növényzettel, mint természetes szőrırendszerrel. 

Leginkább a növényi tápanyaggal terhelt eutróf Keszthelyi-öböl nádasai vannak 
kitéve az emberi behatásnak, amit az utóbbi két évtized rohamos állománycsökkenése is 
bizonyít, mind a part oldali, mind a nyílt víz oldali nádas állományok esetén. Jelentıs a 
szervetlen lerakódás, és megfigyelhetı a nád „babásodása”, sıt pusztulása, valamint a 
nyílt vízi oldalon a keskenylevelő gyékény állományainak jelentıs térhódítása. 

A Keszthelyi-öböltıl ÉK-re elhelyezkedı Szigligeti-öbölben közel hasonló 
állapotok a jellemzıek, bár itt a parti oldalon a feliszapolódás és a mocsarasodás 
markánsabb. A nyíltvízi oldalon a nádas elkezdett ritkulni, és a nád víz feletti részére a 
magas és vastag szár a jellemzı. A nádas sávban nincs ún. Fontinalis zóna, ami 
összhangban van a vízkémiai adatokkal. A partközeli vízben viszont tömegesen jelen 
van a Nitellopsis obtusa, ami az északi Balatonpart öbleinek egy részére már a 
nyolcvanas években jellemzı volt (LAKATOS GY. – BÍRÓ P. 1991). 

A Tihanyi-félsziget nyugati részéhez simuló Bozsai-öböl nádasait a 
természeteshez közeli állapot jellemzi, de a parti oldalon az erıteljes feliszapolódás 
következtében az utóbbi évtizedekben a felritkuló nádasban a mocsári növények 
(Carex, Gallium, Rumex, Scutellaria, Sium stb.) jelentek meg. A nádas öv középtáján, a 
zavaros viző sáv után még mindig jellemzı az átmeneti Fontinalis zóna (TÓTH L. 1960). 
Ebben a viszonylag keskeny sávban a már tisztább vízben, a nádszár víz alatti részén 
alakul ki a tipikus bolyhos élıbevonat (MESCHKAT, O. 1934). 

A jelenlegi Balaton litorális övében biológiai értelemben a Paloznaki-öböl 
nádasai tekinthetık legkevésbé zavartnak, amit a keleti medence kedvezı 
vízminısége és a külsı terheléstıl mentes helyzete biztosít. A vékonyabb szárú, de sőrő 
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nádas állomány közepén széles sávban húzódik a Fontinalis zóna, amelynek határai 
szinte kitapinthatók a vízkémiai paraméterek révén, mivel ezt az átmeneti szakaszt 
követi a tiszta viző partközeli nádas sáv. A parthoz közeli sekély, fenékig átlátszó víz 
ritkább nádasaiban megtalálhatók a hinarak (Utricularia, Hydrocharis, Potamogeton, 
Najas, Ceratophyllum) sőrő állományai. Jelentısebb változás az utóbbi tizenöt évben 
sem következett be, ez az öböl és nádasai tekinthetık a tó leginkább természetközeli 
állapotú parti övének. 

A Balaton északi partja mentén a tájképi állapot és érték megítélésében 
alapvetıen fontos nádas kiterjedése az utóbbi évszázadban jelentısen csökkent. A 
Virág A. (1997) által feldogozott szakirodalmi adatok (1. táblázat), és saját vizsgálatai 
szerint a nádasok területének zsugorodása az utóbbi évtizedekben felgyorsult. A 
nyolcvanas évekre jellemzı nádpusztulás következményei – különösen a Keszthelyi-
öbölben – mind partoldali, mind vízoldali nádas esetében jól láthatók. A Szigligeti- és a 
Bozsai-öbölben pedig a partoldali nádas „mocsarasodása” a legjelentısebb fejlemény. 
 
1. táblázat: A balatoni nádas területek változása különbözı szerzık adatai alapján 

Jankó (1896) 2280 ha 
Cholnoky (1918) csökkenés 
Kolozsváry (1929) növekedés 
Ligeti (1974) 1958: 1367 ha;   1968: 1862 ha 
Virág (1977) 1975: 1680 ha;   1984: 1216 ha;   1993: 1129 ha 

 
 

A Paloznaki-öbölben van bizonyos – emberi tevékenységnek tulajdonítható – 
nádas-fellazulás, ennek ellenére a nádas állapota közel egyezı a hetvenes évek végén 
(LAKATOS GY. et al. 1982), sıt a Meschkat, O. (1934) által leírtakkal. A déli parton a 
homokos mederanyagú sekély vízben a 2002-2003. évi vízszint csökkenésének hatására 
(PAGTER, M. et al. 2005), a nádas állomány az utóbbi években jelentısen növekedett, 
ami kedvezı a vízminıség-védelem szempontjából. 

A Balatonpart köves partszakaszainak vizsgálatára 1995 nyarán a tó négy 
különbözı vízminıségő medencéjében választottuk ki mintavételi helyeket. A 
természetes köves aljzat élıbevonatának térbeli és évszakos különbségét vizsgáló 
felmérések mellett, 1996-ban a tihanyi kutatóintézet elıtt mesterséges aljzatot (csempét) 
behelyezve a 30 cm-es vízmélységbe, tanulmányoztuk a benépesülési dinamikát is. 

1997 nyarától a mintavételi helyeinket bıvítettük a keszthelyi kikötı (K), 
antropogén hatásnak és szennyezésnek erısen kitett helyével és a balatonaligai 
kikötıvel (A), ahol viszont a természetes állapot jellemzı. A déli partszakasz 
hullámjárta részén a zamárdi strandot (Z), a balatonlellei kikötıt (L) és a fonyódi kikötı 
(F) természetközeli köves partjait vontuk be a felmérésbe. A Szigligeti-öböl déli oldalán 
található máriafürdıi kikötıben (Mf) korábban viszonylag háborítatlan aljzatot 
biztosított a régi kıszórás, amit azonban az utóbbi években felújítottak. 

A 2001 óta jelentkezı aszályos években, fıleg a déli oldalon a köves partok    
3/4 része szárazra került. A köves partok élıbevonatának (epiliton) „florisztikai”  
vizsgálatát 2003 ıszétıl a tó 10 mintavételi helyén végeztünk. A part felıli oldalon 
nagyon változatos a növényzet, kivéve a gyepesített strandterületeket. Megfigyelések 
szerint a tó teljes parthosszát tekintve a legtöbb hazai lágyszárú egyszikő és kétszikő 
gyomnövény faj megtalálható (VIRÁG A. 1997). A 2003, 2004 és 2005. évi ıszi 
terepbejáráskor talált növények számadatait a 2. táblázat tartalmazza. 2003-ban 84 
növény taxont találtunk, 80 növény fajt tudtunk azonosítani, míg négy talált növényt 
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csak nemzetség szintig tudtuk meghatározni. 2004-ben 91 növény taxon fordult elı, 
ebbıl 82 növényfajt tudtunk azonosítani. 2005 októberében pedig a köves partok 
növényeinek felmérése 103 növény taxont eredményezett, amelybıl 93 fajt tudtunk 
meghatározni (2. táblázat). 
 
2. táblázat: Az azonosított növény-taxonok és növényfajok számai 

Növény 2003 2004 2005 
Taxon 84 91 100 
Faj 80 82 93 
Közös faj 41 

 
 

A Simon-féle (1988) természetvédelmi-érték (TVK) besorolás alapján az 
elıforduló fajok megoszlását a 3. táblázat szemlélteti. Mindhárom év ıszén a 
gyomfajok fordultak elı a legnagyobb arányban, hasonlóan a Virág A. (1997) által 
tapasztaltakhoz. 
 
3. táblázat: A Simon-féle (1988) természetvédelmi-érték (TVK) besorolás alapján az elıforduló 
fajok megoszlásai az egyes években 

Természetvédelmi-érték besorolás 2003 2004 2005 

Gyom fajok 39 30 31 
Társulásalkotó fajok 7 8 9 
Gazdasági növények 11 5 7 
Adventív fajok 1 1 0 
Zavarástőrı fajok 24 29 25 
Kísérı fajok 18 27 28 

 
 

 A három év során, a mintavételi helyeken 128 növény fajt (taxont) határoztunk 
meg. Legtöbb növény fajt a már korábban is szárazon álló zamárdi (Z) szabad strand 
kıszórásainak víz oldalán találtunk. A három év során mindössze 41 faj (32%) volt 
közös, vagyis jelentıs változások következtek be. 

 A florisztikai összetételben szerepe van a parti sáv ültetett fáinak, az emberi 
bolygatásnak is, ami az egyes gazdasági növények megjelenésében illetve jelenlétében 
tükrözıdik. A köves part kıszórásai ui. kitőnı horgászhelyek, emiatt itt nem ritkán 
kukorica, görögdinnye, napraforgó, dió növénykéket találtunk. A gyom és gazdasági 
növények megjelenésével ugyan a biodiverzitás nıtt, de a természetesség 
nagymértékben csökkent. Bár a növények többsége a gyomokhoz sorolható, de értékes 
adat a vízi peszérce (Lycopus europaeus L.) Több helyen való elıfordulása és a sárga 
nıszirom (Iris pseudacorus L.) Jelenléte, egyezıen Tóth L. (1960) több mint negyven 
évvel ezelıtt közölt adataival. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A Balaton parti övezetét, mint élıhelyet három jellemzı típusba sorolhatjuk. 
Minden tekintetben elkülöníthetı a köves part, a homokos part és a nádas állományok 
által borított parti terület. 

 Biológiai értelemben a Paloznaki-öböl nádasai tekinthetık legkevésbé 
zavartnak, amit a keleti medence kedvezı vízminısége és a külsı terheléstıl mentes 
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helyzete biztosít. A nyolcvanas évekre jellemzı nádpusztulás következményei 
különösen a Keszthelyi-öbölben, tapasztalható, míg a Szigligeti-és a Bozsai-öbölben a 
partoldali nádas „mocsarasodása” jellemzı folyamat. 

 2003-ban 84 növény taxont találtunk a Balaton szárazra került köves 
partszakaszain, 2004-ben 91 növény taxon fordult elı, 2005 októberében pedig 103 
taxont azonosítottunk. 
 
A munka az OTKA (T042622) támogatásával valósult meg. 
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25. Szlávik Lajos – Kling Zoltán 
 

Árvízi kockázat és ártérhasznosítás 
 
 
Bevezetés 
 
 A folyók vízjárása az áradások és az apadások ismétlıdésének folyamata. Az 
árvíz során a folyó kilépve medrébıl elönti völgyét. Ennek társadalmi szerepe 
közvetlenül a lakóhely biztonságában és a gazdálkodásban jelentkezik, közvetve pedig 
az ártér természeti folyamataira gyakorolt hatásai révén érvényesül. Az árvizek 
veszélyességének vagy pedig hasznosságának mértéke a folyó viselkedésétıl és az ártér 
használatának módjától, a gazdálkodás rendszerétıl függ. Magyarországon az árvizek 
viselkedése meghatározó tényezıje volt mind a megtelepedésnek és a gazdálkodásnak, 
mind pedig a táj alakulásának. Sok évszázadon keresztül, az alkalmazkodó 
településhálózat, illetve gazdálkodás korszakában az árvíz elmaradásának is voltak 
hátrányos következményei, a népesség gyarapodásával és a gabonatermesztés 
terjedésével azonban a hazai folyók árvizei az ország legveszélyesebb természeti 
jelenségévé váltak. 

 Az árvízvédelmi fejlesztéseink tervezésében a kulcsponti kérdés a 
kockázatvállalás mértéke. Az árvízi kockázatelemzésnek terjedelmes irodalma és 
számos esettanulmányi példája van. Ezeket áttekintettük, rendszereztük és a jövıbeni 
fejlesztések kockázatkezelési szempontú döntéselıkészítései számára metodikai 
javaslatokat teszünk. 

 A kockázat valamely döntés tervezett céljától eltérı kedvezı, vagy veszteséget 
jelentı eredmény. A természeti kockázat az adott jelenség ritkábban – véletlenszerően – 
elıforduló eseményének az életkörülményekre, illetve a gazdálkodásra gyakorolt, 
szintén elınyös vagy hátrányos hatása. Az árvízi kockázat a gazdasági és a 
településhálózati fejlıdés során egyre inkább kárkockázati értelmővé vált. 

 Az árvízi kockázat szabályozása lényegében (egyéni, közösségi, illetve állami) 
infrastrukturális szolgáltatás. Mértékét és módozatát elsıdlegesen az ártéri 
területhasználat iránti igényt számszerősítı árvízkár-potenciálnak és a 
veszélyeztetettség mértékét kifejezı elöntési (károkozási) valószínőségnek (ami 
általában kisebb, mint az árvíz elıfordulási valószínősége) a vállalható kockázat szerinti 
mérlegelésével lehet kijelölni. Az árvízi kockázat-szabályozás egyfelıl az állami 
biztonságpolitika szerves eleme, másfelıl az állampolgárok és a kis közösségek 
differenciált feltételei szerint megoldandó feladat. Alapvetı kérdés, hogy miként lehet 
összehangolni az egyenlı biztonságot az igen eltérı kockázatvállalási képességgel. A 
jelenlegi árvízvédelmi intézményrendszerünk a folyók árterein állami szolgáltatásként 
egyenlı biztonságot teremt, és ez az ott lévı vagyonra vonatkoztatott kollektív 
kárkockázatnak felel meg (ami jóval kisebb, mint a polgárok, vagy a települések által 
egyénileg vállalható kockázat). 

 Az intézményi korszerősítést helyettesítı szervezeti és feladatköri átrendezések 
következményeként tovább kuszálódott az árvízi kockázat szabályozásának felelıségi 
és döntési rendszere. 
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1. Az árvízi kockázat értelmezése 
 
 Az „árvízi kockázat" kifejezés egy természeti jelenség társadalmi vetületére utal. 
Az árvíznek, mint természeti jelenségnek vizsgálata a természeti földrajz és a mőszaki 
hidrológia egyik legsokrétőbb tárgyköre. A kockázat az egyéni és közösségi magatartást 
befolyásoló tényezı. 

 A Z árvízi kockázatot matematikailag a Z=(K/V) p  képlettel lehet leírni, 
amelyben K a vizsgált területen, vagy objektumban okozott károknak, V pedig a terület, 
illetve objektum vagyoni állományának az értéke, p pedig az árvízi elöntésnek a 
tervezési (mérlegelési) idıszakban várható gyakoriságát jellemzı valószínőségi tényezı 
(a zérus és az egységnyi érték között változó) mérıszáma. A Z kockázati tényezı 
dimenzió nélküli mutatószám, így célszerően alkalmazható a különféle jellegő és 
adottságú árvízi helyzetek összehasonlítására és közös sajátosságaik kiemelésére. 

 A jelentıs mélységő és tartósságú elöntés gyakorta a kockázatot viselı teljes 
vagyonértékét elpusztítja (K=V), vagyis egyéni vetületében az árvízi és az elöntési 
kockázat mérıszáma gyakorlatilag azonos (Z=p). Az árterületen élı nagyobb 
közösségeket (településeket, illetve a teljes ártéri öblözetet) tekintve az elszenvedett K 
károsodás többnyire számottevıen a V vagyonérték alatt marad, vagyis a Z árvízi 
kockázat kisebb a p elöntési valószínőségnél. 

 Valamely adott vízfolyás árvízi viszonyainak a kárcsökkentés szempontjai 
szerinti feltárásához a kockázat fogalmát és mértékét meghatározó tényezık nagyságát 
és értékváltozásait a tényleges tartalmuk és belsı kapcsolataik figyelembevételével kell 
számszerősíteni. 
 
 
2. Kockázatvállalási képesség 
 
 Az árvízi kockázat társadalmi vetülete és az árvízkérdés ágazatpolitikai 
megközelítése szempontjából döntı fontosságú körülmény, hogy az árterületen élı 
egyének és közösségek tájékozottságukat, valamint gazdasági helyzetüket és 
mobilitásukat tekintve milyen mértékben vannak felkészülve az árvízi elöntés okozta 
közvetlen károsodások csökkentésére, illetve azok közvetett és késleltetett hatásainak 
elviselésére. Hazai felmérések szerint az ártéri lakosság általában teljes biztonságban 
érzi magát, és nem mérlegeli árvízi kockázatát. Ennek hiánya szembetőnıen jelentkezett 
ott is, ahol ötven éven belül két árvíz is pusztított. 

 A naturális gazdálkodást felváltó piac-központú gazdasági rend térhódítása és 
egyeduralma az árvíz-kérdés kezelésének körülményeit is gyökeresen átalakítja. A 
piacra történı termelés, valamint az iparosodás és a városiasodás kibontakozása 
többnyire lényegesen növeli az árterületek V kárpotenciálját és a hosszabb idı átlagában 
várható K árvízkárt, esetenként számottevıen módosítva ezek egymáshoz viszonyított 
arányát, vagyis a Z kockázati tényezıt is. Hosszabb idıszakok távlatában lényegesen 
módosulnak a kockázat vállalási képesség tényezıi is. A tıkefelhalmozódás és a hitel 
forgalom feltételeinek javulása – megfelelı szociálpolitikai szabályozás esetén – növeli 
az ártéri lakosság mobilitását, valamint az egyéni és közösségi kockázat vállalási és 
szabályozási képességet. Ugyanakkor a mobilitással és a szabályozással fokozatosan 
elvesznek a lakosság helyismeretébıl, valamint termelési és életmódbeli alkalmazkodó 
képességébıl származó elınyök. 
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3. Árvízi kockázat és ártérhasznosítás 
 
 Az ártérhasznosítás iránti igény és kereslet jelentkezését követı válaszként 
elıtérbe kerülnek az árvízi kockázatot csökkentı mőszaki elgondolások (védıgátak, 
árvízitározás, árapasztó vízelvezetés stb.) és a fokozatosan növekvı társadalmi-politikai 
nyomás többnyire hamarosan elvezet ezek elsı fokozatának megvalósítására. A 
kockázat-csökkentı beavatkozás híre és ténye visszahat az ártérhasznosítás iránti 
érdeklıdés és kereslet növekedésére, amit viszont elıbb-utóbb a kockázatcsökkentı 
beavatkozások újabb fokozatának szorgalmazása és megvalósítása követ. Az így 
kialakuló pozitív visszacsatolású kölcsönhatást két tényezı erısíti. A szükségessé 
váló mőszaki munkálatoknak ugyanis, egyrészrıl (a belsı és külsı tıke-forgalom 
növelésével, valamint új foglalkoztatottsági lehetıségek nyitásával) többnyire igen 
jelentıs gazdaságélénkítı hatása van. Másrészrıl pedig a létesítmények és 
szabályozások (különösképpen a tározómedencék, a vízátvezetések és a lefolyási 
viszonyokat javító mederszabályozások) az árvízkárok csökkentésén kívül más 
vízgazdálkodási és területhasználati célok megvalósításában is hasznosulnak. 

 A fenti körülmények között egyre nehezebbé válik az ártérhasznosítással elért 
eredmények és a kockázatcsökkentési ráfordítások egyensúlyának figyelemmel kisérése 
és betartása. Az ártérhasználat bıvítése többnyire közvetlen és viszonylagosan gyors 
megtérüléssel és haszonnal kecsegtet; a kockázat-csökkentés viszont általában hosszú 
idıtávlatú elıkészítést és beruházást kíván. Ilyen módon az ártérhasználati szint 
gyakorta „eléje szalad” a kockázat csökkentéssel ténylegesen megalapozott 
mértéknek, illetve ütemnek. Ez a folyamat jellemzı hazai ártereinkre is. 
 
 
4. A mértékadó árvíz elıírások stratégiáinak fejlıdése 
 
 A magyarországi folyók ármentesítésének kezdetétıl az árvízvédelmi töltések 
magasságát az elıfordult legnagyobb árvizek tetızı szintjeihez viszonyítva határozták 
meg – ez volt a „korábbi maximum stratégiája” . 

 Az árvízvédelmi rendszer fejlıdésével párhuzamosan – a töltésezés hatására – az 
azonos vízhozamhoz tartozó árvizek egyre magasabb szinten vonultak le, ezért az új 
levonulási szinteknek megfelelıen újra meg újra módosították a mértékadó 
árvízszinteket is, amelyek különbözı folyószakaszokon egymástól lényegesen eltérı 
tartalmat hordoztak (a korábbi maximumok közül a hazai folyókon ma már egyik sincs 
érvényben és a rekord magasságú árvizek eloszlása meglehetısen tarka képet mutat). 

 Az adatsorok hosszának növekedése késıbb már lehetıséget adott arra, hogy az 
árvizeket ne csak magasságukkal, hanem elıfordulásuk gyakoriságával is jellemezzék. Ez 
a mértékadó árvízszintek fogalmának átértékeléséhez vezetett: 1957-tıl azokat már nem 
csak az elıfordult maximumokhoz, hanem a meghatározott gyakorisághoz tartozó 
szintekhez is kötötték. Világszerte ez idı tájt kezdtek kibontakozni és elterjedni a mőszaki 
tervezésekben a „mértékadóság” fogalmát és meghatározásának módszertanát 
valószínőség számítási alapokon keresı és kidolgozó megoldások. Megszületett a 
mértékadó árvíz fogalma. Ezzel az árvízi kockázat szabályozásában a „korábbi 
maximum stratégiáját” az „egyenlı biztonság stratégiája” váltotta fel. 

 A védelem határa a mértékadó árvíz, amely azt jelenti, hogy egy kiválasztott 
vízállás alatti vizek ellen az árvízvédelmi rendszer védelmet nyújt, a fölött azonban a 
kárt vállalni kell. Az árvízvédelmi gátrendszerek egyenlı biztonságra történı 
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tervezésének tapasztalatait elemezve nyilvánvaló, hogy a védelem iránti igények a 
különbözı folyókon és folyószakaszokon korántsem egyenlık. 

 A világháborúkat követı évtizedekben árterületeinken folytatódott az iparosodó 
és városiasodó jellegő társadalmi-gazdasági fejlıdés: megmaradt, sıt fokozódott az 
árvízkárpotenciál növekvı irányzata. Ugyanakkor határozottan és jelentısen 
megváltozott az árvízi elöntési gyakoriság idıbeli alakulásának irányzata. A további 
fıvédvonalak kiépítésének (vagyis újabb árterületek mentesítésének) csaknem teljes 
megszőnésével az elöntési gyakoriság alakulását tekintve dominánssá és meghatározóvá 
vált a korábbi begátolások idıben elhúzódó mederalakító és árvízszint-emelı hatása. 
Ugyanakkor folyóink (fıleg a Tisza és mellékfolyói) országhatáron túli felsıbb 
vízgyőjtıin és szakaszain is egyre jelentékenyebbé váltak az árvizek gyakoriságát és az 
árvízszint-emelkedést okozó emberi beavatkozások. 

 Az 1970-es évek elejétıl egy igen lényeges új tényezı-csoport kapcsolódott be 
az árterületek várható elöntési gyakoriságának alakulásába. A mintegy másfélszáz tiszai 
és dunai ártéri öblözetben a kiemelt fontosságú létesítmények és területrészek 
mentesítésére, és az öblözetek domborzati viszonyaihoz igazodva elıterébe került a 
fıvédvonalat esetlegesen áttörı árvízi kiöntések lehetıleg gyors és minimális 
károsodással történı vízkormányzását és visszavezetését elısegítı lokalizációs tervek 
kidolgozása. Ezzel a fıvédvonalak mögötti ártéri öblözetek adottságaira fordult a 
figyelem és megkezdıdött a kárpotenciál és az elöntési kockázat egymáshoz igazodó 
mérlegelése és összehangolása. Kidolgozásra került az árvízi szükségtározók 
alkalmazásának módszere és megkezdıdött a gyakorlati alkalmazása. 

 Az „árvízi szükségtározás” (vagy más terminológiával „vésztározás”), éppen 
úgy, mint a tiszai fejlesztésekben az „árapasztó tározás” lényegében véve azonos 
jellegő védelmi beavatkozást jelöl, amelynek célja az árhullám szállította vízmennyiség 
egy részének átmeneti visszatartása és ezzel az árhullám tetızési magasságának 
csökkentése. Ezek a tevékenységek az árvízi lokalizáció speciális esetének tekinthetık. 

 A Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Programok keretében 2005-ben befejezett 
ÁRVÍZKOCKÁZAT projekt eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy nem 
maradhat érvényben az eddigi mértékadó elıírás, túl kell lépni az „egyenlı biztonság 
stratégiáján”, a jövıben el kell végezni az ártérhasználat és az elöntési kockázat 
teljes körő összehangolását, vagyis az árvízkérdés kezelésének az „egyenlı 
kockázat stratégiája” szerinti megújítását. 
 
 
5. Az árvízi kockázat szabályozásának elvei és irányai 
 
 Az árvízi események idıbeliségéhez igazodva a szabályozási stratégia az alábbi 
három fıbb összetevıcsoportot, pontosabban ezek különbözı arányú együttesét foglalja 
magában: 

1. Az árvízi lefolyás vízgyőjtıterületen belüli kialakulásának és 
összegyülekezésének szabályozása; 

2. Az árhullám mederbeli levonulásának, vagyis a vízszintmagasságok és a lefolyó 
vízhozamok közötti kapcsolatnak (a vízhozamgörbének) a szabályozása; 

3. A különbözı magasságú és tartósságú árvízi vízállások és az általuk okozott 
károsodások közötti kapcsolatnak (a „kárfüggvénynek”) a szabályozása. 
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 Legközvetlenebb és legkiszámíthatóbb a (3) csoport szerinti szabályozás. Az (1) 
és (2) csoportbeli beavatkozások elınye, hogy kárcsökkentı hatásuk a vízgyőjtıterület 
egészén, illetve hosszabb mederszakaszokon együttesen jelentkezik. 

 Az árvízi kockázat szabályozásának legfıbb nehézsége a társadalmi 
megosztottság: a fenti három csoport informatikai és intézményi alapjait tekintve 
egymástól meglehetısen távoli tudományterületek, illetve szakágazatok illetékességébe 
tartozik. Az össztársadalmi érdek kívánta teljes körő áttekintés és a többeszköző 
szabályozás csak az árvízkérdés ágazat-politikáját következetesen keresı és alkalmazó 
kutatási - fejlesztési programoktól várható. 

 Nyitott kérdés, hogy milyen tényezık és szempontok határozzák meg valamely 
adott esetben az ártérhasználat mértékének és szintjének célszerő, illetve 
elfogadható felsı és alsó határát, továbbá a területhasználatok típusainak és 
módozatainak megválasztásával, valamint az árterületen belüli elhelyezésük és 
kialakítási módozataik útján hogyan és milyen mértékben lehet csökkenteni az árvízi 
kockázatot? 

 A tényezık elsı csoportját a mőszaki-gazdasági fejlıdés általános és országos 
színvonala határozza meg. Ezek a tényezık tárgyszerősítik az ártérhasználat 
viszonylagos szintjének és mértékének vonatkozási alapját és a kockázatszabályozás 
mőszaki-gazdasági elıfeltételeit. Az érték mutatók és az ártérhasználat kapcsolatát 
alakító tényezık második csoportjába sorolhatóak az árhullám – levonulás folyamatait 
leíró hidrológiai és hidraulikai ismeretek és összefüggések. Végül a harmadik tényezı-
csoportba tartoznak magának az árvízkár csökkentésének a lehetıségeire, eszköztárára 
és alkalmazási tapasztalataira vonatkozó ismeretek, pontosabban azok teljessége és 
korszerősége. 

 Mindezen tényezıknek és összefüggéseknek esetenkénti feltárásában, vagyis az 
árvíz-kérdés ágazat-politikájának és azon belül a kockázat-szabályozás stratégiájának 
kialakításában az alábbi általános irányelvek szolgálhatnak támpontul: 

• Minden konkrét esetben törekedni kell a kockázat-szabályozás valamennyi 
ismert, illetve szóba jöhetı eszközének és irányzatának, valamint ezek tágabb 
körő kapcsolódásainak figyelembe vételére, vagyis a többeszköző és többcélú 
megoldásokra; 

• A különféle szóba jöhetı szabályozási stratégiák és eszközök hatékonyságát olyan 
közös fogalomrendszer és módszertan alapján kell mérlegelni, amelyik az elérhetı 
eredményeket és elınyöket, illetve a szükséges ráfordításokat és a várható 
járulékos hatásokat az érintett lakosság egészének érdekei és szempontjai szerint 
veszi figyelembe; 

• Az ártérhasznosítási lehetıségek feltárásában törekedni kell az árterület sajátos 
helyi adottságainak és készleteinek bevonására (a vízkészletek közelsége és 
bısége; jó minıségő termıföld; sík domborzat és könnyő megközelíthetıség 
stb.); ugyanakkor figyelembe kell venni a készlethasznosítás járulékos 
következményeit, valamint a sajátos adottságok technológia-függı idıbeli érték 
változását; 

• A fejlesztési lehetıségek mérlegelése során figyelembe kell venni, hogy 
valamely már megkezdett és bevált szabályozási stratégia bıvítési 
lehetıségeinek igénybe vétele általában elınyösebb, mint az áttérés teljességgel 
új szabályozási stratégiára. 
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6. A szabályozás eszközei és feltételei 
 
 A Z árvízi kockázatot szabályozza, illetve módosítja minden emberi 
tevékenység, amelynek szerepe van az árterületen létre hozott V kárpotenciálnak, az 
árvizek által hosszabb idıszakok átlagában okozott K károsodásnak, valamint a 
károkozó árvízi elöntés p átlagos gyakoriságának (elıfordulási valószínőségének) 
alakulásában. Szorosabb értelemben természetesen csak azokat az tevékenységeket 
tekinthetjük „szabályozónak”, amelyeket az általa okozott hatás szándéka és tudata 
vezérel. Tágabb értelmezést követve az árvízi kockázat alakulásának vizsgálatába 
azokat a tevékenységeket is célszerő bevonni, amelyeknél ez a szándék és tudat 
hiányzik, vagyis elsıdlegesen más indítékokat és célokat szolgálnak. Ebben a tágabb 
értelmezésben az árvízi kockázatot meghatározó, illetve módosító legjelentısebb, 
leggyakoribb emberi tevékenységeket az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 

1. Az árvízi lefolyás csökkentése. 
2. Az árhullámok tetızı vízhozamainak és vízállásainak csökkentése árvízi 

víztározással és árapasztó csatornákon történı vízátvezetéssel. 
3. Az árvizek szétterülésének megakadályozása a folyót szegélyezı árvízvédelmi 

gátakkal és partfalakkal, valamint levonulásuk gyorsítása folyószabályozási 
beavatkozásokkal, valamint az árvédekezési munkák az árvíz levonulása 
idıszakában, ideértve a lokalizációs terveket és tevékenységeket is. 

4. Helyi ármentesítési megoldások. 
5. A területhasználatok módját és szintjét meghatározó hatósági elıírások, az ártéri 

területeknek a várható elöntési gyakoriság szerinti minısítése, illetve övezetekre 
bontása. 

6. Különféle árvízi segélyek és kedvezmények. 
7. Az események elırejelzése, a kialakuló körülményekhez szakszerően 

alkalmazkodó védekezés, mentés és a veszélyeztetettek tárgyszerő felkészítése. 
8. Eredményesen és hatékonyan mőködı árvízi biztosítási rendszer kiépítése. 

 
 
7. Az árvízi kockázati térkép alkalmazása 
 
 Az árvízi kockázati térkép a különbözı valószínőségő árvízi- és árvízkár-
jellemzık kartográfiai megjelenítése. A kockázati térkép olyan különleges topografikus 
térkép, amelyen az árvízi jellemzıket grafikusan ábrázoljuk. Az árvízi kockázati térkép 
a területi árvízvédelmi fejlesztési-beavatkozási politika, a területfejlesztési politika 
alapvetı eszköze. A nemzetközi tapasztalatok alapján, építve a témakör hazai 
elızményeire, az árvízi kockázatok elemzése és térképezése terén a következı 
fejlesztési lépéseket javasoljuk: 

• Ki kell dolgozni az árvízi kockázat elemzése és térképezése részletes 
módszertanát és azt alkalmazni kell néhány kiválasztott árvízvédelmi öblözetre, 
mint mintaterületre; az ott szerzett tapasztalatok alapján pedig bevezetni az 
ország valamennyi árvízvédelmi öblözetében. 

• Az árvízi kockázatok elemzéséhez érzékenységi térképeket célszerő szerkeszteni 
(pl. ökológiai érzékenység, vízzel való borítottságra való érzékenység, a 
vízborítás tartósságának és mélységének figyelembevételével stb.). 

• Belvíz elöntési modellt kell kifejleszteni, amely az árvízi kockázati modellben 
meghatározott területhasználati- és kármodellezéssel összekötve kezelni képes a 
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belvízkockázati térképezést is – azaz, ezzel erısíteni tudjuk az árvízkockázati 
térképezés hasznát. 

• Nemzetközi eredmények, tapasztalatok összehasonlító vizsgálata alapján 
szükséges a kockázati térképezés egyik kulcselemének tekintett kárfüggvények 
kidolgozása a hazai viszonyokra. 

 
 Az árvizek kártételei elleni védekezés ésszerő stratégiájának kialakítása mára 
teljes interdiszciplinaritást kíván: meteorológusok, hidrológusok, demográfusok, 
közgazdák, informatikusok, szociológusok, területfejlesztı és vízépítı mérnökök, 
agronómusok, erdészek, ökológusok stb. együttmőködését teszi szükségessé. 

 Ökológiai vízgazdálkodási megközelítésen alapuló, a természet önszabályozási 
képességeinek felhasználásából kiinduló, mind a vizek összegyülekezési és lefolyási 
folyamatait kézbentartó, mind pedig az elöntéssel veszélyeztetett területek 
kárpotenciálját csökkentı területhasználati megoldások kellenek a vizek által okozható 
károk csökkentésére. Utóbbi, párosulva az árterek lehetı mértékő reaktiválásával, a 
holtágak vízforgalomba történı visszakapcsolásával segíthet a vízi, vízparti és vizes 
élıhelyek rehabilitálásában, a zöld folyosók hálózatának helyreállításában, a folyók 
anyagforgalmi folyamatainak, a vizek jó állapotának helyreállításában és megırzésében. 
 
 
Összefoglalás 
 
 Az árvízi kockázat iránti magatartást a kockázatvállalási képességen kívül 
döntıen befolyásolják az árterületek társadalmi-gazdasági hasznosítását szorgalmazó, 
illetve akadályozó tényezık is. Hosszabb idı távlatában az árvízkérdés jelentkezésének 
és kibontakozásának motorja az ártérhasznosítás lehetıségeinek és elınyeinek 
felismerése. 

 Amint az árvízi kockázatot igen sokféle természeti és társadalmi tényezı 
egymással szoros kölcsönhatásban változó folyamatai alakítják ki, a kockázat 
szabályozásában is sokféle irány és lehetıség között lehet választani. 

 Az ilyen kérdések vizsgálatához az árvízkérdést bele kell helyezni az ország, 
illetve a vízföldrajzi táj egészének társadalmi és természeti környezetébe. Az ország és a 
társadalom egészét érintı gazdaságpolitikai és tájfejlesztési meggondolásokból 
következik ugyanis, hogy árterületeket olyan szintig és mértékig célszerő használatba 
venni, amíg az elérhetı haszonnak az értéke nagyobb a ráfordított költségek és a 
várható árvízkárok értékénél. 
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26. Szabó Szilárd – Csorba Péter – Svingor Éva – Futó István – Babka Beáta 
 

Holtmedrek vízpótlás-vizsgálatának elızetes eredményei  
a Felsı-Tisza-vidéken 

 
 
Bevezetés 
 

Az elmúlt években – fıként a nagyobb, ismertté vált esetek hatására – növekvı 
figyelem kíséri folyóvizeink és környezetük minıségének alakulását. A legsúlyosabb 
szennyezés a 2000. évi cianid-, majd az azt követı nehézfém-szennyezés volt (NAGY S. 
A. et al. 2002). Emellett azonban feltételezhetı és fıként üledékvizsgálatokkal 
bizonyítható is, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan érkezik a határainkon túlról 
kisebb-nagyobb mennyiségő szennyezı anyag (BRAUN M. et al. 2003). 

A felszíni vizek érintettsége nyilvánvaló, azonban a szabályozás (és helyenként 
természetes folyamatok) nyomán kialakult holtmedrek (PÁLFAI I. 1995; WITTNER I. et 
al. 2003, 2005) – melyek napjainkban jelentıs természeti értéket képviselnek – 
állapotára gyakorolt hatás nem tisztázott. A közvetlen felszíni kapcsolaton túl a régi 
folyómedrek kavicsos, nagy vízvezetı képességő rétegein keresztül akár felszín alatti 
kapcsolat is elképzelhetı. A holtmedrek vízháztartási viszonyainak a tisztázása tehát 
azok felszíni vizek általi szennyezéssel szembeni érzékenységrıl is tájékoztat. 

Munkánk során célunk az, hogy a Tisza az országhatár és Tokaj közötti 
szakaszán megállapítsuk a holtmedrek vízpótlásának törvényszerőségeit. E munkához 
két lépcsıben láttunk hozzá: elıbb egy részletes vizsgálatsorozatot végeztünk egy 
holtmeder esetében, majd a kapott eredmények alapján kiterjesztettük a kutatást további 
42 holtmederre. Az elemzésekhez különbözı adatsorok statisztikai elemzését, valamint 
vízminták kémiai analízisét és izotópvizsgálatát végeztük el. Jelenleg csak elızetes 
eredményeinkrıl számolunk be. 
 
 
1. Anyag és módszer 
 

A részletes vizsgálatot Gulács határában, a Boroszló-kerti Holt-Tiszán végeztük, 
melynek keretében 2004 nyarán két alkalommal felszíni és talajvízmintákat győjtöttünk 
be. A felszíni mintavétel során 5 mintát szedtünk, melyek közül 2 db a Tiszából 
származott, 3 db pedig a holtmederbıl, emellett 4 db talajvízmintát vettünk, 2 db-ot a 
folyóhoz közelebb, 2 db-ot pedig a folyótól távolabb esı helyekrıl (1. ábra). 2005 
ıszén a fenti vizsgálatokra építve további 42 holtmedret mintáztunk meg. 

A fúrásokból vett talajvíz és a 2004-ben győjtött felszíni vízminták 
laboratóriumi analitikai elemzését a Nyírségvíz Kft. végezte el a következı vízkémiai 
paraméterekre: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

-, CO3
2-, Cl-, SO4

2-, oldott ortofoszfát, 
formált P, összes P, összes oldott P, NO2

-, NO3
-, NH4

+, KOIps, KOICr, BOI5, Kjeldahl N, 
klorofill-A, M-lúgosság, összes keménység, huminsav, összes lebegı anyag, száraz 
anyag, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn. A 2005-
ben végzett vízmintavétel vizsgálatait a DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi 
Tanszékének a laboratóriumában végeztük el. 

A vízminták a δ18O- és δD-eltolódás, valamint T (trícium)-tartalom 
meghatározására az MTA ATOMKI Környezet Analitikai Laboratóriumában került sor. 
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1:10000 méretarányú térképek szintvonalainak digitalizálása után elkészítettük 
tágabb területének digitális magasságmodelljét (DMM). A digitalizálási hibák kiszőrése 
után a térkép horizontális pontossága kb. 6 m. A DMM elkészítése során krigeléses 
interpolációt alkalmaztunk, melynek felbontását az elıbbiek miatt 10 m-ben határoztuk 
meg. A krigelést és a variogram illesztést Surfer for Windows 8.0-val végeztük. 

Részletes felszínelemzést a Boroszló-kerti Holt-Tisza esetében végeztünk        
(1. ábra), mivel innen származnak a legrészletesebb vízkémiai vizsgálatok is. A DMM 
alapján lehatároltuk a Boroszló-kerthez tartozó részvízgyőjtıt, ezen belül pedig a 
lefolyási irányok elemzésével azt a területet, ahonnan a felszínrıl a víz a holtmederbe 
juthat. A csapadékértékek segítségével így meghatározható, hogy sokéves átlagban 
mennyi víz kerül a holtmederbe. A valós lefolyás közelítésére Kenessey módszerét 
használtuk fel, mely a talaj vízvezetıképessége, a növényborítottság és a lejtés 
alapján ad meg egy lefolyási koefficienst (SZABÓ J. 1992). A vízvezetı-képességet a 
talajmintákból számított Campbell-féle szivárgási tényezı alapján becsültük, a 
növényborítottságot a mőholdfelvételbıl származtatott NDVI-értékbıl határoztuk meg, 
a lejtıszög pedig a DMM derivátumaként állt elı. 
 

 
1. ábra: A Boroszló-kerti mintaterület és környezete (saját szerkesztés) 

1: felszíni mintavételi helyek; 2: furatok, felszín alatti vízmintavételi helyek; 3: folyó; 4: holtmedrek; 5: a 
Boroszló-kerti Holt-Tisza vízgyőjtıje; 6: települések 
 
 

A fúrásokból rétegváltásonként vettünk talajmintát. Ezeknek a mintáknak a 
mechanikai összetételét határoztuk meg a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 
Környezetföldrajzi Tanszékének a laboratóriumában. Ez alapján meghatároztuk az 
egyes rétegek szivárgási tényezıit (CAMPBELL, G.S. 1985), így ki tudtuk számítani azt 
az idıt, amely ahhoz szükséges, hogy felszínrıl beszivárgó víz elérje a talajvizet. 

Elkészítettük a holtmedrek digitális térképi adatbázisát és kiszámítottuk a 
holtmedrek területét. 
 
 
 
 



HIDROLÓGIA, VIZES ÉLİHELYEK 
 
 

 209 

2. Eredmények 
 

A Boroszló-kerti Holt-Tiszán végzett részletes vizsgálatsorozat eredményei 
alapján leszőkítettük azoknak a vízkémiai paramétereknek a körét, melyek jelentısen 
különböztek a Tisza és a holtmeder esetében: fajlagos vezetıképesség, Na+, Cl-, SO4

2-, 
NO3

-, KOICr, BOI5, összes keménység, huminsav. Ezek a paraméterek azok, amelyek 
alapján feltételezhetı, vagy éppen kizárható a kapcsolat a holtmeder és a Tisza között. 

Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy az árhullám levonulása után 
nincs kapcsolat a Tisza és a holtmeder között. Ezt bizonyítják a furatokból vett 
talajvízminták eredményei is: mind a nitrát-, mind a nátrium- és a kloridtartalom 
alacsonyabb, mint a Tiszában és a holtmederben. 

A klorid nem kötıdik meg a kolloidok felületén, a környezetvédelemben 
gyakran használják szennyezésterjedés-vizsgálatokban is. A nátrium a legtöbb kation 
közül pedig elıször kerül oldatba és legutoljára válik ki belıle. Ha tehát kapcsolata 
lenne a holtmedernek akár a Tiszával, akár a talajvízzel, ez a nátrium és a klorid 
koncentrációjában is megmutatkozna. Ezzel szemben a Tiszában legmagasabb (40 
mg/l), a holtmederben a legalacsonyabb (5 mg/l), a talajvízben pedig köztes (8 mg/l) a 
nátrium koncentrációja. 

A vizsgált vízminták δ18O – δD kapcsolatát mutatja a 2. ábra. A Tiszából, a 
holtmederbıl és a fúrásokból származó vízminták izotóparányaik alapján elkülönülnek 
egymástól. A Tiszából vett vízminták (Gulács 1 és 5) delta-értékei a legnegatívabbak, a 
δδδδ18O értékek negatívabbak a magyarországi csapadékátlagra jellemzı értékeknél. 
A pontok a helyi csapadékvonal fölött helyezkednek el, ami az eddigi mérések szerint a 
Tisza magyarországi szakaszára általában, de különösen az Aranyosapáti fölötti 
szakaszra jellemzı. (Az ábrán a „Tisza átlag” pont a Tiszabecs és Tiszasziget között a 
Tiszából vett vízmintákon mért delta-értékek átlagát mutatja.) A holtmederbıl származó 
mintákat sokkal kevésbé negatív értékek jellemzik, a pontok a magyarországi 
csapadékvonalon, vagy kissé az alatt helyezkednek el, ami helyi csapadék eredetre, a 
július – augusztusi mérések eltérése pedig gyenge bepárlódásra utal (valamennyi pont 
pozitív irányba tolódott el). A fúrásminták delta-értékei nem nagymértékben, de 
határozottan eltérnek a holtmederbeli felszíni vizektıl. A legfeltőnıbb, hogy ezeknek az 
izotóparányai gyakorlatilag a mérési bizonytalanságon belül egyeznek egymással és a 
bepárlódás hatása erısebb, mint a felszíni vizek esetében. 

Az eltérés a tiszai vízminták és a holtmederbeli minták között, valamint a 
holtmederbeli felszíni vízminták és a fúrásminták hasonlósága a vízkémiai 
paraméterekben is megmutatkozik (2. ábra). Ugyanakkor az is látszik az ábrákból, hogy 
a holtmederbeli felszíni vízminták és a fúrásminták izotóparányaiban látható eltérés 
nem magyarázható a kémiai összetétellel. A holtmederbeli felszíni vizek nem 
vezethetık le a Tisza vízébıl, az viszont nem zárható ki, hogy pl. a Gulács 1 minta 
esetében a júliusi és augusztusi mintázások között tapasztalt erıs pozitív δ18O eltolódást 
a talajvízbıl a Tiszába szivárgó víz okozta. (Meg kell jegyeznünk, hogy Dévai Gy. et al. 
(1996) eredményeinkkel ellentétben a csapadék alárendeltebb szerepét hangsúlyozza az 
áradások általi vízpótlással szemben.) 

A tríciumtartalmak  alig térnek el egymástól: a holtmederbeli felszíni vízminták 
tríciumtartalma a két méréssorozatban alig változott és egymástól sem különböznek 
lényegesen (átlag 6,8±0,2 TU). A Tiszában mért eltérések sem jelentısek, ennyit a 
mintavételi körülmények közti különbség, az áramlási viszonyok megváltozása is 
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okozhat, az értékek hasonlók a Tiszában más pontokon mértekhez (Tiszában mért átlag: 
8,5±0,8 TU). 
 

 
2. ábra: A gulácsi vízminták stabilizotóp-arányai (saját szerkesztés) 

Mintázás ideje:  2004.07.20.    2004.08.05. 
 
 

Más a helyzet a fúrásokban mért trícium koncentrációkkal. Az eltérések nem túl 
nagyok ugyan (min. 6,7±0,3, max. 8,7±0,3 TU, átlag 7,5±0,9 TU), de meghaladják a 
hibahatárt. Átlagosan több tríciumot tartalmaznak, mint a holtmederben lévı felszíni 
vizek. Ha a holtmederben jelenleg található felszíni vizek folyamatos leszivárgásából 
származnának, átlagos trícium tartalmuk azonos, vagy valamivel kisebb lenne, mint a 
felszíni vizeké. Valószínő, hogy nagyobb részben tavaszi, tél végi bıséges (nemcsak a 
mintaterületre hullott) csapadék leszivárgásából származnak, amelynek trícium tartalma 
~10 TU körüli érték lehetett. A vizek átlagos tartózkodási ideje („kora”) legfeljebb 
néhány év (< 5 év). 

A fentiekbıl kiderül, hogy a holtmeder a nyári idıszakban sem a talajvízbıl sem 
a Tiszából nem kap utánpótlást. Így egyedüli vízpótlási lehetıségként csak a csapadék 
jöhet szóba. 

Annak bizonyítására, hogy a csapadékvíz elegendı lehet-e a holtmeder vizének a 
biztosításához, lefolyásvizsgálatot végeztük. 

A holtmeder területe az M=1:10000 topográfiai térkép alapján 13,25 ha. A 
szokásos vízmélység mellett – mely 0,8-1,2 m (DÉVAI GY. et al. 1996) – vízmennyisége 
kb. 106 000-159 000 m3. 

A DMM alapján elıállított részvízgyőjtı és az összefolyási viszonyok szerint a 
felszíni vízpótlás 172 ha-os területrıl valósulhat meg. A 10 éves csapadékátlagot     
(570 mm) figyelembe véve ez potenciálisan 980 400 m3 vizet jelent a területre 
vonatkoztatva. Ez egy elméleti érték, mivel a lehulló csapadék egy része elpárolog, más 
része beszivárog és csak a fennmaradó hányad folyik le a helyi erózióbázis irányába, 
vagyis itt a holtmederbe. Ha a Kenessey-féle lefolyási koefficienssel korrigáljuk a 
csapadékértékeket, azt kapjuk, hogy sokéves átlagban a holtmederbe 178 200 m3 víz 
juthat évente. Ez az érték 103 mm csapadékmennyiségnek felel meg, azonban a teljes 
összeg nem kerül lefolyásra. A nyári hónapokban az erıteljes párolgás, valamint a 
száraz talaj víznyelése következtében a sokéves átlagok helyett inkább az effektív 
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(hatékony/lefolyást kiváltó) csapadékkal kell számolni. Egy-egy kisebb mennyiségő 
csapadék akár teljes egészében elpárolog, illetve elszivárog. A több csapadék viszont a 
lefolyás ugrásszerő növekedését okozhatja. 

A számított mennyiség meghaladja a teljes vízkészletet, azonban ez az érték 
tovább csökken a térségben jelentkezı erıteljes evapotranszspiráció miatt. A tó 
felületérıl kb. évi 83 000 m3 víz párolog el a Szász G. – Tıkei L. (1997) által megadott 
evapotranszspirációs értékkel kalkulálva. 

A fentiek alapján két fontos következtetést tudunk levonni: a csapadék 
mennyisége képes ellátni megfelelı mennyiségő vízzel a holtmedret, ami viszont 
aszályos idıszakban akár ki is száradhat. Ez több alkalommal is megtörtént már az 
elmúlt években, amikor a holtmeder sem a Tiszából nem kapott utánpótlást évekig, sem 
a csapadék mennyisége nem volt elegendı a fennmaradáshoz. 

Ezek után került sor a vízminták begyőjtésére a további 42 holtmederbıl. A 
vizsgálatok a boroszló-kertihez hasonló eredményt adtak: mind a vízkémiai, mind az 
izotópanalitikai vizsgálatok alapján a csapadékvíz eredet valószínősíthetı. 

Az 1. táblázat adataiból jól látszik, hogy a hullámtéri és a mentett ártéri 
holtmedrek vízminısége több paraméter esetében eltér egymástól, azonban mindkét 
típus eltér a Tisza vízkémiai jellemzıitıl. A pH, a fajlagos vezetıképesség, a nitrát és a 
nátrium jelentısen eltér a folyó és a holtmedrek között. 

A vizek eredetének meghatározására az izotópanalitikai vizsgálatok adják meg a 
lehetıséget (SVINGOR É. – BALOGH K. 2003). Következtethetünk a vizek korára, 
bepárlódottságára, így eredetükre. A holtmederminták δ18O- és δD-eltolódásai 
csapadékvíz eredetre utalnak, míg a Tisza vize esetében inkább olvadékvíz eredetre 
következtethetünk. 
 
1. táblázat: A mentett oldali és hullámtéri holtmedrek, valamint a Tisza vízkémiai és 
izotópanalitikai jellemzıi 

hullámtér (N=30) mentett oldal (N=12) Tisza (N=8) Vízkémiai 
paraméter 

átlag ± 
szórás 

medián átlag ± 
szórás 

medián átlag ± 
szórás 

medián 

pH(H2O) 7,45±0,25 7,48 7,48±0,46 7,36 7,74±0,35 7,81 
vezetıképesség 
(µS/cm) 

429±241 368 1056±1140 605 737±90 713 

PO4
3- (mg/l) 0,10±0,05 0,10 0,32±0,52 0,15 0,11±0,09 0,10 

NO2
- (mg/l) 0,03±0,02 0,02 0,03±0,03 0,02 0,04±0,02 0,03 

NO3
- (mg/l) 0,78±1,49 0,28 0,53±0,48 0,52 2,36±1,01 2,34 

NH4
+ (mg/l) 0,50±0,16 0,49 0,80±0,45 0,76 0,54±0,31 0,44 

KOIps (mg/l) 8,24±2,76 8,07 10,41±2,72 10,72 3,55±2,75 3,26 

Na+ (mg/l) 15,9±11,7 13,1 26,6±19,2 24,5 62,5±13,9 69,0 

δ
18

O
VSMOW

 (‰) -5,40±1,96 -5,30 -5,05±3,09 -4,00 -10,72±0,34 -10,70 

δD
VSMOW

 (‰) -50,03±11,09 -48,7 -48,88±16,26 -42,8 -76,91±1,36 -76,60 
 
 

Figyelembe véve, hogy a mentett ártéri holtmedreket sosem önti el a folyó vize, 
és azt hogy ezek vízkémiai jellemzıi rendszerint inkább a hullámtéri holtmedrek 
értékeihez hasonlítanak, úgy véljük, hogy ez erısíti a csapadékvíz-utánpótlás 
jelentıségét hangsúlyozó elképzelést. 
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3. Következtetések, összefoglalás 
 
 A Boroszló-kerti Holt-Tiszán végzett vizsgálataink alapján a vízpótlást tekintve 
a csapadék jelentıségét hangsúlyozzuk az éves elöntések fontossága mellett. 

A vízkémiai paraméterek közül a fajlagos vezetıképesség, Na+, Cl-, SO4
2-, NO3

-, 
KOICr, BOI5, összes keménység, huminsav; valamint a stabilizotópok alapján 
szignifikáns különbség van a holtmeder és a Tisza között. Az áradás levonulása után 
tehát kizárható a kapcsolat a folyó vizével. A talajvízadatok alapján az elszivárgás sem 
valószínősíthetı. 

A 42 holtmederre kiterjesztett vizsgálat során a Boroszló-kertihez hasonló 
következtetésre jutottunk a legtöbb esetben. Néhány holtmedernél felmerült az 
antropogén hatás lehetısége: többüket is szennyvízleürítıként hasznosítják: itt az 
izotópvizsgálatok szerint rétegvizet találtunk (a lakosság rétegvizet használ, ami a 
háziderítık szippantása után kerül a holtmedrekbe). 

A csapadékvíz eredetre két magyarázat képzelhetı el: a víz valóban az 
áradásokat követı esık lefolyása révén kerül a holtmedrekbe, vagy a kiáradó folyó 
eleve ilyen vízzel tölti fel ıket. A kérdés tisztázása érdekében további mintavételre van 
szükség. Amennyiben e vizsgálatok során ez utóbbi bizonyul valósnak, úgy az 
eredmények (lásd. 1. táblázat) alapján a mentett ártéri holtmedrek vízpótlásának felszín 
alatti lehetısége merül fel a régi – mára már feltöltıdött – kavicsos mederágyon 
keresztül. Ez pedig a bevezetıben említett, Tiszán (árvízi helyzetben) levonuló 
szennyezések gáton kívüli potenciális megjelenését okozhatja. 
 
A munkát az NKFP-3B/0019/2002 pályázat támogatásával végeztük. 
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27. Mátrai Ildikó 
 

Egy gemenci ártéri élıhely vízforgalmi revitalizációjának tanulságai 
 
 
Bevezetés 
 

A Nyéki-Holt-Duna a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegységének 
fokozottan védett területe, kiemelt jelentıségő vízimadár élıhely (ramsari terület). A 
vízforgalmi szempontból a Vén-Duna mellékág (1. ábra), a Cserta-Duna és Nyéki-Holt-
Duna holtmedrek, valamint a Sárkány- és Címer-fok alkotta rendszerhez tartozó belsı 
tó Bajától mintegy 8 km-re nyugatra, a Duna jobb partján, a hullámtéren helyezkedik el. 
Nyugatról a nagykiterjedéső Pörbölyi-erdıvel érintkezik, melyet keletrıl és délrıl a 
Duna ölel körül. Vízháztartása nagymértékben a Duna vízjárásának függvényében 
alakul. Lakott településektıl távol, jelentısebb káros emberi beavatkozásoktól mentes 
területen található. 

Tanszékünk oktatási feladataival is összefüggı kutatási programjának keretében 
2002 óta folytatunk a Nyéki-Holt-Dunán vízkémiai és hidrobiológiai vizsgálatokat más 
intézmények (Debreceni Egyetem Alkalmazott Ökológiai Tanszéke, ADUKÖTEVIFE, 
DDNP) szakembereinek segítségével, mellyel nyomon kívánjuk követni a holtmeder 
ökológiai állapotában évrıl-évre bekövetkezı változásokat (FERENCZ I. et al. 2004). Ez 
lehetıséget adhat a rehabilitáció után elmaradt monitoring részbeni helyettesítésére, 
illetve következtetések megtételére a beavatkozások hatására vonatkozóan. 
Természetesen a teljes körő ökológiai állapotfelmérés részét kell hogy képezze a terület 
mederviszonyainak és vízháztartásának vizsgálata is, így szükséges lenne a holtmeder 
hidrológiai monitoringjának kiépítése, a rendszeres vízállás és talajvízállás észlelés. 
Ennek hiányában csak a meglevı esetenkénti vizsgálatok eredményeinek értékelése 
adatik meg számunkra. 
 

 
1. ábra: A Nyéki-Holt-Duna elhelyezkedése és rendszerében 1998-2004 között végzett rehabilitációs 

beavatkozások (Szlávik L. et al. 1995) 
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1. A terület kialakulása 
 

A Duna természetes evolúciója során magától lefőzıdött holtmeder jellegzetes 
ökörszarv (oxbow) alakját a még fımeder korában benne kialakuló zátonyszigetnek 
köszönheti (MÁTRAI I. 2006). Lefőzıdésének idejére vonatkozóan pontos ismereteink 
nincsenek, a területet érintı publikációk (NEBOJSZKY L. 2004; DEÁK CS. et al. 2005) is 
eltérı idıszakokat jelölnek meg. A fellelhetı térképekbıl levonható következtetések 
alapján (MÁTRAI I. 2006) az elfajult kanyarulat átszakadása és lefőzıdése az 1600-as 
évek egyik nagy árvizének következménye lehet. A mára jelentısen feliszapolódott 
holtmeder elsı térképi megjelenése a II. Katonai Felméréshez (1895-98) kötıdik. Az ezt 
megelızı térképi ábrázolásokon (MARSIGLI 1726 és I. Katonai Felmérés 1782-85) nem 
szerepel, mivel a szinte járhatatlan tolnai Sárköz mocsarába veszett. 

A holtmeder vízrendszerének vízforgalmát nagymértékben befolyásolták a Duna 
hazai alsó szakaszán a XVIII. században kezdıdı belvíz- és árvízmentesítı munkálatok. 
A Sió és a Sárvíz szabályozása valamint a Sárköz mocsaras lapályának lecsapolása az 
1770-es években megindult töltésépítésekkel és belvízcsatornák kialakításával 
kezdıdött, 1855-ben épült meg a Sió új medre (IHRING D. 1973). A Fadd–Mohács 
közötti Duna-szakaszon 1821-ig 4 átvágás készült el, köztük a koppányi átmetszés 
(IHRING D. 1973), amely a Vén-Duna mellékágat majd annak kıgáttal való elzárása után 
a holtágat alakította ki. A Paks–Báta közötti jobb part töltéseinek elıdje 1820-1825 
között készült el (IHRING D. 1973). A XX. század elejére a folyószabályozási 
munkálatok után kialakult állapotokat, a Nyéki-Holt-Duna kiterjedését jól szemlélteti a 
Szekszárd–Bátai Ármentesítı Társulat 1903-ban készült áttekintı térképe (2. ábra). 
Ezen még láthatóak azon egyéb vizes területekkel (Bali-tó, Kecske-tavak, Tuskós, 
Disznó-tó, Sándor-görönd, Karcsú-görönd) is, melyek napjainkra kiszáradt mélyedések 
csupán. 
 

 
2. ábra: A Nyéki-Holt-Duna vízrendszere a XX. század elején 

(Forrás: a Szekszárd–Bátai Ármentesítı Társulat áttekintı térképének (1903) részlete) 



HIDROLÓGIA, VIZES ÉLİHELYEK 
 
 

 215 

A XX. század közepén bekövetkezett nagy árvizek után a fıvédvonalak 
magasításra és kiegészítésre kerültek. A Nyéki-Holt-Duna nyugati határán húzódó 
gátszakasz alacsonyabb maradt, ma nyári gátként funkcionál. Az új fıvédvonal szakasz 
és a nyárigát közötti terület beerdısítésre került, ma a védett terület részét képezi. A 
holtmeder déli dunai összeköttetését biztosító Címer-fok medrét a fıvédvonal átépítése 
miatt lerövidítették. 
 
 
2. A területen jelentkezı természetvédelmi problémák 
 

A gemenci területeket érintı, a folyószabályozásból eredı problémákról az 
1980-as évektıl kezdıdıen beszélnek a szakemberek (ZSUFFA I. 1993). A 
mederbeágyazódásból és az ártér fokozódó feltöltıdésébıl adódóan a holtmedrek 
elöntési gyakorisága csökkent, mivel egyre alacsonyabb szintrıl indulva egyre 
magasabbra kell az árhullámnak eljutnia. A bajai vízmércén mért vízállás adatsorok 
trendjének vizsgálatát végzı szakemberek (SZLÁVIK L. et al. 1995) 2020-ra 1,5 m 
csökkenést prognosztizáltak. Az elmúlt 55 évre reprodukált trendvizsgálat (3. ábra) 
ezen elırejelzést csak részben igazolta, az éves maximális vízállások tekintetében a 
csökkenı tendencia nem jelentkezett (MÁTRAI I. 2005). Ennek oka az, hogy míg a kis és 
közepes vizek a bevágódott mederben, addig a nagyvizek az ártérre kilépve vonulnak le, 
ilyenkor a mederbevágódásból eredı vízszintcsökkenés nem játszik jelentıs szerepet. 

A Nyéki-Holt-Duna esetében az árvizes elöntés a bajai vízmérce szerinti 650 
cm-nél kezdıdik. Ez a XX. század elején (4. ábra) minden évben bekövetkezett, 
átlagosan évente háromszor, átlagosan évente 51 napig.  Az elmúlt 55 évben azonban 
az elöntéses napok száma csökkent: átlagosan 16 napig öntötte el a Duna a holtmedret 
és környékét. Az 1950-2005 közötti idıszakban az évek 31%-ában nem történt elöntés, 
4 alkalommal egymás utáni 2 évben sem. 
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3. ábra: A bajai vízmércén mért vízállás adatsorok trendvizsgálata 

A:1900 (Szlávik L. et al. 1995), B:1950-2005 (Mátrai I. 2005) alapján 
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Természetesen a dunai vízállásszint csökkenése az átlagos talajvízszint 
süllyedésével járt, amely a növényzet átalakulását, átrendezıdését idézte elı (FERENCZ 

I. et al. 2004). A holtmedrekben addig rájuk nem jellemzı, a magasabb ártéri szintek 
növényei, illetve nagyobb tőrıképességő adventív növények jelentek meg. Így a 
hullámtéri védett területeken a hajdani árterekre jellemzı élıhelyek fenntartása 
veszélybe került. Gemencben a természetvédelmi beavatkozások célja a 
folyószabályozások elıtti állapotok visszaállítása, közelítése lett. A Nyéki-Holt-Duna 
esetében ezen állapotokról fennmaradó adataink nincsenek, mivel a holtmeder elsı 
térképi megjelenése a XVIII. században kezdıdı belvízrendezési és árvíz-mentesítési 
munkálatokhoz köthetı. Így a cél a XX. század eleji állapotok közelítése lehet, amikor 
a holtmeder évente egyszer rendszeresen elöntésre került . A hosszan tartó elöntéses 
és a segély tó párolgásából adódó részbeni kiszáradásos periódusok egyaránt 
hozzátartoztak ekkor a holtmeder dinamikusan változó állapotaihoz. 
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4. ábra: A Nyéki-Holt-Duna elöntéses periódusai a XX. század elején (a) 

és a XX. század második felében (b) (Forrás: saját szerkesztés) 

 
 
3. A rehabilitáció lépései 
 

A holtmeder vízháztartásának alakulását nagymértékben befolyásolták a 
rendszerében a folyószabályozással és a belvízmentesítéssel összefüggésben 
végrehajtott munkálatok (ld. 1. ábra). A természetvédelmi beavatkozások elıtt a Nyéki-
Holt-Duna gyakran kiszáradó pleisopotamon volt (ZELLEI L. 1995). A területen az 
1998-2004 között két lépésben végrehajtott beavatkozások a többtagú rendszer 
„hidrológiai revitalizációját” (ZSUFFA I. 1993) jelentették a fokok vízszállításának és a 
holtmeder vízmegtartó képességének javítását célzó mőszaki beavatkozások 
segítségével (SZLÁVIK L. et al. 1995). 

A hajdani ártérre jellemzı állapotok visszaállítását célzó „természetvédelmi 
rekonstrukció” (ZSUFFA I. – SZLÁVIK L. 1993) nem a nyomtalanul eltőnt, hanem a még 
elemeiben megtalálható természeti maradványokat használja fel így szerencsésebb 
rehabilitációnak (SZLÁVIK L. et al. 1995) nevezni. A beavatkozásokat két ütemben 
kívánták elvégezni 1998-2000 között, de a tervektıl helyenként eltérı kivitelezés: az 
elmaradt mederkotrások, a nem megfelelı küszöbszintő és vízzáró képességő 
mőtárgyak megépítése (ZELLEI L. 2003) szükségessé tette 2003-2004-ben a II. ütem 
folytatását. 
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4. A rehabilitáció utáni állapot jellemzése 
 

A beavatkozásoknak köszönhetıen 2000-tıl a holtmeder az áradásokon kívül a 
bajai vízmérce szerinti 580 cm-t (86.80 mBf.) meghaladó kisebb árhullámokból          
(5. ábra) is kapott felülrıl, a Sárkány-fok felıl, a tervezési számítások szerint (ZELLEI 

L. 2003) jelentısen kiülepedett hordaléktartalmú vizet. 2005-tıl kezdıdıen pedig a 
kotrások és az átépített zsilipes áteresznek köszönhetıen már 520 cm-nél (86.20 mBf.) 
lehetséges a feltöltıdés kezdete, illetve a mőtárgyba beépített tiltós áteresz arra is 
lehetıséget ad, hogy az esetlegesen kiszáradó holtmeder már a 460 cm-es bajai 
vízállásnál (85.60 mBf.) vízpótlódásban részesüljön. Az elmúlt év többszöri magas 
dunai vízállása miatt még az átépítések kedvezı hatását nem érzékelhettük. 
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5. ábra: A Nyéki-Holt-Duna vízrendszerének jellemzı pontjai 

(Goda Z. 2002 alapján részben átalakítva) 
 
 

A Pörbölyi-erdın keresztül áramló ár 2005-ben 4 alkalommal öntötte el a Nyéki-
Holt-Dunát, felhalmozva medrében jelentıs mennyiségő uszadékot, avart, erdıtalajt. A 
növényzet szinte azonnal reagált a tápanyagkínálatra: vastag lebegı hínárnövényzet 
borította el az ár visszahúzódása után a vízfelszínt (MÁTRAI I. et al. 2006), mely az itt 
élı halaknak az oxigénhiány és a bomlás során felszaporodó ammónia jelentıs kihívást 
jelentett. 

A területen 2003-ban végzett hidrológiai (ZELLEI L. 2003) és ornitológiai 
(TAMÁS E. 2003) monitoring eredményei szerint az évi egyszeri, lehetıség szerint 
tavaszi feltöltıdés pótolni tudja a párolgási és párologtatási veszteségeket, a holtmeder 
vízszintje fokozatos apadást mutatva kedvezı feltételeket biztosít a vízimadarak 
számára. A víztér ilyenkor fokozatosan alakul át más-más fajcsoportok számára ideális 
táplálkozó hellyé. A 2003. év a makrovegetáció szempontjából is kedvezınek bizonyult, 
ekkor találtuk a legfajgazdagabb vízi és mocsári növényzetet, az egyes jellemzı 
társulások természetessége is ekkor volt a legmagasabb (FERENCZ I. et al. 2004). 

A 2004. évben viszont a holtmeder csak csapadékból kapott vizet, így nyár 
elejére már csaknem teljesen kiszáradt. Romló ökológiai állapotát a nagymértékben 
megcsappanó táplálék miatt elmaradozó madarak és a holtmederbe beköltözı szárazabb 
élıhelyekre jellemzı makrofitonok egyaránt jelezték (MÁTRAI I. et al. 2006). 
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Összefoglalás, javaslatok a továbblépésre 
 

Egyértelmő, hogy meg kell akadályozni a holtmeder 2004. évihez hasonló teljes 
kiszáradását. Ennek érdekében a tavaszi vízpótlás elmaradása után célszerő 
mesterséges vízpótlásban részesíteni a holtmedret. Ehhez újabb beavatkozások 
szükségesek a területen. A vízépítı mérnökök és az ökológusok közös feladata, hogy az 
ökológiailag, hidrológiailag és gazdaságilag legoptimálisabb változatot kiválasszák. 

Már 1993-ban lehetıségként merült fel a Sióból történı vízpótlás, illetve az ún. 
hosszúcsatornás változat (MARCHAND, M. 1993), amely Gemenc északi határától 
kezdve főzné fel és biztosítana jobb vízellátást a holtmedreknek. Ez utóbbi változat 
hidraulikai modellezését is elvégezték (FINTOR G. – ZSUFFA I. 1998). Lehetıségként 
kínálkozik még a hullámtéri tározók létesítése (MÁTRAI I. et al. 2006) és az innen 
történı eseti vízpótlások biztosítása. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy 
elıbb-utóbb a magyarországi szakaszokon is beavatkozások történnek a Duna 
vízjárásába. 

Mivel a holtmedrek feltöltıdése egy természetes folyamat, amelyet csak 
lassítani tudunk, ezért elérkezik majd egyszer az a pillanat, amikor a Nyéki-Holt-Duna 
medrében szelektív kotrást kell végezni az élıhely fennmaradása érdekében. Az 1993-
ban készített mederfelvételek vizsgálati szelvényeiben 2005-ben elvégzett újbóli 
geodéziai felmérés 40-60 cm közötti feltöltıdést mutatott (MÁTRAI I. 2005). A 
holtmeder legmélyebb pontja 60 cm-el van magasabban, mint 12 évvel ezelıtt. A 
jellegzetes ártéri élıhelyek fennmaradásában szerepe van a folyó dinamikájából eredı 
szélsıséges állapotoknak, hosszabb távon azonban egyik tendencia érvényesülése sem 
kedvezı. Amennyiben a természetvédelmi szempontból hátrányos folyamatokat 
ellensúlyozni kívánjuk, a célállapot elérése kizárólag vízimérnöki mőszaki 
beavatkozásokkal képzelhetı el (MÁTRAI I. et al. 2006). 
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28. Tóth Csaba 
 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének természetvédelmi hatásai 
a Tisza hullámterére 

 
 
Bevezetés 
 
 Az 1846-ban elkezdıdött Tisza-völgyi nagyszabású folyamszabályozási 
munkálatok (Széchenyi–Vásárhelyi program) szükségszerő beavatkozások voltak a 
polgári fejlıdés elısegítése érdekében. A népességgyarapodás, az ipar, a mezıgazdaság 
és a közlekedés fejlıdése mind nagyobb árvízmentes területet igényelt. A Tisza-
völgyében összesen 2 940 km árvízvédelmi töltés épült, ezzel 15 500 km2 terület vált 
árvízmentessé. Összehasonlítva a Tisza-völgyi folyamszabályozás adatait más országok 
hasonló jellegő munkálataival, megállapíthatjuk, hogy a Magyar Alföldön Európa egyik 
legnagyobb ártéri tájátalakítása zajlott le, felülmúlva a Pó-völgy, a Loire-völgy és a 
Hollandiában zajlott hasonló jellegő munkálatok mértékét (DUNKA S. et al. 1996). 

A társadalom és a gazdaság fejlıdése szempontjából mindenképpen 
szükségszerő beavatkozásnak azonban több negatív hatása volt és van jelenleg is. 

− Az árvíz a korábbi széles ártér helyett egy töltésekkel begátolt hullámtérbe 
kényszerült. 

− A szők hullámtérben a folyó megnövekedett energiája helyenként intenzív 
medermélyítést végzett, és ez a kisvíz szintjét illetıen jelentıs süllyedéséhez 
vezetett, ami mind a hajózás, mind az öntözés szempontjából komoly hátrányt 
jelentett. 

− Máshol viszont a hullámtér intenzív feltöltıdése következett be, amely az árvizek 
mind magasabb szintjét eredményezi, és mindez gyakran gátszakadáshoz vezetett. 
Az utóbbi idıben nıtt az árvízi fenyegetettség. 

− Az árvízvédelmi töltéseken kívül, az ún. mentett ártéri területeken elmaradt a 
rendszeres elöntés, ami a táj kiszáradásához és másodlagos szikesedéshez vezetett. 

− A természetvédelmi szempontból értékes alacsony és magas ártéri területek zöme 
kultúrtájjá alakult (mezıgazdasági területek, települések, utak, vasutak stb.). 

− Összességében az egész természetes vízi és vízközeli ökoszisztéma károkat 
szenvedett el. 

 
 
1. A folyamszabályozási terv újragondolásának okai 
 
 Az 1990-es évek közepén véget ért az 1970-es években kezdıdött száraz, 
aszályos idıszak. Az 1995. novemberi Körös-völgyi árvíz megmutatta az árvízvédelmi 
fejlesztés sürgısségét. Az árvíz levonulása után számos kutatás indult meg, elsısorban 
az árvízi szükségtározási lehetıségek bıvítésével, és az esetlegesen bekövetkezı 
töltésszakadás következményeinek meghatározásával kapcsolatban. Így az ezredforduló 
négy rekordmérető tiszai árvize (1998-2001) nem érte készületlenül a vízügyi szakmát, 
intenzív munkára serkentette a szakembereket. A vízügyi szakmai mőhelyekben 
beindult közös munka nyomán egyértelmővé vált: 

• vissza kell nyúlnunk a Tisza szabályozásának kezdetéig, 



A VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSAI A TISZA HULLÁMTERÉRE 
 
 

 220 

• végig kell gondolni az azóta bekövetkezett változásokat mind a természeti 
környezetben, mind a társadalom elvárásai terén, 

• és erre építve kell meghatározni a teendıket. 
 
 Ez a gondolatsor vezetett el a „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT)” 
elnevezéső program kidolgozásához. Vásárhelyi Pál terve annak idején teljesítette a kor 
elvárásait; az elmúlt 160 év során azonban a társadalom igényei megváltoztak. A Tisza 
16 000 km2 nagyságú árterén mintegy 1,5 millió ember él, és jelentıs gazdasági 
tevékenység van, azon a területen, ahol valaha a víz volt az úr. Másrészt a 
természetvédelem és a természetes állapotok visszaállítása elemi igényként jelentkezett 
az árvízvédelemmel és a folyógazdálkodással szemben. A mezıgazdaság, a települések, 
az utak, a vasút, az ipar és a természetvédelem a legfontosabb használói ennek a 
területnek. Az itt élı lakosságot nem lehet kitelepíteni, azért hogy a Tisza volt árterét 
visszaadjuk a folyónak. Az azonban egyértelmővé vált, hogy az árvízvédelmi rendszer 
védelmi képessége sem növelhetı a töltések folyamatos emelésével. 
 
 
2. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének (VTT) lényege 
 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének alapkoncepcióját „A Tisza-völgy árvízi 
biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló 
program (a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) közérdekőségérıl és megvalósításáról” 
szóló 2004. évi LXVII. törvény tartalmazza. A törvényben foglaltaknak megfelelıen 
cél: 

• a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelése, valamint az árvizekkel való 
gazdálkodás feltételeinek megteremtése a mentesített árterek részleges 
reaktiválásával (árapasztó tározók építése); 

• a veszélyeztetettségnek megfelelı területhasználatra és tájgazdálkodásra 
alapozott fenntartható regionális fejlesztések megvalósítása (hullámtéri 
tájhasználat-váltás kivitelezése, árapasztó hidraulikai folyosók létrehozása); 

• a hátrányos helyzető térség megtartóképességének, a lakosság 
életkörülményeinek a közösségi politikával összhangban történı javítása. 

 
 A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése tehát egy olyan komplex program, amely 
az árvízi biztonság megteremtése mellett a helyi lakosság életkörülményeinek javítását 
célozza meg biztonságosabb és tájbarát területhasználat támogatásával, valamint az 
ökoturisztikai lehetıségek fejlesztésével (DÁVID L. 2003, 2004), úgy, hogy 
mindeközben a természetvédelem érdekei ne sérüljenek, sıt a természeti környezet is 
profitáljon ezen beavatkozásokból (HAJÓS B. 2002). Az egyes részcélkitőzések szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, nem lehet ezeket külön-külön megvalósítani. Ezért 
nélkülözhetetlen a különféle szakmák összefogása, a szakemberek közötti 
kommunikáció fenntartása. 

 Dolgozatomban a hullámtéren tervezett változásokat szándékozom áttekinteni, 
ezért kizárólag a hullámtéri tájhasználatváltás és az árapasztó hidraulikai folyosók 
kialakításának természetvédelmi hatásait mutatom be. 
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3. A természetvédelem jelenlegi helyzete a Kisköre-déli országhatár 
  közötti tiszai hullámtéren 

 
A Kisköre és a déli országhatár közötti szakaszon – a Felsı-Tiszán lévı ún. 

tivadari szőkület területét is figyelembe véve – hullámtér területe 29 758 ha. Védett és 
védelemre tervezett a teljes hullámtér 20,5%-a, 6 114 ha, fokozottan védett terület    
38,6 ha. A természetvédelmi terület nagysága 2 128 ha. A tájvédelmi körzetek 
összterülete a hullámtéren 3 629 ha (Közép-Tiszai TK, Pusztaszeri TK, és a Mártélyi 
TK) a nemzeti parki területeké pedig 1 650 ha (Tıserdı és az Alpári-rét) (1. ábra). 

Csaknem a teljes hullámtéri terület a NATURA 2000 hálózat része: Közép-
Tisza, Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet és Alsó-Tisza hullámtér. 

 A vizsgált hullámtéri szakaszon ramsari területek is találhatók, mint a Mártélyi 
Tájvédelmi Körzet teljes területe: 2232 ha, valamint a Puszteszeri Tájvédelmi 
Körzetben a szegedi Fehér-tó, a Tisza labodári és saséri szakasza, a Csaj-tó, a baksi 
nagylegelı és a pusztaszeri Büdösszék: 5000 ha. 
 

 
1. ábra: A Tisza-völgy Kisköre – déli országhatár közötti szakaszának természetvédelme (Tóth Cs. 2006) 

 
 
4. A hullámtér jelenlegi területhasználata 
 
 A vizsgált tiszai hullámtér közel 91%-a termıterület (2. ábra), míg a maradék 
9% mővelés alól kivett terület – Holt-Tisza, tavak, patakok, töltések, anyaggödrök, 
vízállások, víztározók, mocsarak, beépített területek (tanya, major stb.) – (DORGAI L. 
2004). 
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2. ábra: A VTT I. üteme által érintett Kisköre – déli országhatár közötti tiszai hullámtér és a tivadari 

szőkület jelenlegi területhasználata (Tóth Cs. 2006) 
 
 

A termıterület közel fele erdı (14 203 ha), amelynek 18%-a telepített 
nemesnyárfás. A fennmaradó erdıállomány ıshonos puha- és keményfa ligeterdei 
fajokból áll. 

A hullámtér valamivel kevesebb, mint felét mezıgazdasági területek foglalják el, 
összesen 12 816 ha kiterjedésben. A mezıgazdasági területbıl legnagyobb részt a 
szántók képviselnek (8 672 ha, a hullámtér 29,1%-a), kisebb részben gyepterületek 
(legelık és rétek) fordulnak elı. A kert, gyümölcsös és szılı mővelési ágak a hullámtéri 
mezıgazdasági területeken alárendelt szerepet játszanak. Egy földrészlet halastó 
mővelési ágban van nyilvántartva 0,15 hektár területtel Lakitelek külterületén. 
 
 
5. Természetvédelmi szempontból javasolt hullámtéri földhasználat-váltás 
 
 Természetvédelmi szempontból a két legnagyobb területet érintı hullámtéri 
gazdálkodási mód, az erdıgazdálkodás és a szántóföldi növénytermesztés 
átalakítása lenne kívánatos, amely az árvízvédelmi és a gazdálkodási célkitőzésekkel is 
összhangban van. 

 A természetközeli hullámtéri erdık legkritikusabb veszélyeztetı tényezıje a 
területük csökkenése. A hazai fajokból álló főz-nyár és keményfás ligeterdık 
helyettesítése nemesnyárfásokkal és néhány helyen nemesfüzesekkel természetvédelmi 
szempontból semmiképpen sem támogatható. Ugyanis mind természetvédelmi, mind 
ökológiai megfontolások alapján egyaránt kijelenthetjük, hogy az ültetett 
nemesnyárfások nem tekinthetık erdıknek. Ezek klónozott, vegetatív úton 
szaporított egyedekbıl állnak, így genetikailag minden egyed azonos, biológiai értéket 
alig képviselnek. Hiányzik az adott termıhelyre jellemzı erdei cserjeszint, a 
természetközeli erdei faunájuk és másféle mikroklímával rendelkeznek. Az ültetvények 
térnyerése 1990 és 2000 közötti idıszakban szerencsére megállt (HARASZTHY L. 2000), 
de további visszaszorításuk sürgetı feladat. A nemesnyárültetvények helyén az árvizek 
levonulását jobban elısegítı fajgazdag hullámtéri rétek, kaszálók, és legelık 
kialakítása, kisebb részben pedig – ahol nem képeznek árvízi akadályt – ıshonos 
fajokból álló természetszerő ligeterdık telepítése lenne kívánatos. 
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 A természetvédelem a Tisza hullámterén a továbbiakban arra törekszik, hogy a 
területen lévı szántóföldi gazdálkodást felszámolja, vagy minimálisra csökkentse. A 
hullámtéri szántóföldi gazdálkodás a bizonytalan vízállás miatt nagy kockázattal 
folytatható. Másrészt az alkalmazott agrotechnika (szántás, tárcsázás) miatt áradások 
alkalmával jelentıs talajerózió léphet fel, míg a növényvédı szerek és mőtrágyák 
alkalmazása veszélyeztetheti a hullámtér értékes természetes, illetve természetközeli 
életközösségeinek hosszútávú fennmaradását. 

 A szántóföldi gazdálkodás helyett elsısorban természetszerő rétek és kaszálók 
kialakítása lenne kívánatos. A természetszerő rétek létrehozása és azokon való 
gazdálkodás természetvédelmi szempontból támogatandó, hiszen a fajgazdagság, a 
biodiverzitás megtartásán túl a legkisebb kockázattal együttjáró természetbarát 
gazdálkodást jelenti. Ez a gazdálkodási forma nem igényel környezetet terhelı 
növényvédıszer alkalmazást, ugyanakkor az áradások során fellépı talajerózió ellen is 
megfelelı védelmet nyújt a területnek. Az árvizek levonulását is ez a gazdálkodási mód 
segíti leginkább. 

 A szántó területek megszüntetésével a réteken kívül kisebb arányban ártéri 
mocsarak kialakítására, illetve spontán módon történı kialakulására is sor kerülhet. Az 
ártéri mocsarakat a rendszeres vízpótlás következtében a felhagyott szántók legmélyebb 
fekvéső pontjain érdemes kialakítani. Ezek az újonnan létrehozott, illetve kialakuló 
vizes élıhelyek segítik veszélyeztetett növény- és állatfajok terjeszkedését (ökológiai 
folyosók), a hullámtér biodiverzitásának növelését. 

 A szántóföldi gazdálkodást kis arányban természetszerő, ıshonos fafajokból álló 
ártéri puha- és keményfa ligeterdı válthatja fel azokon a területeken, ahol ezek 
telepítése az árvíz levonulását nem akadályozza jelentıs mértékben (áramlási 
holtterekben). Ehhez az erdınek laza szerkezetőnek kell lennie. A fásításokat így sok 
esetben fás-legelı élıhely kialakításával, illetve magas törzses mőveléső ártéri 
gyümölcsös formájában lehet elképzelni. 

 A holtágak rehabilitációs kotrásából származó iszap elhelyezésére kedvezıtlen 
talajadottságú szántóföldi területeket célszerő kijelölni, amelyeken a szikkasztás után 
természetszerő erdı, fás-legelı élıhely, illetve kaszáló alakítható ki. 

 A fentiek értelmében a területen illetékes Hortobágyi, és Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság a kezelésük alatt álló területeken részben már elkezdte, részben pedig 
tervezi a hullámtéri tájhasználat megváltoztatását. A HNPI mőködési területén LIFE-
Nature program keretében 38 helyen már elindult a munka, amely elsısorban a 
nemesnyárfásoknak gyepekké, és természetszerő ligeterdıkké való átalakítását, 
valamint természetközeli vizes élıhelyek és ártéri mocsarak kialakítását jelenti: 

• Erdısülés elısegítése a kıtelki Gói-tavi-Holt-Tisza mentén; 
• Nagykörői kubikgödör rehabilitációs projekt; 
• Nagykörői Tóalj állandó vízborításának biztosítása; 
• Tiszajenıi Nagy-rét rehabilitációja és a 
• Tiszakürti nemesnyárfás átalakítása. 

 
A HNPI a továbbiakban egy LIFE-Environment program keretében 

élıvilágvédelmi, árvízvédelmi és helyi jövedelemszerzési-lakosságmegtartási 
szempontból hasznos tájhasználati változás kivitelezésébe kezdett Rákóczifalva 
határában, a 319,27-323,36 fkm közé esı balparti hullámtéren. 
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága a Tıserdı és az Alpári-rét nevezető 
nemzeti parki terület 7 földrészletén szántóterület gyeppé alakítását tervezi. Az Alpár-
Bokrosi öblözetben összesen 420 szántóföldi alrészletet 60%-ban réti élıhelyeké, 35%-
ban ártéri mocsarakká és 5%-ban ártéri keményfa ligeterdıkké tervezi átalakítani, ha a 
területek nemzeti parki tulajdonba kerülnek. Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén a 
Körtvélyesi-holtág rehabilitációs kotrásából kikerülı kotrási iszap tervezett szántó 
mőveléső lerakóhelyén a KNPI természetszerő erdıket, rét és fás-legelı élıhelyeket 
tervez létrehozni. 
 
 
6. Árapasztó hidraulikai folyosók kialakításának természetvédelmi vonatkozásai 
 
 Az árapasztó hidraulikai folyosók olyan, a nagyobb mederkanyarulatokat 
„levágó” hullámtéri területek, ahol a felszín érdessége kicsi. Ez az árvizek alkalmával 
biztosítják a nagy víztömegek akadálytalan, gyors levezetését. Ezek a folyosók tehát 
csak akkor tudják betölteni funkciójukat, ha azok területén nyílt gyepeket, maximum 
fás-legelı élıhelyet alakítanak ki, illetve tartanak fenn hosszú távon. Ezért az erdısült 
területek megnyitása, majd ezek helyén stabil gyeptakaró kialakítása a cél. A 
szántóföldi gazdálkodás ugyancsak nem kívánatos a folyosók területén, a szántók 
helyén szintén gyepeket célszerő kialakítani. Mindezen beavatkozásoknak csak akkor 
lesz értelme, ha a hidraulikai folyosók rendszeres karbantartására is gondot 
fordítanak (évente két-három alkalommal kaszálják). 

 A VTT I. ütemében három hidraulikai folyosó létrehozását tervezik Tivadar 
környezetében (Tivadari hídszőkület, Szatmárcseke, Gulács) és további hatot a 
Kiskörétıl délre fekvı szakaszon (Tószeg, Rákóczifalva-Bivalytó, Vezseny, 
Csanytelek, Mindszent, Mártély). 

 Természetvédelmi szemszögbıl vizsgálva az árapasztó hidraulikai folyosók 
kialakítását, az alábbi szempontokat figyelembe véve szabad megvalósítani. 
− Az ıshonos fafajokból álló erdıket körültekintıen kell hagyásfás legelıvé (fás-

legelı élıhellyé) alakítani. Az értékes élıhelyeknek minısülı facsoportokat (fekete 
és fehér nyár, füzek) célszerő meghagyni, csak a tájidegen, invazív fajokat szabad 
azokból eltávolítani. 

− Az ártéri mocsarakká fejlıdött anyaggödrök és vízállások a körülöttük kialakult 
kisebb füzekbıl és nyárfákból álló facsoportokkal együtt értékes vizes élıhelyekké 
alakultak (pl. gémfélék kedvelt tartózkodó helye), amit természetvédelmi okok miatt 
érdemes meghagyni. A levonuló ár útját jelentısen nem akadályozzák ezek a kisebb 
facsoportok. 

− A telepített nemesnyárfások kezelt gyepekké alakítása támogatandó. 

− Az erdık fás-legelıvé alakítása során az ıshonos fehér és fekete nyár csemetéket 
hagyni kell megerısödni. Árvízvédelmi szempontból ezek a kisebb facsoportok nem 
jelentenek jelentıs akadályt a hidraulikai folyosók területén, élıvilág védelmi 
szempontból azonban nagy jelentıséggel bírnak. 

− A töltésáthelyezések esetén az elbontott töltés egy részének meghagyása az ártér 
tagoltságát fogja növelni, ami változatos növénytársulások megjelenését 
eredményezheti. Mindezzel a biodiverzitás növekedéséhez járulhatunk hozzá, ami 
természetvédelmi szempontból támogatandó. 

− A töltésáthelyezések másik kritériuma, hogy ez védett növénytársulásokat lehetıleg 
ne veszélyeztessen. A Rákóczifalva határában tervezett Bivalytói töltés áthelyezése 
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egy kárpát-medencei reliktum társulás, a sziki erdıspusztarét egy kiterjedt foltját 
szüntetheti meg végérvényesen, amely többek között fokozottan védett növényfajok 
(pl.: sziki kocsord – Peucedanum officinale) és Natura 2000-es állatfajok (nagy sziki 
bagoly – Gortina borellei) élıhelye. 

 
 
Összefoglalás 
 
 Az utóbbi években tapasztalt fenyegetı mérető tiszai árvizek a vízügyi szakmát 
arra kényszerítették, hogy gondolják újra az árvízvédelem stratégiáját. Bizonyossá vált, 
hogy a hagyományos, töltésekkel való védekezés nem nyújt elegendı biztonságot a 
rekordmérető árhullámokkal szemben. Ezért a töltések megerısítésén és 
állagmegóvásán túl más alapokra kell helyezni a védekezést. A Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése (VTT) a hatékony árvízi védekezést részben a mentett árterek 
reaktiválásával, részben pedig a hullámtér rendezésével, területhasználatának a táji 
adottságokhoz jobban igazodó átalakításával képzeli el. A hullámtér hatékonyabb 
vízlevezetı képességének kialakításához a gyepterületek (rétek, legelık, kaszálók) 
arányát kell növelni a nemesnyár-ültetvények és a szántóföldek rovására. Különösen 
fontos ennek megvalósítása az árapasztó hidraulikai folyosók területén, amelyek 
feltehetıen megkönnyítik majd a nagy víztömegek gyorsabb levonulását. 
Természetvédelmi szempontból kiemelten fontos a hullámtéri szántók fajgazdag 
gyepekké történı átalakítása. Emellett a spontán sarjadó ıshonos fafajok csemetéibıl 
fás legelı élıhelyeket lehet kialakítani, amely az árvizek levonulását nem akadályozzák. 
A természetvédelem támogatja az áramlási holtterekben a tájidegen faültetvények 
természetszerő ártéri puha és keményfás ligeterdıkre történı lecserélését. Végezetül a 
vízállások, anyagnyerı gödrök ártéri mocsarakká alakítása szintén fontos célkitőzése a 
természetvédelemnek. 

 Remélhetıleg már a közeljövıben megvalósul a VTT hármas célkitőzése: 
fokozzuk úgy az árvízi biztonságot, hogy emellett a helyi lakosság életfeltételei 
javuljanak a kiszámíthatóbb gazdálkodási módok támogatásával, miközben a 
természetközelibb állapotok visszaállításával a természetvédelem is jól jár. 
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29. Bardóczyné Székely Emıke 
 

A gyakorlati tájökológia módszerének szerepe a kis vízfolyásokkal 
kapcsolatos tervezések megalapozásában 

 
 
Bevezetés 
 

A magyarországi gyakorlat szempontjából a kis vízfolyások hazai helyzete 
speciális, mivel a kutatásokkal párhuzamosan elindultak a patak revitalizációk 
tervezései is. A két terület közötti kommunikáció hiányos, így annak javításában 
nyújthat segítséget a gyakorlati tájökológia módszere és szemlélete (BARDÓCZYNÉ SZ. 
E. et al. 2000). A Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézete által koordinált 
kutatócsoport 3 esettanulmányon keresztül vizsgálja a patakokat, az alábbi szempontok 
szerint: hidrológia, vízi és vízparti növényzet, bevonatlakó kovaalgák, gerinctelen 
makrofauna, halfaunisztika, és mikroklíma. Fentieken túl elemezzük a vízfolyás- 
vízgyőjtıterület összefüggéseket, és a civil szervezetek szerepét a patakokkal 
kapcsolatos kérdések megoldásában. 

Minta patakjaink: Morgó-patak (Börzsöny), Apátkúti-patak (Visegrádi-hg.), 
Rákos-patak (Pesti-síkság, Gödöllıi-dombság). A résztvevı és bekapcsolódott 
intézmények körét az 1. ábra mutatja be, megjegyezve, hogy a külön jelölt résztvevık 
vizsgálatok végzésével (Dunakutató, Kék Forrás), illetve kiszállások megszervezésével 
(Nyugat-Magyarországi Egyetem) a téma iránti elkötelezettségbıl segítették a munkát, 
illetve kapcsolódtak a kutatáshoz. 
 

 
1. ábra: A komplex kutatócsoport felépítése (saját szerkesztés) 
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1. Az esettanulmányok legfontosabb tapasztalatai 
 

Egyik fontos elemzett kérdés, hogy találunk-e esettanulmányaink között, a 
természetes víztér kategóriában „kiváló” vagy „jó” ökológiai potenciál jelzıvel illethetı 
szakaszt, amelynek emberi tevékenységek általi befolyásoltsága, azaz hemeróbiaszintje 
nulla? 

A Morgó-patak (Morgó–Török–Szén-patak) esetében talán felelısséggel 
kimondhatjuk, hogy a felsı, forrásközeli, Szén-patak nevet viselı szakasz „kiváló 
állapotú” referenciaterület lehetne. (Ezt az EU Vízügyi Keretirányelvre vonatkozó 
kutatások hivatalos országjelentése is megerısítette.) 

Jellemzıi: középhegységi patakszakasz felsıszakasz jelleggel, nagy átlagos 
eséssel, köves kavicsos aljzattal, ehhez kapcsolódóan keresztszelvényen belül változó 
sebességeloszlással rendelkezı élıhely, amely erdı területhasználatú, forrásközeli 
vízgyőjtıterület részhez tartozik, nagyobb antropogén hatás folyamatosan nem éri. Az 
ökológiai folyosó szélét ebben a kategóriában osztályozásunk szerint vagy a 
geomorfológia határozza meg – szurdokvölgy – vagy a növényzet. Utóbbi azt jelenti, 
hogy „szétnyíló völgy” aljában, viszonylag széles sávot foglal el a vízfolyás, az 
ökológiai folyosó szélét a vízkedvelı növényzet vonala jelöli ki, ahogy ez a Szén-patak 
említett szakaszánál történik. Mindkét völgytípushoz más mikroklíma tartozik. Az 
ökológiai folyosó az élılények számára folyamatos, két irányban mozoghatnak, 
mesterséges akadály nincs. 

Korábbi adat, vagy információ arról, hogy valamely élılényfaj régen elıfordult, 
de ma nincs, nem ismeretes. Állításunkat a halfaunisztika, vízkémia, gerinctelen 
makrofauna, növénytani és kövirákokra vonatkozó kutatások, mikroklíma elemzések, 
civil szervezetek folyamatos mérései igazolják. Az eredmények abból az egy 
szempontból támadhatóak, hogy hiányzik a patak vízállás-vízhozam adatsora, amely az 
élıhely jelleget folyamatában tükrözi. 

Az érintett szakasz a Szén-patak forrásától indul (595 m magasság), hossza:    
7,0 km, alsó határpont magassága: 101,0 m, átlagos mederesés: 70,6 m/km. Az alatta 
lévı, középszakasz jellegő rész nagyvonalú közelítésben mezıgazdasági területet érint, 
a torkolati szakasz település belterületet, ahol a hemeróbiaszint maximálisnak 
tekinthetı. 

 Második példánk, a Visegrádi hegységben található Apátkúti-patak  ugyancsak 
tartalmaz egy szurdokvölgy jellegő referencia szakaszt, illetve a forrásnál és a 
torkolatnál lévı település belterületi szakaszt. Csapadékos idıben, nagy vízhozamoknál 
bekapcsolódnak a mellékvölgyek a vízszállításba, felszíni lefolyás szempontjából a 
folyosó vízrajzi hálózattá válik, megváltozik az élıvilág sok környezeti tényezıje. 
Vízhozam adatsor itt sincs. 

Az elıbbiekbıl adódott egy fontos kérdés: van-e olyan patak, ahol a hidrológiai 
feltártság megfelelı, és ehhez vizsgálhatóak az élıhelyi feltételek. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdıfeltárási és Vízgazdálkodási, illetve a Termıhely-
ismerettani Intézeti Tanszék által kutatott, osztrák határ közelében eredı Rák-patak 
forrásközeli szakaszára, az ún. Hidegvízvölgy nevő területre igazak a feltételek. 
Hidrológiailag nagyon feltárt, így itt a két egyetem kutatói közös mintavételekkel 
próbálkoztak.  A Rák-patak egy részvízgyőjtıje, a Vadkan-árok érintetlen élıhely 
jellegő. Középhegységi patak, felsı, illetve középsı szakaszjellegő (KRISKA GY. 2003). 
Érdekes felfedezés volt, hogy a kedvezı élıhely ellenére az élıvilág faji diverzitása 
viszonylag kicsi. 
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A meder aljzatára vonatkozó mérési eredményekbıl kiemelt homok, illetve a 
kavics arányokat az 1. táblázat foglalja össze (VÁ – Vadkan-árok). A méréseket a 
Nyugat-magyarországi Egyetemen végezték. 
 
1. táblázat: Mederanyag vizsgálata a Vadkan-árokban (VÁ) mérıpontok 1-5 

 VÁ VÁ1 VÁ2 VÁ3 VÁ4 VÁ5 

Kavics (%) 38,166 43,762 23,131 38,634 60,605 41,855 

Homok (%) 57,525 55,565 75,316 59,777 38,771 57,061 

 
 

 Elızetes feltételezésünk szerint a kavics-homok arány magyarázza, hogy a 
gerinctelen makrofauna eléggé szegényes (aljzat szerepe). Azonban a táblázat adata a 
jelenség magyarázatához kevés, ehhez újabb helyszíni megfigyelés kellett. A finom 
homok frakció, amely az erózióval bejutott, beborította a kavicsot, nem volt eléggé 
oxigéndús, így kedvezıtlen egyes élılények számára. Kovaalgát egyáltalán nem 
találtunk, halak nem élnek a patakban. Antropogén hatástól mentes, erdıs 
szurdokvölgy. Az ökológiai folyosó széle elsıdlegesen a szurdok széle, de a 
meghatározás finomítható. A terület módot ad a növény-víztér kapcsolatok részletesebb 
elemzésére is. Kerestük a választ például arra, hogy meddig terjed a patakmedertıl a 
vízkedvelı lágyszárúak vonala, kijelölve az ökológiai folyosó patak menti vonalát. Erre 
nézve botanikai felmérést végeztünk, néhol csak fajlistával, néhol quadrát felvétellel is. 
A Vadkan-árok tehát a tovább kutatandó, típusának megfelelı referenciaterület lehet, 
ahol a „0” hemeróbiaszintő terület kutatása elmélyíthetı, tervezési feladat itt nincs. 
 
 
1.1. Az esettanulmányok tájökológiai konklúziói 
 

A patakokon általában nincs alapadatként használható vízhozamadatsor, így a 
tervezık a közelítı számításokhoz fordulnak, amelyekben nagy szerephez jut a lefolyási 
tényezı. Utóbbinak pontosítását a tájökológia két mutató számszerősítésével segítheti, 
ezek: táji mozaikosság, illetve, tájhasználati állandóság mutatóinak számszerősítése a 
vízgyőjtıterületen. 

A pataknak, mint ökológiai folyosónak nem csak az alapállapotát kell 
meghatározni 2015-ig, de a célállapotot is meg kell jelölni. Mi lehet az a beavatkozás a 
patak rendszerébe, amely hozzájárul a „jó” állapot eléréséhez, és amelyre vonatkozólag 
a tervezéseknek el kell kezdıdnie? Utóbbi kérdésre adhat választ a javasolt tájökológiai 
módszer. 
 
 
2. Az emberi befolyásoltság mértékének (hemeróbiaszint) szerepe a patakok, mint 
    ökológiai folyosók tájökológiai értékelésében – kiindulás tervezımérnökök 
    részére 
 

Az elıbbiekben ismertetett kutatásokhoz még sok más patak vizsgálata is 
csatlakozott, és rengeteg terepi tapasztalat győlt össze. Közismert országos célkitőzés, 
hogy 2015-ig az EU elvárásának megfelelıen a vízfolyások „jó ökológiai állapotát” 
kellene elérni, ehhez a célhoz segíthet hozzá az alábbi, közelítı vízfolyásértékelı 
módszer, amely a tájökológiában alkalmazott hemeróbiaszint értékelésén alapul          
(2. táblázat). 
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− Célkitőzésünk az „emberi befolyásoltság” mértékének közelítı meghatározása volt, 
ennek érdekében a patak állapotát alakító igen nagyszámú tényezıbıl kiválasztottuk 
a késıbbi tervezések számára a legfontosabbakat, amelyek vagy ez élıhely jelenlegi 
alapadottságait határozzák meg (területhasználatok) vagy korábbi mérnöki 
beavatkozások nyomai. 

− Értékelésünk egyelıre nem terjed ki a vízhozamokra, mivel a korábbiak szerint 
ezekrıl a legtöbb helyen nem áll megfelelı adat rendelkezésre. 

− A legfontosabb tényezık kiválasztásánál kutatók, tervezık, és a vízfolyást kezelı 
szakemberek véleményét vettük figyelembe. 

− A tényezıknek pontszámokat adtunk, azokat súlyoztuk, az értékek mögött irodalmi 
adatok, és saját kutatásaink állnak. 

− A táblázatban patakszakaszokat értékelünk, ezekbıl épül fel a patak egésze. 
 
2. táblázat: Vízfolyásszakasz hemeróbiaszintjeinek számszerősítése 

 Pontérték 
Település belterület 2 

Mezıgazdasági terület 1 
Jobbpart 

Természetes terület* 0 
Település belterület 2 

Mezıgazdasági terület 1 

Területhasználat közvetlenül a 
patak mentén 

Balpart 

Természetes terület* 0 
Igen 1 Szabályozott meder 
Nem 0 
Igen 2 Burkolt meder 
Nem 0 
Van 3 Barriere hatás a mederben 

(mőtárgyak) Nincs 0 
jó (I.-II.) 0 Kémiai vízminıségi osztály 

(tájékoztató jelleg) közepes, rossz (III.-IV.) 1 

*Természetes terület: erdı, rét, extenzív legelı 
 
 
3. táblázat: A módszer alkalmazása a tanulmányozott patakokon 

 Rák-patak 
felsı 

szakasz 

Morgó- 
patak 
felsı 

szakasz 

Morgó- 
patak 

középsı 
szakasz 

Kismaros, 
Morgó- 

patak alsó 
szakasz 

Jobbpart 0 0 1 2 Területhasználat 
közvetlenül a patak 

mentén 
Balpart 0 0 1 2 

Szabályozott meder 0 0 1 1 
Burkolt meder 0 0 0 1 

Barriere hatás a mederben 
(mőtárgyak) 

3 0 0 3 

Kémiai vízminıségi osztály 
(tájékoztató jelleg) 

0 0 1 1 

Összesen 3 0 4 10 
Reális célállapot pontszáma 0 0 2 5 
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Megjegyzések a 2. táblázathoz: 
− Területhasználatok: a jobb és a bal part mentén: a pontszámok szuperponált hatást 

tükröznek: pl. a település belterület 2 pontértéke utal arra, hogy a funkció elvő 
térfelosztás rendszerében a „fogyasztási funkció” kategóriát képviseli. A területen a 
patakparti beépítés a burkolt felületek, a csapadékvíz bevezetések sokkal nagyobb 
emberi jelenlétet reprezentálnak, ezt az árvízvédelem érdekei is szükségesség teszik. 
A mezıgazdasági terület ennél kissé kevésbé befolyásolt, az erdıterületre utóbbi 
megjegyzés fokozottan érvényes. 

− A szabályozott patak, burkolt meder, mőtárgyak jelenlétére utaló rovat a 
medermorfológiát megváltoztató emberi beavatkozásokat tükrözi. Megjegyzendı, 
hogy kutatásaink szerint a vízi élıvilágra maga a szabályozás még önmagában nem 
hatott annyira, mint a burkolat jelenléte, illetve egyes mőtárgyak beépítése 
(KERESZTES J. 1995). A 0,8-1,0 m magasságú vízlépcsık például már bizonyos fajok 
számára ökológiai gátakat jelentenek a mederben (barrierhatás). 

− A vízminıség feltüntetése fontos, de itt csak tájékoztató jellegő, mivel nem mindig 
áll mellette értékelhetı adatsor, sok esetben legfeljebb egy-egy elszórt adatpárral 
találkozunk. A feltüntetett jó, közepes illetve rossz besorolás az MSZ-12749 
szabvány vízkémiai határértékeire utal. 

 
 A módszer egy átkötı kapocs lehet az EU Vízügyi Keretirányelv által elıírt 
részletes, víztestekre vonatkozó hidrológiai, ökológiai értékelés, és a patakokra 
vonatkozó tervezések között. A tervezık számára ugyanis információt adhat a patakkal 
kapcsolatos kérdésekre. 
 
 
Esettanulmányainkhoz kapcsolható megjegyzések (3. táblázat): 
− A Rák-patak felsı szakaszán az ökológiai gátat jelentı vízhozammérı mőtárgy 

kicserélése az eredeti célnak megfelelı, de az ökológiai folyosót nem megszakító 
megoldásra a hemeróbiaszintet jelen értékelés szerint 3-ról 0-ra csökkentheti, azaz 
referencia szakasz kategóriába kerülhet. 

− Az ökológiai folyosó kétirányú átjárhatóságának kérdése sok esetben okoz 
problémát. A vízgazdálkodás szemlélete szerint a vízgyőjtıterület egy egység, de ha 
részletekben vizsgáljuk, a forrástól elindulva a torkolat felé leválasztható egy 
vízgyőjtırész, amelyet pl. egy mőtárgy vagy tározó határol a kifolyási szelvénynél, 
ez hidrológiai szempontból rendszerként vizsgálható. Az élı természet esetében más 
a helyzet; nem szakadhat meg az ökológiai folyosó, különösen igaz ez a halak 
esetében. Biztosítani kell a folyásiránnyal szembeni közlekedés lehetıségét is, ezt 
akadályozhatják a mőtárgyak. A probléma vizsgálata közben a Morgó-patak 
revitalizációs tervezésével is kapcsolatba kerültünk, mivel ott a cél éppen a 
vízlépcsık kiváltása a halállomány kétirányú közlekedésének biztosítására. 

− A Morgó-patak felsı szakasza 0 pont értékő, ez az EU-VKI értékelésében is 
referenciaszakaszként jelenik meg. Középsı, mezıgazdasági területen haladó része 
4-es pont értékő, itt a jó állapot elérésének elsı kritériuma a vízminıség javítása. 
Csehországban van rá példa, hogy hasonló területen megszüntették a szabályozás 
hatását, a kiegyenesített patakmedret „visszakanyargósítva” a pontérték 2-re 
csökkenthetı. 

− A Kismaros belterületi szakaszon a maximális 10-es pontérték jelenik meg, a 
célállapot azonban itt is mérlegelhetı. A belterületi jelleg adott, az árvízvédelem 
elsıdleges, a szabályozott jelleg nem szüntethetı meg, vagyis a célállapot legjobb 
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esetben 5-ös értékő lehet. A kémiai vízminıség javítható, a vízlépcsık és a 
betonburkolat, megfelelı mérnöki eszközökkel más megoldásra cserélhetıek. 

 
 
Összefoglalás 
 

Vizsgálataink azt az eddig is ismert tényt támasztották alá, több tudományág 
nézıpontját közelítve, hogy az élıhely jelleget nagymértékben befolyásolja a patakok 
életébe történt emberi beavatkozás mértéke, vagyis a hemeróbiaszint. Ezt próbáltuk 
számszerősíteni a területhasználatok, a medermorfológiát alakító korábbi 
beavatkozások, és az ökológiai gátak súlyozott figyelembevételével. A módszer 
természetesen kezdeti próbálkozás, sok tényezıt összevontunk és elhanyagoltunk, de 
továbblépést jelenthet a patak jelen állapotának értékelésében, és a célállapot 
kitőzésében, a tájökológia szemléletének megfelelı módon. 
 

 
2. ábra: Jelenlegi és reális célállapotként kitőzhetı hemeróbiaszintek egyszerősített ábrája a Morgó-

patakra vonatkozólag (saját szerkesztés) 
Megjegyzés: az értékelés 0-10 fokozatú skálán történik, lásd táblázat. Az elsı számjegy a jelenlegi 
állapot, a második az elérhetı állapotra utal. 

 
A kutatást az OTKA T-042646 támogatta. 
 
 

Szakirodalmi hivatkozások 
 
BARDÓCZYNÉ SZ. E. – HARKÁNYINÉ SZ. ZS. – LOKSA G. (2000): Útmutató a kis vízfolyások és 

vízgyőjtıterületeik revitalizációját megalapozó komplex tanulmányok készítéséhez, OTKA 
zárójelentés 

KERESZTES, J. (1995): Aspekte zur Europäischen Naturschutzjahr 1995. Nationalstrassenbau und 
Landschaftlichen Ersatzmassnahmen vor 1995. Züricher Umweltpraxis No. 6. pp. 5-12. 

KRISKA GY. (2003): Édesvizek és védelmük. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest 



HIDROLÓGIA, VIZES ÉLİHELYEK 
 
 

233 

30. Piskolczi Miklós 
 

A gyalogakác (Amorpha fruticosa L.) hullámtéri terjedése 
és alternatív hasznosításának lehetıségei 

 
 
Bevezetés és szakirodalmi áttekintés 
 

A gyalogakác (Amorpha fruticosa L.) (vagy más néven ámorfa) elsı 
magyarországi leírása 1907-bıl származik (PRISZTER SZ. 1997). Elsısorban 
dísznövényként és gazdasági haszna miatt telepítették hazánkban, tehát a faj spontán 
terjedését egy tudatos emberi telepítés elızte meg. Az Észak-Amerika keleti 
partvidékérıl származó növény a hazai éghajlati adottságok, talajviszonyok mellett is 
megtalálta a fejlıdéséhez szükséges ökológiai tényezıket. Az árvizekkel terjedı 
propaguluma (termése) segítségével pedig a folyó menti térségekben hatalmas ártéri 
területeket foglalt el. Errıl tanúskodik Bartha D. – Mátyás Cs. (1995) felmérése is      
(1. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A gyalogakác magyarországi elıfordulása (Bartha D. – Mátyás Cs. 1995) 
 
 

A XX. század közepére országosan elterjedté vált ez az agresszíven terjedı 
növény. Ezt, ahogy Szigetvári Cs. és Tóth T. munkájában (2004) olvashatjuk, 
elsısorban a hagyományos ártéri gazdálkodás megváltozása, késıbbiekben pedig a 
rendszerváltással járó mezıgazdasági szerkezetváltás, és gazdasági és gazdaságossági 
okok tették lehetıvé. 

Az 1990-es évektıl erıteljesen csökkent Magyarország állatállománya. Ez 
erıteljesen jelentkezett a Tisza menti települések csordáinak állatlétszámában is. A 
legeltetés alól felhagyott földterületek mára a legtöbb helyen erısen gyomosodott 
állapotban vannak. Nagy részüket fiatal gyalogakácos foglalja el, ami „gazdás 
gazdátlanság” miatt egyre sőrőbb állományokat képez. Ugyanez a helyzet azonban 
elmondható a felhagyott hobbi-kertek, gyümölcsösök, kaszálók, szántók esetében is. Az 
azonban némi vigaszt nyújthat, hogy a záródó gyalogakác állomány tıszáma idıvel 
fokozatosan csökken, és 20-30 évesen, foltokban „összeomlás” következik be. Ennek 
részben ellentmondanak késıbbiekben ismertetendı eredményeink. 
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A gyalogakác (Amorpha fruticosa L.) hullámtéri terjedésével és a 
visszaszorításának lehetséges módjaival több hazai szerzı foglalkozott már (BARTHA D. 
– MÁTYÁS CS. 1995; PRISZTER SZ. 1997; TÓTH T. 2001; SZIGETVÁRI CS. 2002; KÓRA J. 
2002; SZIGETVÁRI CS. – TÓTH T. 2004; SIPOSS V. 2006). Jól ismerjük az inváziós növény 
életmenetét, termıhelyi igényét és a terjedésével, a folyók menti tájban okozott károkat. 

Potenciálisan a hullámtér minden egyes foltja alkalmas élıhelyet nyújt az 
ámorfa számára. Ezek között is lényegesek a felhagyott területeket propagulummal 
ellátó „gócpontok”, mint amikkel az erdıszegélyek, a földutak, a szegélysávok és a 
csatornák mentén találkozhatunk. 

Termıhelyi igényei szerint a legkedvezıbb számára a laza talajú, idıszakos 
elöntést kapó, nem túl árnyékos élıhely. Jól érzi magát a folyók menti főz-nyár 
ligeterdıkben és azok szegélyében. Irodalmi adatok arra mutatnak, hogy a szárazságot 
és az árnyékos helyet is elviseli. Erre utalnak a folyóktól távolabb található, mentett 
oldali állományai is. Kedvezıtlenebb körülmények közt azonban lassabban fejlıdik és 
kevesebb termést érlel. 

A zárt gyepekben, különösen, amiket kaszálnak, nehezen marad meg. 
Visszaszorítására jó hatással van a legeltetés is. A szarvasmarhák fellazítják a sőrő 
állományokat, így kedvezı viszonyokat teremtenek az elınyös szukcessziós 
folyamatokhoz. 

A Tisza 45 882 ha-os hullámterének közel harmada erdıvel borított, a maradék 
kétharmad részen szántókat (Tisza mentén 12 872 ha), gyepeket és kivett területeket 
találhatunk. A nagyobb kiterjedéső hullámterek közel 40%-a erdı, ezek közül is 
különösen a nemesnyárfás telepítések cserjeszintjét foglalja el a gyalogakác. 
Továbbiakban számolnunk kell még a szántók 28%-os, a kivett területek 30%-os és a 
gyepek 14%-os területi arányával is. Ezek az adatok is rámutatnak arra, hogy hatalmas 
terület áll az agresszíven terjeszkedı növényfajok rendelkezésére, amennyiben ezen 
földterületek mővelése, kezelése nem lenne a jövıben megoldható. Sajnos erre egyre 
több esély van. A még megmaradt hullámtéri „szalagok” egyre rosszabb állapotba 
kerülnek, és ha nem oldódik meg a „gazdásítás”, akkor a folyó ökológiai viszonyaira is 
súlyosan ható változások következnek be. 

A Tisza menti földek hasznosításának egyoldalú, és sokszor gazdasági centrikus 
használata – pl. a nemesnyár telepítése – ebbıl a szempontból is káros. A még 
megmaradt természetközeli élıhelyek közötti kapcsolatot biztosító, azokat nem 
károsító, mozaikos hasznosítás, sokkal inkább illeszkedik a táj funkciójához. 
 
 
1. Anyag és módszer 
 

A mintaterületeket 2004 augusztusában, Nyíregyházától 30 km-re, Zalkod és 
Tímár község határsávjában (Bodrogzug), Zalkod községet védı töltéstıl kb. 1,5 km-re, 
a Tiszától légvonalban pár száz m-re, a határér irányában jelöltük ki. A területek típusát 
a felhagyás ideje alapján kategorizáltuk. Ez alapján kiválasztásra került egy 1-2           
(1. terület), egy 4-5 (2. terület) és egy több mint 5 éve (3. terület) felhagyott 
szántóterület. Ezeket korábban zalkodi és tímári gazdák használták és egyes részüket 
még ma is így hasznosítják. 

Egyenként 9 db 2x2 m-es kvadrátot jelöltünk ki, és meghatároztuk: a gyalogakác 
csíranövények számát, a gyalogakác és az aljnövényzet borítottságát %-os arányban, a 
területek növényzetének összetételét. Majd a Borhidi-féle relatív ökológiai indikátor 
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értékek (WB, VAL, NB, RB, LB) felhasználásával jellemeztük a mintakvadrátok 
ökológiai viszonyait. A WB, a relatív talajvíz-, illetve talajnedvesség indikátora 
(Ellenberg szerint, 1-12), a VAL, természetességi értéket mutatja (-3-6), az NB, 
nitrogén-igény relatív értékszámait foglalja magába (1-9), az RB, a talajreakció relatív 
értékszámait jelöli (1-9) és az LB, a növények relatív fényigénye alapján megállapított 
indikátor érték (1-9). A gyalogakác visszaszorításának lehetıségeit irodalmi adatok 
alapján értékeltük. 
 
 
2. Eredmények és értékelésük 
 
2.1. A felhagyott szántók vizsgálata 
 

Az 1. területen átlagosan 4 db/m2 volt a gyalogakác sőrősége. A 10-130 cm-es 
egyedek 80%-a egyéves, csíranövény volt. A gyepszintet erıteljesen gyomosodott 
állomány alkotta, sőrő olasz szerbtövis (Xanthium italicum) és mocsári zsurló 
(Equisetum palustre) dominanciával. A gyepszint borítottsága mintegy 95%, a 
gyalogakácé ebbıl, kb. 5%-os volt. Örvendetes, hogy a sőrő gyomnövényzetbe több 
fekete és fehér nyár (Populus nigra, P. alba) 5-30 cm-es magonca is vegyült. Ezek, ha 
átvészelik a kezdeti idıszakot, megerısödve kiszoríthatják az invazív növényeket. 

A 2. területen a gyalogakác állománya záródott. Több folton a süntök 
(Echinocystis lobata) tovább csökkentette a gyepszintig hatoló fényt. A hajtások 
sőrősége 8 db/m2, magasságuk 10-300 cm volt. Ezen kívül 1%-nyi csíranövénnyel 
találkoztunk. A gyér megvilágítottság ellenére a gyepszint borítottsága 70% körüli, az 
ámorfa lombozata pedig mintegy 75%-os záródottságú volt. A gyepszintben megtalált 
tölgy (Quercus sp.) magoncok (20-30 cm) biztató jövıt vetítenek elıre, feltéve, ha 
tovább tudnak fejlıdni, és elegendı tápanyaghoz, vízhez és napfényhez jutnak. 

A növényzet fejlettsége alapján megállapított, több mint 5 éve felhagyott és nem 
használt területen 5 db/m2 hajtássőrőséget határoztunk meg, 10-300 cm magassággal. 
Mivel itt az idısebb állomány lombja kevésbé záródott (65%), a gyepszintre is több 
napfény jutott le. Így borítása is nagyobb, 80% körüli volt. Ami lényeges, hogy a 
gyepszintben megnövekedett a fiatal növények aránya 13 db/m2. Ez arra utal, hogy az 
öregedı állomány megnyíló foltjait részben, fiatal egyedek vehetik át. A gyepszintben 
egymagában árválkodott egy 20 cm magas fehér nyár (Populus alba). 

Fajszámot tekintve az elsı (35 növényfaj) és a harmadik (31 növényfaj) volt 
diverzebb, és a 4-5 éves erısen záródott gyalogakácosban mindössze 16 fajjal 
találkozhattunk. A természetességi értékszámok alapján az is kiderült, hogy az 
elıforduló fajok legnagyobb része a természetes élıhelyek zavarástőrı fajaihoz és a 
hazai gyomfajokhoz tartozott. A Raunkier-féle életforma típusoknak megfelelıen a 
növények fıként hemikriptofiták (félig rejtve telelık) és terofiták (egyévesek). 

A további értékkategóriák szerint nem meglepı, hogy a hullámtéri, vízjárta 
felhagyott területeket, többnyire nedvességjelzı növények foglalják el. Ezek vizenyıs 
élıhelyeket kedvelnek, és az idıszakos elárasztást is jól tőrik. A Tisza által szétterített 
bı tápanyagforrást jelentı üledék, a felsı szakaszok kimosódó tápanyagait is részben 
tartalmazzák. Ezt viszont a neutrális vagy a gyengén bázikus talajt, a mérsékelten és a 
tápanyagban gazdag élıhelyet kedvelı gyomok jól hasznosítják. A félárnyékos 
lombozat alatti gyepszintet, elsısorban a félárnyéknövények viselik el. 
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2.2. A gyalogakác terjedését gátló folyamatok és módszerek 
 

A növénytársulásokon belül állandó csendes harc folyik a fényért, a vízért, a 
tápanyagokért. Így aztán kedvezı feltételek közt, a fent felvázolt invázió mérséklıdhet, 
és az adventív fajokat hazaiak válthatják fel. Ha a gyalogakácos állományának idıbeli 
változását vesszük tekintetbe, akkor azt mondhatjuk, hogy 20-40 év elteltével a folyó 
mentének a természetes növényzete visszafoglalja az elorozott területeket. A gyors 
terjedéssel szemben, egy lassú javulásról beszélhetünk, emberi segítség nélkül. A 
helyzet, és a fenyegetettség azonban ettıl sokkal határozottabb beavatkozást igényel, 
máskülönben a hullámtéren megnövekszik a fitomassza mennyisége, ez csökkenti a 
mederbıl kilépı vizek áramlási sebességét, növeli a lerakott üledék mennyiségét, ezáltal 
pedig tovább erısíti a hullámterek feltöltıdését. Az sem mellékes, hogy a gyalogakác, 
pillangós virágú lévén szimbiózisban él a nitrogénkötı baktériumokkal. Ezzel jelentıs 
mértékben növeli a hullámterek talajainak nitrogénmennyiségét. A kimosódással nagy 
tömegő tápanyag kerülhet a folyókba, ami a víz anyagforgalmi folyamatain keresztül, 
az ökoszisztémában idéz elı súlyos torzulásokat. 

Az aktív emberi tevékenység ebben az esetben elengedhetetlen, mégpedig 
minimum annyira, hogy az élı rendszer visszataláljon a régi kerékvágásba. 

Gyakorlatban az invázió ellen háromféle módszer kecsegtet eredménnyel: a 
biológiai, ami tulajdonképpen további „játék a tőzzel”, és még több zavart kelthetünk 
vele. A kémiai, ami glifozát tartalmú herbicidek (Garlon 4E) használatát jelenti nagy 
kiterjedéső, egybefüggı állományok esetében. Ez a módszer hatékony, de költséges és 
nem az okokat szünteti meg, csak jelentıs költségő tüneti kezelés. 

A fizikai megoldások már jobban elısegítik a területek megújulását, de ha ezt 
szintén tüneti kezelésként végezzük, akkor csak felesleges energiákat viszünk bele egy 
olyan rendszerbe, ami hosszabb távon fenntarthatatlan. 

Így a legjobb, ha a fenti kezelések kiegészítik, segítik azt az emberi 
tevékenységet, amit ıseink már több száz éve a folyók mentén folytatnak. Újra jó 
kezekbe kell adni az elhanyagolt területeket, fenntartani az ökológiai folyosó épségét, 
tudatosan és a folyó viselkedésével harmonikusan formálni a mővelt területeket. 

A folyó mentén meg kell tartani az embereket, érdekeltté kell tenni ıket abban, 
hogy éljenek a folyó kínálta lehetıségekkel. Mindebben segítségünkre lehetnek a 
hagyományok, tapasztalatok, megfigyelések, amiket meg kell ırizni az utókor számára. 
És be kell építeni a már megszerzett tudományos alapokon nyugvó ismereteket, hogy 
tovább növeljük a lehetıségeink számát. 

Csak így lehet egy rendszer újból harmonikus, csak így védhetjük ki a zavarokat 
(pl. adventív növények terjedése). A direkt gondolkodás és tettek, sokszor hasznosak, de 
ha nem kapcsolódnak a rendszert mozgató „hajtórugókhoz”, akkor tartósan nem 
életképesek. Éppen ezért úgy gondoljuk, mielıbb meg kell oldani, hogy a lehetı legtöbb 
hullámtéri területen aktív, a helyi településekrıl irányított gazdálkodás újraéledjen. 
 
 
2.3. A gyalogakác alternatív használata, visszaszorítása 
 

Felvetıdik a kérdés, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a terjeszkedı 
növényekkel szembeni védekezést. A gyalogakác esetében több olyan hasznos tudás 
van birtokunkban, amit a késıbbiekben az elınyünkre fordíthatunk. A természet által 
nagy fáradtsággal elıállított fitomassza akkor is értékes (és nem elsısorban 
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gazdaságilag), még ha egy veszélyes adventív növényérıl van is szó. Sokszor támadás 
és kritika éri azokat a megoldásokat, amelyek gazdasági tartalmat is rejtenek magukban. 
A Tisza menti embereket azonban tájékoztatni kell a lehetıségekrıl, és azok 
buktatóiról. Akárhogy is szeretnénk kisebb foltokon fenntartani az „idilli” állapotot, egy 
ilyen összefüggı „folyosón”, ez csak idıszakosan lehetséges egy újraéledı, egységes 
hullámtéri gazdálkodás nélkül. 

Amikor kitőzünk egy célállapotot, keresni kell az utakat és a lehetıségeket, hogy 
hogyan tudjuk ezeket alkalmazni, kombinálni más hagyományos, szokásos 
megoldásokkal. 

A gyalogakác esetében nem kell idegenkedni attól, hogy a visszaszorítás 
tradicionális módszerei mellett megjelennek olyanok is, amelyek kisegítik azokat. Arra 
azonban ügyelni kell, hogy a célkitőzés ne változzon meg. Erre viszont megfelelı 
állami és önkormányzati eszközök állnak rendelkezésünkre. 

Áttekintve az ámorfával foglalkozó irodalmakat, az látható, hogy a 
hasznosításában több lehetıség rejlik, mint azt gondolnánk. A termésébıl extrakcióval 
sárgás-barna, jellegzetesen aromás olaj állítható elı. Magas szeszkviterpén-tartalma 
miatt az illatszergyártásban hasznosítják azt. A nagy mennyiségben képzıdı termés 
okozza a legnagyobb problémát a védekezés hatékonyságában. Megfelelıen szervezett 
és idızített győjtéssel jelentısen csökkenthetıek lennének az árvizekkel terjedı és akár 
3-5 évig csírázóképes propagulumok. A győjtés lassítaná újabb területek „fertızıdését”, 
és esélyt adna más hazai növényfajok elterjedésére. A termések kivonata továbbiakban, 
gyógyászatban – rotenoid és flavonoid vegyületek révén – (HOHMANN J. 1982) és a 
növényvédelemben (GOMBOS M. – GASKÓ K. 1977; pl. 6a, 12a-dehidro-α-toxikarol) 
alkalmazható. A vizsgálatok azt mutatták, hogy erıs inszekticid és repellens hatással 
rendelkezik. A hullámtéren képzıdı fitomassza mennyisége alapján jó lehetıségünk 
lenne arra, hogy természetes eredető permetszert alkalmazhassunk, és ezzel – ha nem is 
nagy területen – kímélnénk környezetünket. 

A cserjés gyalogakác szárának bezúzásával nagy tömegő allelopatikus hatású 
növényi anyagot juttatunk a talajba, ami rontja egyéb növények magvainak csírázási 
képességét. A szár szabadban történı elégetése pedig semmiképp nem illeszkedik a 
visszaforgatás gondolatköréhez. A hullámtéri területek megközelíthetı, jól járható 
részeirıl származó fitomassza, jó főtıértéke miatt a kisebb községek lakosságának 
nyújthat pótlólagos energiaforrást. Mivel ezeken a településeken a lakások nagy 
többsége kombinált főtéssel rendelkezik, az ilyen célú felhasználásnak semmi akadálya 
nincs. Nagyobb égetımővek táplálására ez a biomassza forrás nem eléggé koncentrált, 
viszonylag kis tömegő és sokszor nehezen megközelíthetı helyeken található. Egy 
másik felhasználási lehetısége, hogy allelopatikus hatásait felhasználva, szárából 
mulch-ot készítsünk. Ennek hatékonyságára vonatkozóan még több elızetes vizsgálatra 
lenne szükség. 

A gyalogakác jól sarjadzik, ezért ahol lehetséges a gyökerétıl is mentesíteni 
próbálják a területet (pl. gyökérféső alkalmazásával). A gyökere viszont jól ismert már 
az ázsiai, az orosz, sıt a hazai gyógyászatban is (flavonoid és rotenoid tartalma miatt). 
Erre vonatkozóan Szegeden végeztek vizsgálatokat a ’80-as években (HOHMANN J. 
1982). 
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3. Következtetések és javaslatok 
 

Hazánkban több természetvédelmi probléma vár még manapság is határozott, és 
megfontolt döntéseket, tetteket. Az egyik legsürgetıbb kérdés, a hullámterek, illetve a 
majdan kialakítandó szükségtározók használata. Fontos azt is látnunk, hogy a 
természetben egyik ökológiai rendszerben sem történhet úgy valami, hogy az további 
hatás-lépcsısort el ne indítson. Különösen igaz ez a folyókat övezı területekre. Így 
aztán egy özönnövény terjedésének visszaszorítása ebben az esetben sem megoldható 
egy egységes koncepció és összefogás nélkül. Meg kell nyerni a környékbeli lakosság 
egy részét, aki el tudja és el akarja látni a területek fenntartását, amit nem lehet 
piacgazdasági alapokra helyezni. Itt sokkal fontosabb szerepe van a „szülıföld 
erejének”. 

A tudomány ismereteit állandóan a felszínen kell tartani, hogy azok ne 
vesszenek el. A másik fontos tennivaló, hogy a publikált eredményeket a hétköznapi 
emberek számára is megérthetıvé, gyakorlatban hasznosíthatóvá kell tenni. 

Vizsgálataink arra mutattak rá, hogy a hullámtér mővelt területei az ember 
tevékenysége nélkül gyors ütemben elvadulnak, a gyalogakác sikerrel válik domináns 
tagjává a társulásnak. 

A szakirodalmi adatok alapján javaslatot tettünk olyan megoldásokra, amik jól 
illeszkedhetnek a helyi lehetıségekhez, és egyben segíthetik az özönnövény 
visszaszorításának hagyományos módszereit. Ezek gyakorlatba való átültetésére további 
vizsgálatokra és felmérésekre van szükség. 
 
 
Összefoglalás 
 

A gyalogakác (Amorpha fruticosa L.) hullámtéri térhódítását több tényezı is 
elısegítette, de elsısorban a hagyományos ártéri gazdálkodás megváltozásával van 
összefüggésben. Újabban a hullámtéri szántók, legelık gondozásának, kezelésének 
felhagyása tette lehetıvé az invázióját. Magyarországi elterjedését vizsgálva 
megállapítható, hogy elsısorban a Tisza és mellékfolyói mentén fordul elı tömegesen. 

A mintaterületeket 2004 augusztusában, Zalkod községet védı töltéstıl kb. 1,5 
km-re, a Tiszától pár száz méterre jelöltük ki. A területek típusát a felhagyás óta eltelt 
idı alapján kategorizáltuk. 

A 2x2 m-es kvadrátokban meghatároztuk: a gyalogakác csiranövények számát, a 
gyalogakác és az aljnövényzet borítottságot %-os arányban, a területek növényzetének 
összetételét. Majd a Borhidi-féle relatív ökológiai indikátor értékek (WB, VAL, NB, 
RB, LB) felhasználásával jellemeztük a mintakvadrátok ökológiai viszonyait. A 
gyalogakác visszaszorításának lehetıségeit irodalmi adatok alapján értékeltük. 
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31. Lenti István 
 

Bátorliget gombavilága 
 
 
Bevezetés 
 
 A Bátorligeti-ısláp, a Bátorligeti vagy „Nyomási”-legelı, illetve a Fényi-erdı 
alkotják azt a fokozottan védett terület-együttest, amelyet ma a Bátorligeti 
Természetvédelmi Területeknek nevezünk. Több mint egy évtizede kezdett 
gombakutatásaink olyan értékekkel gazdagították a méltán híres bátorligeti flórát és 
faunát, amelyek honi viszonylatban tisztes eredményeket képviselnek. 

 A Nyírség gombakutatásának rövid történetét a közelmúltban Bartha D. (1993) 
foglalta össze, s jelezte, hogy olyan szaktekintélyek kutatták ezeket az élılényeket, mint 
a nemzetközileg is elismert Hazslinszky F. (1818-1896), Hollós L. (1859-1940) és 
Rapaics R., bár a bátorligeti térséget munkáik nem érintették. Az elsı, egyben 
meghatározó mikológiai munkát e táj gombáiról Ubrizsy G. akadémikus (1953) tette le 
a szakmai közönség elé. 1995-ig ez a 86 nagygombafajt tartalmazó lista volt a 
legrészletesebb a rezerváció gombáiról. A Fényi-erdıben Ötvös J. (1971) végzett 
mikológiai feltáró munkákat, s 122 nagygomba fajjal ismertette meg szakterületét. A 
„Nyomási”-legelırıl – munkatársaimmal együtt – adtunk hírt a gombákról, s 139 fajjal 
jellemeztük ezt a természeti területet (LENTI I. et al. 2004). Rimóczi I. (2002) és munka-
társainak mikológiai munkássága gyarapította az ıslápban élı gombák körét 512-re. 
 
 
1. Anyag és módszer 
 
 Adatainkat az esetenkénti bejárások, bonitálások során gyarapítottuk. Állandó 
felvételezési négyzeteket nem jelöltünk ki, ezt késıbbi, mikoszociológiai munkánk 
során tervezzük. A nagygombák fajainak meghatározásához, illetve a nevezéktani 
kérdések megoldásához több honi és nemzetközi szakirodalmat, határozókulcsot 
alkalmaztunk (CAPPELLI, A. 1984; RIMÓCZI I. 2002). A fajokat a helyszínen, vagy 
laboratóriumban határoztuk meg, majd preparátumokat készítettünk belılük. 
Rendszeresen feljegyeztük az egyes gombafajok tenyészhelyét, aljzatát, mikorrhizás 
partnereit. A fajokról helyszíni fotókat készítettünk. Az adatokat a Német Mikológiai 
Társaság „Pilzkartierung 2000” PC-programjával tároljuk és értékeljük. A 
gombarendszertani kategóriákat Frade, B.L. – Alfonso, A.T. (2005) szerint használjuk. 
 
 
2. Eredmények 
 
 A Bátorligeti-ıslápról (1. kép) máig 712 nagygomba fajt bonitáltunk, melyekbıl 
692 db-ot pontosan meghatároztunk. A többi fajnak a tisztázása folyamatban van. E 
fajlista igen változatos, hiszen 34 faj a Phragmobasidiomycetidae 12 nemzetségébe, 28 
faj a Gasteromycetes 8 nemzetségébe, 110 faj az Aphyllophorales 53 nemzetségébe és a 
legtöbb 520 faj a Boletales-Agaricales-Russulales rendekbe tartozik. 

 Tehát az említett adatok a terület nagygomba világának taxongazdagságára 
utalnak oly módon, hogy a fajgazdag nemzetségek közül (pl. Entoloma, Cortinarius, 
Clitocybe stb.) több még nem is szerepel az elvárható fajlistán. Alig találunk fajokat 
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olyan nemzetségekbıl, mint a Melanoleuca, Cystolepiota, Gymnopilus és Lyophyllum. 
Bizonyos, hogy e nemzetségek, továbbá a nedves biofajokra oly jellemzı Naucoria 
genus még számos fajjal van jelen a Bátorligeti-ıslápban. 
 

 
 

1. kép: A Bátorligeti-ısláp (saját felvétel) 2. kép: A Fényi-erdı (saját felvétel) 
 
 

 A gombák között 476 a szaprobionta faj. Krieglsteiner, G.J. (1993) ajánlása 
alapján e gombafajokat elkülönítettük elhalt és/vagy korhadó aljzaton élıkre, ahová 
272-t soroltunk. Másik csoport az erısen korhadt aljzaton élı gombák társasága, 
amelyek száma 232. Sok faj (pl. a Coprinus disseminatus, Marasmius rotula stb.) 
mindkét csoportban megtalálható. 

 A Bátorligeti-ısláp keményfa ligeteiben jellegzetesnek felsorolt gombák valóban 
a hegyvidéki üde lombos erdıket is jellemzik. Nem meglepı, hogy a bükkösökre 
jellemzı nagygombákat találunk itt, mint pl. a Marasmius cohaeres, az Antrodiella 
hoehnerii, a Micromphale foetidum és a M. brassicalens fajokat. 

 A láp hővös klímájának eredményeként olyan Fagion, vagy Carpinion 
társulások szaprobionta gombafaja, mint a Megacollybia platyphylla, vagy az egyébként 
csak bükkfatuskón megjelenı Oudemansiella mucida, itt Quercus robur avaron, illetve 
törzsön tenyészik. Az idevonható Agaricus dulcidulus is a bükkösök faja (MÖLLER, F.H. 
1950). 

 Az élı fákat parazitáló Ganoderma adspersum és a G. resinaceum szintén közös 
karakterfaja a Fraxino-Ulmetum társulásnak és a hegyvidéki Fagetaliaknak. 

 A rezerváció területén 30 obligát parazita gombafajt figyeltünk meg, ami 
viszonylag nem sok. Ez a védett terület faállományának egészségi állapotáról ad ma 
még kedvezı képet. Sajnos, e parazita taplók többségükben széles gazdaspektrumúak, 
mint pl. a Ganoderma lucidum, a Phellinus contiguus. Jelentıs hányaduk a Quercus 
genushoz kötıdik, pl. az Inonotus dryadeus, a Phellinus robustus, stb. Egyáltalán nem 
meglepı, a gyakran a bükkön élısködı taplók megjelenése e tájban az égeren (pl. 
Inonotus obliguus), vagy füzeken (pl. Phellinus ferreus). 

 A mikorrhizás gombafajok (204 db) száma a felvételezett fajok szők 
egyharmadát teszik ki. A 23 genus a nagygombák széles körét érintik. E mikorrhizás 
fajok mintegy 80%-a a kocsányos tölgyhöz kötıdik. Találtunk 22 nyírfa mikorrhizás 
fajt, valamint az égerhez és a nyárfához kötıdı mikorrhizás nagygombákat is. 
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 A Fényi-erdıben (2. kép) 628 nagygomba faj elıfordulását bizonyítottuk. A 14 
élıhely típusból 356 gombafajt tudtunk besorolni a szakma által elfogadott, de 
jogszabályban még nem rögzített hazai „Vörös Lista” kategóriáiba. 

 Az itt bevezetett és alkalmazott 1-es kategóriába 8 (1,27%), a 2-esbe 47 (7,48%), 
a 3-asba 239 (38,07%), a 4-esbe 62 faj (9,87%) sorolható. A felvételezett fajok jelentıs 
mennyisége az ısi rezervációban is megtalálható, tehát ez a két élettér mikológiai 
szempontból nagyon hasonló! 

 A Bátorligeti-nagylegelı (3. kép), vagy ahogyan errefelé nevezik, a „Nyomási”-
legelı gombavilágát hat éven át kutattuk. Gomba felvételezési munkánk eredménye 139 
nagygomba faj. Ezt a mennyiséget 3 gombaosztályba, 10 rendbe sorolhatjuk. A 24 
családba tartozó fajok legnépesebbjei a Tricholomataceae (14 faj), a Polyporaceae (7 
faj), a Lycoperdaceae (5 faj), még az Agaricaceae és az Auriculariaceae családok 4-4 
fajt tartalmaznak. 
 

 
3. kép: A Bátorligeti-legelı (saját felvétel) 

 
 

 A fajokban leggazdagabb nemzetségek a következık: Coprinus (10), Lepiota és 
Clitocybe (7-7), Mycena és Entoloma (6-6), valamint az Agaricus és Helvella (5-5). 

 A felvételezett gombák 45,3%-a (63 faj) a honi tervezett „Vörös Lista” 
szereplıje. Az erısen veszélyeztetett fajok száma 5 (3,6%), a veszélyeztetetteké 51 
(36,7%), még a potenciálisan veszélyeztetetté válható fajok mennyisége 7 (5,0%). 

 A legelı nagygombáinak mennyiségi viszonyaira jellemzı a szuperdiszperzió, 
mivel az egyes fajok megjelenése szórványos. Normális diszperzió csak néhány faj 
esetében jellemzı (pl. Lepista nuda, Marasmius oreades, M. scorodonius, Lycoperdon 
foetidum, Scleroderma bovista). Tehát ebben az élettérben a nagygombák kifejezett, 
stabil mikoasszociációkat nem alkotnak. Az erdık melletti szegélyeken, illetve a nyílt 
homoki legelı egyes részein képeznek apró, ún. stádium-aspektusokat. 

 Bátorligeten a természet közeli élıhelyek – ha mozaikosan is – egyenként 
tekintve, viszonylag apró területeken is, lényegében olyan nagy jelentıségőek, hogy 
önmagukban felérnek a többi tájvédelmi körzeteink, gyakran egyes nemzeti parkjaink 
értékével. Egyediségét növény- és állatvilágának, s mindezek mellett gombavilágának 
összességében köszönhetik. Ezen értékek bármelyikének a többitıl elvonatkoztatott 
értékelése, nem nyújthat valós, reális eredményt. 

 Tehát Bátorliget növény- és állatvilágának elismert természetvédelmi értékeit a 
nagygomba világára is ki kell terjeszteni, azt annak illıen reális értékén kell kezelni, 
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hiszen növény- és állatvilágával együttesen, egyenrangúan alkotja annak természeti 
kincseit. 

 Az erdei lelıhelyeken győjtött nagygombák 32,0%-a (RIMÓCZI I. et al. 1999), a 
réti élıhelyekének 45,3%-a (LENTI I. et al. 2004) Magyarország nagygombáinak „Vörös 
Listáján” is megtalálható! 

 Ezzel ellentétben a jog szerinti védelem alapján (KvVM 23/2005 (VIII. 30.) 
rendelete) csupán négy védett gomba él ezeken a termıhelyeken, amely Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye más védett területeivel együtt nagy reményekkel pályázhat a 
nemzeti park értékő védettségre! Ugyanis e megye állatvilágában 325 faj hazánkra, 57 
állatfaj pedig az egyetemes tudományra nézve is új (RAKONCZAY Z. 2004). 

 Az említett KvVM-rendelet, amely mindösszesen 35 nagygomba fajt jelöl meg 
hazánkban védett gombaként, kirekeszti ezen körbıl Bátorliget és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye nagy értékő, védelemre érdemes gombáit! Mindez által megtagadja azt a 
létezı természeti értéket, amely ennek a tájnak sajátsága, amely hazánk egyik 
leggazdagabb természeti tájává teszi (RIMÓCZI I. 2006). Ez a „továbbjavításra” ítéltetett 
rendelet tagadja mindazt, amit Boros Á., Tuzson J., Ubrizsy G. (cit. BARTHA D. 1993) 
meggyızıdéssel hirdetett úgy a Beregrıl, mint a Nyírségrıl. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A Bátorligeti Természetvédelmi Területek mikológiai vizsgálata alapján is 
megállapíthatjuk, hogy e táj nemcsak növény- és állatvilágának gazdagsága miatt vívott 
ki honi és külhoni hírnevet, hanem gombavilága is rendkívül változatos. Mindezek az 
eredmények tovább növelik, erısítik e védett élıhelyek elismertségét, illetve kívánják 
mind fokozottabb védelmét! 
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32. Lenti István – Juhász Sarolta 
 

A Teremi-tó és növényvilága 
 
 
Bevezetés 
 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, Terem, Vállaj és Bátorliget 
községek által határolt területen található az a mintegy 30 hektáros tó, amely a magyar-
román államhatár közvetlen szomszédságában van. A védett Bátorligeti-ısláptól 
északkeleti irányba esik, s közöttük a Bódvaj-folyás alkot „élı” kapcsolatot. 

 A tavat mesterséges úton hozták létre, ugyanis területét korábban legelıként 
hasznosították. 1982-ben a Bódvajon levonuló „zöldár” öntötte el. Az akkori 
termelıszövetkezet elnöke, Majtényi Sándor úr – aki e táj kiváló ismerıje, kedvelıje – 
jól érzékelte, hogy e területet másként is lehetne hasznosítani. A tavat „megépítették”, s 
lett belıle horgásztó, valamint öntözésre víznyerı hely. A szakemberek megállapították, 
hogy a legelı a környezı részeknél jóval alacsonyabban fekszik. Mindezt igazolta az a 
tény, hogy a „csillaggödörnek” nevezett legmélyebb pontokon mindig nádas tenyészett. 
1983 tavaszán hozzáláttak a tó kialakításának munkáihoz, amelyet 1984-ben befejeztek. 
A fenékmélyítésre is kísérletet tettek, de a kotus láptalaj miatt ez nem volt járható út. A 
rákövetkezı évben halivadékokat telepítettek a tóba. A tó vize ebben az idıben 
gyakorlatilag iható volt, s mindenféle halfaj betelepítéséhez megfelelt. 
 
 
1. Irodalmi áttekintés 
 
 A Nyírség ısi tó-, láp- és mocsárvilágának megszüntetése az Ecsedi-láp 
lecsapolásával kezdıdött 1795-ben és folytatódott az 1900-as évek elejéig. Eltőnt az 
Alföld jellegzetes képéhez tartozó lápi panoráma, „susogó nádberkeivel, dalos 
kosárkötı, gyékényfonó lánykáival, vadrucás zsombékjaival”. Helyettük vetések, 
haragoszöld kukorica- és burgonyaföldek borították a lecsapolt területeket (LİRINC K. 
1995). Valaha Kitaibel Pál (1757-1817) utazott át e vidéken, a máramarosi hegyek felé 
menvén, s a táj pusztaszerő gyepjeinek, lápjainak virágait, füveit jegyezte fel. Majd’ egy 
évszázaddal késıbb Tuzson János (1870-1943) akadémikus tett látogatást a Nyírség e 
vidékére, s megállapította, hogy mocsarainak flórája hasonló az Alföld más 
mocsaraihoz, de a homokpuszták bizony eltérık. Legérdekesebbnek azonban a lápos, 
zsombékos területek növényvilágát találta. E növényformációkban leginkább a 
Nyírbátor és környéki homokbuckákon és a bátorligeti „Csapó Berek”-ben 
gyönyörködhetett. Tuzson János (1914), aki gyakorlatilag „felfedezte” e tájat, a maga 
nemében egyedülállónak tekintette, hiszen rányomja bélyegét a déli területek, az orosz 
puszták növényvilága, a hajdan volt szubarktikus lápok északi jellegő növényzete, de 
keleti szélén az erdélyi hegyekbıl származó fajok jelenléte is. Soó Rezsı (1934, 1935) 
munkatársaival elvégezte a Nyírség növényszociológiai feltárását, s az edényes flóra 
teljes enumerációját. Kutatásainak jelentıs hányada Bátorliget térségében történt, s már 
akkor megfogalmazta a mai rezerváció végóráit: „…az Istentıl a természet csodájának 
teremtett földjén…”. 

 A Teremi-tó és környéke Lesku Balázs (2002) felmérési munkái alapján „vizes 
magas sásos terület, foltosan rekettyefőzzel benıve, északi részén kırises, fehér nyáras 
liget”. Amennyiben növényvilágát tanulmányozzuk, alig több mint húsz évre kell 
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visszapillantanunk. Ma már látható a természetnek reményteljes, gyönyörő alkotása, 
amelyet minden emberi beavatkozás dacára végez! 
 
 
2. Anyag és módszer 
 

Felvételezéseink a tópartot övezı 250 méteres, növényzettel borított zónára 
terjedt ki, amely a talajfelszín adottságaiból a tó közvetlen környezetének tekinthetı. 
Északról szántóföldek és a Nyírbátort Vállaj településsel összekötı mőút szegélyezi. A 
keleti és délkeleti részeken a Teremi-, vagy Dróti-erdı hosszan elnyúló részei határolják 
(1. kép). 
 

 
1. kép: A Teremi-tó (saját felvétel) 

 
 

 A Teremi-tó vegetációjának tanulmányozását 2003 tavaszán kezdtük, s a 
bejárásokat kéthetes gyakorisággal végeztük. Külön felvételezési négyzeteket még nem 
jelöltünk ki, a fajok felvételezését a véletlen bejárás módszerével hajtottuk végre. A 
pontos meghatározásokhoz segítségünkre volt Simon Tibor (2000) és Borhidi Attila 
(1995, 2003) kézikönyve. Az életformák meghatározása, az „ökológiai rendszerezés” 
Raunkier-féle, Pisztner Szaniszló (1992 cit. SIMON T. 2000) által módosított rendszerrel 
történt. A növényfajok cönoszisztematikai besorolását, a T-, W-, R-értékek és a 
természetvédelmi kategóriákba sorolását (TVK) Simon T. (2000) útmutatása szerint 
végeztük. 
 
 
3. Eredmények 
 
 A Teremi-tó ez idáig felvételezett növényfajainak száma 581 db. Az edényes 
virágtalanokat a harasztok (Pteridophyta) törzséhez tartozó zsurlók (Sphenopsida) és 
páfrányok (Pteropsida) képviselik néhány családdal. Jelen vannak a fenyıfélék 
(Coniferopsida) ember ültette képviselıi is. A zárvatermıket (Angiospermatophyta) 
kisebb mértékben az egyszikőek (Monocotyledonopsida), 14 családjának fajaival 
jelenítik meg. A kétszikőek (Dicotyledonopsida) 59 növénycsaládjának fajaival vannak 
jelen. 

 A Teremi-tó flóraelem-összetételére jellemzı, hogy legnagyobb hányaduk 
(42%) az eurázsiai flóraelemhez tartozik, bár egyesek inkább euro-szibériai jellegőek, 
mint pl. a réti angyalgyökér (Angelica palustris), még mások Dél-Európa, Elı-Ázsia 
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tájain az elterjedtek, mint a Populus és Salix spp.-k, valamint az élesmosófő 
(Chrysopogon gryllus). 

 A közép-európai fajok (6%) közül rálelhetünk a pettyegetett tüdıfőre 
(Pulmonaria officinalis), míg az európai elemeket (17%) a csillagıszirózsa (Aster 
amellus) képviseli. A kozmopoliták nagy számban (11%) vannak jelen, pl. a 
gyomnövényként kezelt ürömlevelő parlagfő (Ambrosia artemisiifolia). A vízi- és 
mocsári növényeket Potamogeton, Lemna spp., Phragmites australis, stb. képviselik. 

 A cirkumpoláris fajok (10%) a magas északi területeken elterjedtek, itt a 
tóparton a mocsári gólyahír (Caltha palustris) és a lápi nádtippan (Calamagrostis 
stricta) is jelen van. Viszonylag nagy arányban találhatók a tó körüli flórában a 
szubmediterrán (4%) és az adventív (4%) eredető fajok. Az elızıt pl. a bunkós hagyma 
(Allium sphaerocephalon), az üstökös gyöngyike (Muscari botryoides), az utóbbiakat 
olyan agresszíven terjedı fajok jelzik, mint az aranyvesszı (Erigeron annuus), a 
selyemkóró (Asclepias syriaca), de megemlíthetjük az akácot (Robinia pseudo-acacia) 
is. 

 A pontusi (3%), a pannoniai-endemikus (1%), a dacikus és a balkáni elemeket 
kevés számú növényfaj teszi jellemzıvé. A terület a száraz gyepekben gyakori, 
pannóniai bennszülött magyar szegfő (Dianthus giganteiformis subsp. pontederae), a 
balkáni eredető ezüst hárs (Tilia tomentosa), mely xero- és mezoterm tölgyesek 
jellemzı faja miatt különleges. 

 A Teremi-tó partján élı növények jelentıs része (39,3%-a) évelı 
(Hemikryptophyta). Az egyévesek (Therophytonon) csoportját fıleg a gyomok alkotják 
(32,0%). A nedves környezet indokolja a vízi életmódhoz alkalmazkodott (Hydato- és 
Helophyta) viszonylag magas arányát (8,1%). A fák és a cserjék jelenléte (MM és M 
életformák) összesen 9,7%-ot tesz ki. A törpecserjék, kúszó rács-cserjék (Chamaephyta) 
(1,8%), a gumós, hagymás, gyöktörzses növények (Geophyta és a Hemigeophyta) 
összesen 6,4%-ot tesznek ki. A fán élık (Epiphyta) pedig 0,4%-ban vannak jelen. 

 A Teremi-tó és közvetlen környezetének flóráját a hımérsékleti tényezı (T) 
alapján a következı kategóriákba sorolhatjuk: 0=7,5%, 3=2,0%, 4=1,2%, 5=61,9%, 
6=21,7%, 7=5,7%. Az arányokból leolvashatjuk, hogy a tóparton azok a fajok 
telepedtek meg fıként, melyek hımérséklettel szembeni tőréshatára a lomberdı és a 
szubmediterrán lomberdı klímaövezettel jellemezhetı. 

 A táj flórájának megoszlása a vízháztartási mutatók alapján: 0=0,9%, 1=3,7%, 
2=13,5%, 3=21,2%, 4=13,2%, 5=11,6%, 6=8,0%, 7=7,3%, 8=6,0%, 9=6,4%, 10=4,4% 
és a vízi, 11=4,1%. A számarányok eloszlása alapján a flórának több mint fele 
szárazabb tenyészhelyeken él. Többségük abba a kategóriába tartozik, ahol a talaj 
vízellátása „mérsékelten száraz”, tehát elsısorban gyomnövények alkotják. 

 A talaj pH-tartománya determinálja a rajta megtelepedı növényeket, illetve vice 
versa. A tóparti flóra többsége az enyhén meszes talajokat részesíti elınyben, mely 
elsısorban a réti, láposodott talajok sajátossága. A nádasok, magas kórósak, száraz 
gyepek társulásainak elemei, s a legtöbb fafaj is, e pH-értékekhez ragaszkodnak. Az itt 
élı növények R-érték szerinti felosztása: 2=4,0%, 3=20,0%, 4=46,0%, 5=7,0%, nem 
jellemzı, azaz a 0=23,0%. 

 A Teremi-tó növényvilágának természetvédelmi érték kategóriák szerinti 
besorolása: Unikális=0,2%, KísérıVédett=0,9%, Védett=4,2%, E; társulásalkotó=6,2%, 
Kísérı=36,5%, TP; pionír=5,3%, TZ; zavarástőrı=18,1%, Adventív=1,2%, 
Gazdasági=1,1%, Gyom=26,4%. A tó körüli flóra-csoportok e kategóriák szerinti 
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megbontása jelzi, hogy a fellelt fajok 51,0%-a a természet közeli állapot képviselıje. 
Figyelemre méltó, hogy a védett növények száma viszonylag magas, s köztük található 
a reliktum réti angyalgyökér (Angelica palustris). A másik nagy csoportot a degradációt 
indikáló fajok, a gyomnövények alkotják. A gyomok másodlagos, rontott 
termıhelyeken nagy tömegben jelennek meg, fıként antropogén hatások 
eredményeként. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A Teremi-tó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti szegletében található, 
közvetlenül a magyar-román államhatár mellett. Ott, ahol hajdan az Ecsedi-láp „uralta” 
a tájat, s jelenléte kihatással volt a mezoklímára. Lecsapolása után minden 
megváltozott, az ısi élet gyakorlatilag eltőnt. A tó mesterséges eredető, az ember 
másként akarta hasznosítani a számára értéktelen, buckás, homoki legelıt. Az eddig 
felvételezett 581 növényfaj között több védettet találunk, mint pl. a magyar csenkeszt 
(Festuca vaginata), a deres fényperjét (Koeleria glauca), a homoki cickafarkat 
(Achillea ochroleuca) stb. 

 A növényzet más tagjai a Bátorligeti-ıslápból érkeztek. A fajok elterjedését 
segíti a szél, az állatok, a Bódvaj folyás és maga az ember is. Ma már partján virágzik a 
reliktum réti angyalgyökér (Angelica palustris), a lápi nádtippan (Calamagrostis 
stricta), melyek északi vidékek, boreális lápok lakói. Tenyészik itt a kocsányos tölgy 
(Quercus robur), de megtalálhatók hő kísérıi, az ezüsthárs (Tilia tomentosa), 
cserjeszintben a kányabangita (Viburnum opulus), a kecskerágó (Euonymus spp.), a 
somok (Cornus spp.) stb. 

 A természet a Teremi-tó és a Bátorligeti-ısláp között ökológiai folyosót épített 
ki, amely már mőködıképes. Sajnos, mégis a gyomvegetáció rendelkezik a legnagyobb 
faji diverzitással, amelyben az ember olykor oktalan cselekvése játszik fıszerepet. 
További gondot jelent a tájidegen fajok elszaporodása, amelyek visszaszorítása nem 
halasztható feladat! 
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33. Olajos Péter – Gregán Orsolya 
 

„A közép-beregi sík komplex élıhely-rehabilitációja” címő 
LIFE NATURE projekt 1 

 
 
Bevezetés: A LIFE program 
 

A LIFE programot 1992-ben hívta életre az Európai Unió, és azóta húsz 
országban több mint kétezer-ötszáz projekt megvalósítását tette lehetıvé. A LIFE szó 
angolul életet jelent, de a program neve egy francia eredető mozaikszó (L 'Instrument 
Financier Pour l'Environment), mely magyarul így hangzik: „Pénzügyi Eszközök a 
Környezetvédelemért”. 

A LIFE három fı területen biztosít pénzügyi alapot a környezetvédelem 
szerteágazó feladatai között: 

• környezetvédelem (LIFE-Environment), 
• természetvédelem (LIFE-Nature), 
• a LIFE által támogatott egyéb országok (LIFE-Third countries). 

 
 A fentiek közül a LIFE-Természetvédelem a természetes élıhelyek, valamint a 
vadon élı flóra és fauna megırzését szolgáló tevékenységekkel (jelenleg fıleg a Natura 
2000 hálózat létrehozásával) kapcsolatos pályázatokat támogat. 

 A NATURA 2000 területek hálózata az Európai Unió országainak területén 
megmaradt, közösségi jelentıségő természetes élıhelyek, vadon élı állat- és 
növényfajok védelme érdekében létrehozott területek rendszere. A hálózat 
Magyarországon mind védett, mind nem védett területeket felölel, s összesen az ország 
területének mintegy 20%-át érinti. Ezen területek a természetes élıhelyek, illetve a 
vadon élı állatok és növények megırzésén keresztül hozzájárulnak a biológiai 
sokféleség védelméhez. 

 A NATURA 2000 hálózatot kétféle típusú terület alkotja, melyeket a tagállamok 
két uniós irányelv alapján jelölnek ki: 

1. A Madárvédelmi Irányelv (Birds Directive) alapján az irányelv függelékében 
szereplı madárfajok védelmét biztosító Különleges Madárvédelmi Területeket 
(SPA: Special Protection Areas). 

2. Élıhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive) alapján az irányelv 
függelékében szereplı növény- és állatfajok, valamint élıhelytípusok 
megırzését biztosító Különleges Természetmegırzési Területeket (SAC: Special 
Areas of Conservation). 

 
 
1. A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet 
 

Az 1982-ben létrehozott 22246 hektáron elhelyezkedı Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzet 37 település külterületén helyezkedik el. A védett terület nagysága 
közel egyenlıen oszlik meg a Szatmári- és a Beregi-sík között. A Tájvédelmi Körzet 

                                                 
1 Azonosító: LIFE 04 NAT HU 118  
A projektrıl bıvebben a http://lifebereg.hnp.hu weblapon lehet tájékozódni. 
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mozaikos szerkezető, az egyes foltok a legértékesebb, de egymáshoz területileg nem 
kapcsolódó részeket foglalják magukba. 

A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelıje a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság. A terület ırzési és felügyeleti munkáját a tájvédelmi körzet vezetıje 
mellett jelenleg négy természetvédelmi ır végzi, a szakmai irányítását a Nemzeti Park 
Igazgatóság felügyelıi állománya látja el, szoros együttmőködésben a tevékenységben 
érintett kutatóintézetekkel, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel. 
 
 
2. A projekt elindításának okai 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Unió LIFE NATURE 
pénzügyi eszközének 70%-os támogatásával programot indított a közép-beregi síkon 
elhelyezkedı lápok és közvetlen környékük komplex rehabilitációjára. A program célja, 
hogy ezeket az Európában legdélebbi síkvidéki elıfordulású tızegmohalápokat 
megóvjuk a leromlástól, pusztulástól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A projekt területe (saját szerkesztés) 
 
 

A projektterület (1. ábra) magába foglalja Csaroda település teljes külterületét és 
a tervezett intézkedések érintik Beregdaróc, Gelénes, Tákos, Vámosatya, Márokpapi és 
Hetefejércse területét is a földvásárlások, illetve a tervezett vízzáró-mőtárgyak 
megépítése, mőködtetése révén. 
− A beregi tızegmohás lápok a hazai természetvédelem kiemelt fontosságú 

objektumai. 
− A Bockereki-erdı a benne lévı vizes élıhelyekkel, és a hozzá kapcsolódó fás-

legelıvel együtt szintén kiemelkedı értékő élıhely-együttes. 
− Mind a lápok, mind a többi élıhely-együttes állapota kimutathatóan romlik, 

melynek okai: 
• térségi szintő szárazodás (talajvízszint csökkent, az ingadozás növekedett); 
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• mezo- és mikroklíma negatív irányú megváltozása (hővös, párás mikroklíma 
helyett melegebb, szárazabb); ennek okai: erdık helyett szántók (árnyékoló, 
szélfogó hatás megszőnése), természetes vízjárás megváltoztatása 
(folyószabályzás, csatornázás); 

• intenzív mezıgazdasági mővelés (mőtrágyák, peszticidek, herbicidek 
használata), mely az eutrofizációt gyorsítja; 

• a hagyományos gazdálkodási formák háttérbe szorulása, a tájhasználat 
átalakulása. 

 
 Aktív, intenzív beavatkozás nélkül a lápok állapota leromlik, átalakulhatnak, 
és akár el is pusztulhatnak! 
 

 

 

 
1. kép: Égerláp 2. kép: Fás-legelı 

Fotók: Lesku Balázs 
3. kép: Tızegáfonya 

 
 
3. A projekt célkitőzései 
 

Mivel az ilyen térbelileg mozaikos, kifejezetten változatos terület komplex 
rehabilitációja csak akkor lehet sikeres, ha a különbözı tevékenységtípusok széles körét 
összehangoltan alkalmazzuk (2. ábra), pályázatban leírtak szerint a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága az itteni élıvilág hosszú távú védelme érdekében vállalta többek 
között, hogy: 

• a lápok és a Bockereki-erdı vizét elvezetı csatornákon vízzáró mőtárgyakat 
helyez el a víz elfolyásának megelızésére, illetve a talajvíz-szintjének 
kiegyenlítése érdekében (tavaszi áradás, nyári aszály); 

• a fent említett lápos területek környékén elhelyezkedı földeket megvásárolja, és 
azokon védızónát létesít (erdısítéssel, gyepesítéssel, fás legelık létrehozásával 
és azok gondozásával); 

• a legveszélyeztetettebb lápok környékén kerítés épül a vadállomány által okozott 
károk minimalizálása érdekében; 

• biomonitorozás segítségével a vízvisszatartás és a vizes élıhely-rehabilitáció 
hatékonyságának objektív megítélése. A területre jellemzı vizes élıhelyek 
hosszabb távú megırzése céljából vízháztartási modell fejlesztése. 

 
 A közvetlen célok között szerepel a lápok vízháztartásának javítása (több víz, 
kiegyensúlyozottabb vízjárás), a lápok mikroklímájának javítása (hővösebb, párásabb 
mikroklíma), valamint a Beregre jellemzı többi élıhely-együttes (erdık, holtmedrek, 
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legelık) állapotának komplex javítása. A közvetett céljaink a lápok tágabb értelemben 
vett környékének természetközelibb állapotba hozása, a térség komplex 
tájrehabilitációja, mely alapja lehet a térségben zajló ökoturisztikai fejlesztéseknek 
(szakmai és falusi turizmus), az erdıgazdálkodás lehetıségeinek javítása, valamint a 
hagyományos gazdálkodási formák lehetıségeinek javítása. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. ábra: A projekt keretében tervezett tevékenységek (saját szerkesztés) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 

 
 
4. A megvalósulás során várt legfontosabb eredmények: 
1. Növekednek az értékes vizes élıhelyek (dagadóláp, átmeneti lápok és síklápok) 

flóráját és faunáját védı puffer-zónák. Erısödnek és javulnak a vizes élıhelyek és 
terresztris ökológiai rendszerek közötti térségi kapcsolatok. 

2. A vizes élıhelyeken és közvetlen környékükön javulnak a mikro-, és 
mezoklimatikus feltételek. 

3. Az elavult technológiájú vízellátó rendszer korszerősítésével elkerülhetı a 
természetvédelmi szempontból jelentıs madár- és kétéltő fajok pusztulása. 

4. A lápokat, a síklápokat és az átmeneti lápokat tápláló víz minısége javul. 
5. Több mint 1500 ha területen biztosítjuk a vízvisszatartást, ami megakadályozza az 

itt található élıhelyek további degradációját. 
6. Mocsárrétek, fás-legelık és erdıs területek kialakításával javul terület ökológiai 

alaphálózatának kohéziója. 
7. Biztosítható a vizes élıhelyekre eredetileg jellemzı vízháztartás természetközeli 

(idı-, és térbeni) dinamikája. 
8. Várhatóan nı a terület élıhelyi és faji diverzitása. 
9. Nı az Élıhelyvédelmi Irányelvben (Annex II.) és a Madárvédelmi Irányelvben 

(Annex I.) felsorolt kulcsjelentıségő fajok szaporodására és táplálkozására alkalmas 
élıhelyek aránya; biztosítható az említett fajok állományainak hosszú távú 
megırzése. 

10. Jól megtervezett kutatási program keretében nyomon követhetı a vizes élıhelyek 
rehabilitációjának sikeressége, elemezhetı a természetes erdıkezelés módszertana. 
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34. Flachner Zsuzsanna 
 

Ártéri tájgazdálkodással a Tisza biológiai változatosságáért1 
 
 
 Nemzetközi szinten egyre több szó esik arról, hogy a folyóvölgyek problémáit 
csak komplex kezelési módokkal lehet kezelni (WORLD WATER FORUM 2002). E 
felismerés mentén több nemzetközi és hazai kutatás világított rá a rövid és hosszú távú 
problémákra, folyamatokra, s megfogalmazták a lehetséges beavatkozásokat is (pl. 
Floodsite, NeWater – EU FP6; Alföld Kutatási Program, VTT tudományos 
megalapozása). 

A Tisza mentén e problémák szinte mindegyike megtalálható: 

• folyóvölgyek biológiai változatossága, ökológiai rendszere – mely elismerten 
globális jelentıségő (Ramsari területek: Felsı-Tisza, Tisza-tó) – egyre nagyobb 
veszélynek van kitéve; 

• a vízjárás szélsıségeinek növekedése, a folyóvölgy ártereinek beszőkülése 
(szabályozás, hullámtér feltöltıdés), a (klímaváltozásból fakadó) szélsıségek 
kezelésére alkalmas vízgazdálkodási rendszerek hiánya, ebbıl következı károk 
(árvíz, belvíz, aszály) mértékének növekedése, mely egyre nagyobb terhet ró 
mind a helyi szereplık, mind a nemzetgazdaság számára, s kezelésük az eddigi 
mőszaki megoldásokkal nem biztosítható; 

• folyó medrének bevágódása, mentett oldalon az áradások által jelentkezı 
jótékony hatás elmaradása nem csak a holocén ártér, de a teljes medence 
vízkészlet-gazdálkodására, termıképességére kihat, egyre több az illegális 
vízkivétel; 

• a térség gazdasági, társadalmi helyzete évtizedek óta romlik, mely meghatározza 
a települések állapotát, a térség népességmegtartó, jövedelemtermelı 
képességének (pl. turisztikai vonzerejének) mértékét; sok esetben a kitörési 
lehetıségek megfogalmazása egyes helyi érdekek mentén fogalmazódik meg (pl. 
a tervezett Csongrádi vízlépcsı); 

• Határon átnyúló problémák (árvíz és kiváltó okai, szennyezések és haváriák, 
vízmegosztási problémák) kezelésére a meglévı együttmőködési keretek nem, 
illetve csekély mértékben alkalmasak; 

• A folyamatok mértékének és irányának, összefüggéseinek vizsgálatára, 
javaslatok megfogalmazására nem áll rendelkezésre egységes, a felvetett 
problémákra választ adó monitoring és menedzsment (intézmény) rendszer 
(adatgyőjtés, értékelés/kutatás és visszacsatolás/javaslatok, beavatkozási pontok 
meghatározása). 

 
 
1. Okszerő, tartamos tájgazdálkodás a Tisza mentén 
 
 A korszerő ártéri tájgazdálkodás választ adhat e problémák jelentıs részére - a 
koncepció megfogalmazásában több évtizedes kutatómunka áll rendelkezésünkre (pl. 
Andrásfalvy Bertalan, Molnár Géza, Balogh Péter), melynek nyomán kísérleti 

                                                 
1 Az Élı Tiszáért program vezetıi: Kajner Péter, Ungvári Gábor, Tóth Péter, Nagy Rita, Nagy Anita. 
Kistérségekben: Sárvári Attila – Borsodi Mezıség; Ebesfalvi Sarolta – Bereg; Molnár Géza – Bodrogköz; 
Balogh Péter – Nagykörő; Bíró István, Sallai Róbert Benedek – Körös völgy. 
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programok indultak Gemencen, Nagykörőn, Bodrogközben, Dél-Borsodban. E 
programok alapvetései, tézisei a következık: 

− A folyóvölgyi rendszerekben a víz nem ellenség, hanem társ. Biztosítani kell a folyó 
és ártere közötti kapcsolatot (pl. fok-rendszerek rehabilitációja). 

− A mentett oldalon megvalósuló vízkormányzási, sekély vizes elárasztási rendszerek 
(meglévı vízkészletek, illetve szabályozott vízkivezetés) és azokhoz illeszkedı 
tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás egyszerre szolgálják a termıföld, a vízkészlet és 
ökológiai rendszerek védelmét; a belvizes területek problémájának kezelését; a 
kistáji vízkörforgások és a másodlagos árterek revitalizációját. E rendszerek 
tervezési, végrehajtási munkái a VTT keretében valósulhatnának meg, de az elsı 
Cigánd–Tiszakarádi rendszer kialakítása során is jelentıs hiányosságokat, 
késedelmet mutatnak. A koncepció megvalósítása eredményeként a Tisza menti 
öblözetek adaptációs képessége nı, a szélsıséges vízgazdálkodási helyzetek 
kiegyenlítése, az esetleges árvíz-belvíz okozta károk, védelmi és vízgyőjtı-
gazdálkodási beavatkozások költségei csökkennek. 

− A természeti, természetközeli rendszerek (vizes élıhelyek, erdık, gyepek) és 
intenzívebb termıhelyek fenntartása, fejlesztése e rendszer kereteiben 
megvalósítható, de kezelése okszerő, a táj mikro-domborzatához, vízellátásához 
illeszkedı tájgazdálkodást igényel, melyet a helyi lakosság részvételével szükséges 
megvalósítani. Elengedhetetlen a Tisza-menti területekre megfogalmazott II. pilléres 
EU támogatási rendszer kidolgozása és bevezetése, különös tekintettel az 
állatállomány (jellemzıen ıshonos legeltetı állattartás), az ártéri gyümölcsösök és 
liget-erdık, a több lábon álló gazdálkodási rendszerek (családi gazdaságok, kis- és 
középvállalatok) és a tájegységek infrastruktúrájának fejlesztésére (többsávos 
ökoútvonal a Tisza mentén: folyó, töltéseken kerékpárút, településeket összekötı jó 
minıségő úthálózat). 

− A feladatok koordinálása, a termelık összefogása, a helyi piacok, piacképes 
termékek fejlesztése, a termelési értékesítési rendszereken keresztül a vidék–város 
együttmőködése elengedhetetlen. Ennek keretében speciális, gyakorlat orientált 
oktatásra, a helyi közösségek fejlesztésére, a kis léptékő helyi kezdeményezések 
tıketámogatására van szükség, melyben az önkormányzatok, a térségi szövetségek, 
a regionális és központi kormányzati szervek összehangolt és felelısen (koncepció 
mentén) végrehajtott munkát kell végezniük. 

 
 
2. Megvalósítást segítı programok: Élı Tiszáért program célkitőzése 
 
 A közelmúltban több program, projekt indult be a Tisza-menti területek egyes 
élıhelyeinek fejlesztése, víz- és tájgazdálkodásának javítása érdekében (Life Nature 
projektek; Tisza völgy komplex vidékfejlesztési program kidolgozása; KIOP Cigánd–
Tiszakarádi árvízvédelmi és tájgazdálkodási rendszer), melyek eredményeire építünk. 

 Az Élı Tiszáért program általános célja, hogy a biológiai változatosság 
megırzését szolgáló, holisztikus szemlélető ártéri tájgazdálkodási rendszert tegye 
meghatározó gazdálkodási formává a Tisza árterén (további info: www.elotisza.hu). 

A projekt a célkitőzéseket négy oszlop mentén kívánja elérni: 

1. oszlop: A helyi kezdeményezéseket hosszútávon támogató szervezeti háttér 
kialakítása és a helyi tapasztalatok, elvárások képviselete az országos szintő tervezésben 
és szakpolitikákban. Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület (SZÖVET), melynek 
önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek és szakemberek, kutatóhelyek a tagjai. 
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Feladatai között szerepel a Mikro-hitelek elbírálása, kis-projektek végrehajtásának 
értékelése. Az Élı Tiszáért program 2008 nyarán lezárul, a feladatokat a SZÖVET veszi 
át tıle, jelentısen kibıvítve azokat. A SZÖVET központja Nagykörőn található. 

2. oszlop: A biológiai változatosságot megırzı és gyarapító ártéri tájgazdálkodási 
rendszer eszközrendszerének fejlesztése, széles körő alkalmazásának elterjesztése a 
Felsı-Tisza mentén. Közösen elfogadott modell és eszközrendszer, melynek az EU 
tervezési eljárásokhoz illeszkedı elemeit a kormányzati célrendszerhez illeszthetı 
módon fogalmazzuk meg. A tájhasználat-váltás biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatásának, az ártéri tájgazdálkodás ökológiai szolgáltatásai mértékének meghatározása. 

3. oszlop: A kiválasztott mintaterületeken az ártéri gazdálkodás egységes szemléletére 
alapozott, elfogadott koncepciója alakul ki, mely a helyi gazdaság és közösségek 
fejlıdését segíti elı. E cél elérése érdekében a programban résztvevı kistérségek 
akciócsoportjai akcióterveket fogalmaztak meg, melynek egyes lépéseinek végrehajtását 
Mikro-alap támogatja kétszintő, egyszerősített eljárású pályázati rendszerben, melyben 
a szakértıi hálózat szaktanácsadói, pályázati szakértıi segítséget nyújtanak. 

4. oszlop: A biológiai változatosság megırzését szolgáló intézkedések, az ártéri 
tájgazdálkodás eszközeinek erıteljesebb megjelenítése a VTT és a vidékfejlesztési, az 
agrár-környezetgazdálkodási programok tervezésénél és végrehajtásánál; a szakmai 
szempontok, helyi elvárások megjelenítése a vonatkozó EU-s szakpolitikákban és a 
döntéshozásban. Lobbi-tevékenység erısítése, a helyi elvárások, speciális igények 
hatékony és folyamatos továbbítása a különbözı szintő döntéshozói körök felé. 
 
 E szakmai program megvalósítása érdekében a program vezetıi számos 
szakemberrel, civil szervezettel és helyi közösséggel dolgoztak együtt a következı 
tevékenységek mentén: 

• Tájtörténeti térképek készítése és kiértékelése további kutatások és szakmai 
vélemények megalapozása céljából. 

• Különbözı szakmai anyagok véleményezése, a program célkitőzéseinek, a Tisza 
mente érdekeinek képviselete. 

• Kiadványok készítése: 
- Az ártéri tájgazdálkodás szükségessége címő dokumentumfilm elkészítése oktató jelleggel; 
- Tisza-menti ökoturisztikai térképek készítése az ideérkezık tájékoztatására; 
- Hírlevél negyedévenkénti kiadása program szinten és a kistérségi szinteken is; 
- Tájékoztató kiadvány készítése a Mikro-alap mőködésérıl magyar és angol nyelven; 
- Kézi(zseb)-határozó egyes kiemelt fajokra (térségenként, évszakonként) – a térség 

lakosságának felvilágosítása, tudatformálása és a turisták tájékozódása céljából. 

• Egységes vízgazdálkodási – tájhasználat váltás térinformatikai elemzése a Tisza 
mentén (az Alföldön) a belvízi öblözetekre a természetvédelmi, vízgazdálkodási 
és tájhasználati feltételek mentén (kutatási koncepció, pályázat elıkészítése). 

• Webáruház, védjegy kialakítása (adatbázis építése, termékfejlesztés, piackutatás) 
 

A projekt segítséget nyújtott a helyi közösségeknek, hogy a helyi fejlıdés 
irányának meghatározását magukhoz ragadják és ebben meghatározó szerepet kapjon az 
árterek tartamos használata, biológiai változatosság megırzése. Az érintettek 
együttmőködésének elısegítése, a társadalmi és gazdasági jólét növelése érdekében a 
SZÖVET révén a program szakember gárdája további folyamatos segítséget nyújt az 
ártéri tájgazdálkodás termékeinek, szolgáltatásainak piacra juttatásában a méltányos 
kereskedelem jegyében, ezzel biztosítva a táj rendszereinek fenntartását, gazdagodását. 





TALAJ – TALAJHSZNÁLAT 
 
 

35. Várallyay György 
 

A talaj multifunkcionalitása és szerepe a tájökológiában 
 
 
Bevezetés 
 
 Minden társadalom deklarált célkitűzése, hogy tagjainak megfelelő 
életkörülményeket biztosítson. Más kérdés, hogy ezt hol, mikor, milyen mértékig és 
milyen feltételek között képes megvalósítani, miképp tudja a célhoz vezető út feladatait 
világosan, egyértelmű, vonzó és reális koncepciókban, programokban megfogalmazni, s 
azok megvalósítására mennyire képes a társadalmat mozgósítani. 
 Az emberi élet minőségének kritériumait illetően a különböző társadalmak 
tagjainak véleménye emberi karakterüktől, a természeti és gazdasági viszonyoktól, 
szociális körülményektől, történelmi hagyományoktól, egyéni és csoportérdekektől 
függően nagymértékben különbözik, s időben is jelentősen változik. 
Három feltételt illetően azonban teljes az egyetértés. Ez a három tényező: 

• megfelelő mennyiségű, egészséges élelmiszer; 
• jó minőségű, tiszta víz; 
• kellemes környezet. 

 
 Mindhárom szorosan kapcsolódik a tájökológiához, annak tényezőihez, 
szerkezetéhez, működési mechanizmusához. (NÉMETH T. et al. 2005; VÁRALLYAY GY. 
2000; VÁRALLYAY GY. – LÁNG I. 2000). Az élelmiszer, takarmány, ipari nyersanyag és 
energia célú biomassza túlnyomó részét belátható távlatban is az agroökoszisztémák 
produktumai fogják képezni. A társadalom egyre növekvő és egyre sokoldalúbbá váló 
vízigényének kielégítése mellett az élővilág minél zavartalanabb működéséhez, a 
biomassza előállításához, de a harmonikus táj kialakításához is megfelelő mennyiségű 
és minőségű, az adott helyen és adott időben rendelkezésre álló vízre van szükség. Hogy 
ez milyen forrásokból, milyen feltételek mellett és hogyan biztosítható, az a potenciális 
vízkészleteken túl elsősorban a táj vízháztartásától függ. Az ökoszisztémák területi 
elhelyezkedése, szerkezete fontos, Magyarországon gyakran meghatározó eleme az 
esztétikus tájnak és a kellemes környezetnek. Különösen akkor, ha számításba 
vesszük a területhasználati intézkedéseknek és beavatkozásoknak környezetalakító 
hatásait is (VÁRALLYAY GY. 2004). 
 Mindhárom életminőség kritérium sokoldalúan összefügg a tájökológiával, 
területhasználattal, s ezen belül pedig a talajjal, illetve a talajhasználattal. 
 
 
1. Tájökológia és talajkészletek 
 
 Ökológia „az élővilág és a környezet viszonyának kutatásával és feltárásával 
foglalkozó tudományág”. Ez a világos, egyértelmű, de nagyon leegyszerűsített 
értelmezés az utóbbi években gyakran szűkült a természetes ökoszisztémákra, sőt azok 
bizonyos típusaira. Jóllehet ugyanezen időszak alatt a Földön, kivétel nélkül minden 
kontinensen, különösen pedig Európában egyre több, sokfélébb és erősebb antropogén 
hatás érte és éri a természetes ökoszisztémákat (terresztris, vízi, sőt atmoszferikus 
ökoszisztémákat egyaránt), s okozott azokban különböző mértékű és irányú 
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változásokat, amelyek az ember, illetve a társadalom szempontjából egyaránt lehetnek 
kedvezőek vagy kedvezőtlenek, kívánatosak vagy károsak, sőt katasztrofálisak. Mindez 
fokozottan érvényes a tájökológiára is, hisz az a Környezet- és Természetvédelmi 
Lexikon (2002) definíciója szerint: a táji léptékű térbeli heterogenitás és interakciók 
interdiszciplináris tudománya, ideértve a térbeli változatosság biotikus, környezeti és 
társadalmi okait és következményeit. Az ökológia feladata az élővilág és a környezet 
kapcsolat (rendszer elemeinek pontos megismerése; összefüggéseinek feltárása, a 
bennük és köztük végbemenő anyag- és energiaforgalom feltételeinek megállapítása, 
mechanizmusának egzakt és kvantitatív tisztázása. A bonyolult kölcsönhatások alapos 
és részletes megismerése nyújt lehetőséget azok térbeli változatosságának és időbeni 
dinamikájának, különböző hatásokkal szembeni érzékenységének és 
változékonyságának sokoldalú elemzésére. Mindez nélkülözhetetlen előfeltétel a 
legkülönbözőbb emberi tevékenységek bekövetkezett, vagy várhatóan bekövetkező 
ökológiai (környezeti) hatásainak regisztrálásához és előrejelzéséhez, a fennálló 
kölcsönhatások befolyásolási lehetőségeinek megállapításához, eredményes és hatékony 
szabályozásához, amelyre az ember létének és megfelelő, de legalább elfogadható 
életminőségének biztosításához egyre inkább van szükség és össztársadalmi igény, de – 
a tudomány és technika robbanásszerű fejlődésének eredményeképpen – egyre több 
lehetőség is áll rendelkezésre (VÁRALLYAY GY. 2005b). 
 A talaj a Föld legkülső szilárd kérge, amely a talajképződés tényezőinek 
(geológiai „alapanyag”, atmoszféra, élővilág, idő, emberi tevékenység) együttes 
hatására jön létre a litoszféra, atmoszféra, hidroszféra, és a bioszféra kölcsönhatásának 
zónájában (1. ábra) (VÁRALLYAY GY. – LÁNG I. 2000). 
 

1. ábra: Talaj a szférák kölcs

a

 
 

A talajhasználat különböző irá
talajkészletekben, amelyek (főleg a 
tájökológiai változásokat is jelentenek
össze az 1. táblázatban (VÁRALLYAY G
 
 
2. A talaj funkciói 
 
 Magyarország legfontosabb f
erőforrása a talaj, amelynek ésszerű 
megőrzése és sokoldalú funkciók
környezetvédelem és a biomassza-ter
fejlődés egyik alapeleme, tehát össztár
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atmoszfér
 
önhatásának zónájában (saját szerkesztés) 

nyú, mértékű és hatású változásokat hoz létre a 
mennyiségi változások) sok esetben jelentős 
. A fontosabb ez irányú változásokat foglaltuk 
y. 2000; NÉMETH T. et al. 2005). 

eltételesen megújuló (megújítható) természeti 
és fenntartható használata, védelme, állagának 
épességének fenntartása a tájökológia, a 
melés alapvető közös feladata, a fenntartható 
sadalmi érdek. 
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 A talaj sokoldalú funkciói közül legfontosabbak a következők (VÁRALLYAY 
GY. 1997, 2002, 2003a; NÉMETH T. et al. 2005): 
 
1. táblázat: A termőtalaj-készlet lehetséges változásai a talajhasználat hatására 

Jellemző Kedvezőtlen irányú változások okai Kedvező irányú változások okai 

Meny-
nyiség Terület 

Másirányú földhasználat (iparfejlesztés, 
települések, infrastruktúra, üdülés, felszíni 
bányászat, hulladékelhelyező területek) 

- mezőgazdasági termelésbe vonás; 
- eddig nem használt, de alkalmas 

területek (szavanna, füves sztyeppek, 
„szűzföldek”) művelésbe vonása; 

- más természeti tényezők miatt (pl. 
csapadékhiány) nem hasznosított 
területek művelésbe vonása                  
(pl. öntözéssel); 

- terméketlen vagy kis termékenységű 
talajok művelésbe vonása 
meliorációval 

 Vastag-
ság Erózió 

Feltöltés: 
- természetes (lejtőhordalék, öntésanyag); 
- mesterséges (melioráció) 

Minő-
ség  

- degradáció (víz és szél okozta erózió; 
savanyodás, sófelhalmozódás és 
szikesedés; fizikai degradáció; biológiai 
degradáció; tápanyagforgalom és 
biológiai tevékenység kedvezőtlen 
irányú megváltozása); 

- intenzív talajhasználat (talajszerkezet 
leromlása, talajdegradációs folyamatok) 

- szervesanyag-tartalom csökkenése 

- talajjavítás; 
- ésszerű talajhasználat, vetésszerkezet 

és agrotechnika; 
- intenzív talajhasználat (jobb 

tápanyagellátás → nagyobb 
biomasszahozam → nagyobb 
gyökérzet → szervesanyag-
tartalomnövekedés) 

 
 
a) A talaj Magyarország legfontosabb – feltételesen megújuló, megújítható – 

természeti erőforrása. Ésszerű használata – növényi hozamok „előállítása” – során 
nem semmisül meg, nem változik irreverzibilisen, „minősége” nem csökken 
szükségszerűen és kivédhetetlenül. Ellentétben a nem megújuló természeti 
erőforrásokkal, például a fosszilis energiahordozókkal (szén, kőolaj stb.), amelyek a 
felhasználás során alapvetően és visszafordíthatatlanul átalakulnak. Teljesen 
különböznek azonban a talajkészletek a megújuló természeti erőforrásoktól (például 
sugárzó napenergia, légkör és bizonyos mértékig a felszíni vízkészletek) is. 
Megújulásuk ugyanis nem megy végbe automatikusan, hanem állandó és aktív 
tevékenységet követel. A fenntartható (mezőgazdasági) fejlődésnek, a 
biomasszatermés és a tájökológia korszerű követelményeit egyaránt kielégítő 
racionális terület-, illetve talajhasználatnak épp e „megújuló képesség” (soil 
resilience) kihasználása, a megújulás feltételeinek biztosítása a talaj sokoldalú 
funkcióképességének fenntartása jelenti legfontosabb feladatát. Ennek legfontosabb 
elemei az ésszerű földhasználat, agrotechnika és talajvédelem. 

b) A talaj több természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és felszín 
alatti vízkészletek, geológiai képződmények, biológiai erőforrások) együttes hatását 
ötvözve és közvetítve, integrálva és transzformálva  biztosít „speciális életteret” a 
benne élő mikroorganizmusoknak, talajlakó állatoknak, illetve „termőhelyet” a rajta 
vagy benne élő növényeknek, természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak. 
Ily módon a talaj a természet hatalmas biológiai reaktorának, 
transzformátorának tekinthető, amely a földi lét egyik nélkülözhetetlen feltétele, a 
bioszféra pótolhatatlan mozaikja. 
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c) A talaj a primer biomassza-termelés alapvető közege, s mint ilyen a 
mezőgazdaság alapvető termelőeszköze, a bioszféra legfontosabb primer 
tápanyagforrása. A talaj meghatározó tulajdonsága és egyedi, specifikus 
jellemzője a termékenység. Víz, levegő és a növény számára hozzáférhető 
tápanyagok egyidejűleg fordulhatnak elő ebben a négydimenziós, háromfázisú 
polidiszperz rendszerben, s ily módon képes a talaj a mikroorganizmusok és 
növények talajökológiai feltételeit biztosítani; víz-, levegő- és tápanyagigényét 
részben vagy teljesen kielégíteni. 
A talaj szilárd fázisát egyrészt különböző méretű (polidiszperz), alakú és térbeni 
elrendezésű ásványi részek (elemi szemcsék és szerkezeti elemek, aggregátumok) 
másrészt szerves anyagok alkotják. A szilárd fázis elemei között kialakuló pórusok 
egy részét talajlevegő (gázfázis), más részét talajoldat (folyadékfázis) foglalja el, 
lehetővé téve levegő és víz „egyidejű” jelenlétét. Ez nemcsak a légzés, 
szervesanyag-lebontás és vízfelvétel feltételeit teremti meg, hanem lehetővé teszi azt 
is, hogy a talajban lévő vagy oda juttatott növényi tápanyagok oxidált és oldott 
formában legyenek jelen, s váljanak ily módon a növény számára hozzáférhetővé, 
felvehetővé. Ez utóbbit természetesen a talajlakó mikroorganizmusok tevékenysége 
is nagymértékben befolyásol(hat)ja, elősegítheti (mobilizáció), vagy akadályozhatja 
(immobilizáció). 

d) A talaj hő-, víz-, növényi tápanyagok és potenciálisan káros anyagok 
természetes raktározója. Képes a felszín közeli atmoszféra hőmérsékleti 
szélsőségeit – bizonyos mértékig – kiegyenlíteni; a mikroorganizmusok és növények 
– bizonyos szintű – víz- és tápanyagellátását a raktározott készletekből rövidebb-
hosszabb idejű víz- és tápanyag-utánpótlás nélküli időszakra is biztosítani. 
A talaj hőraktározása képes tompítani a hómentes telek túl alacsony, vagy a nyári 
hőség túl magas hőmérsékletének káros ökológiai hatásait. 
A talaj vízraktározó képessége nyújt lehetőséget az élőszervezeteknek arra, hogy 
folyamatos vízigényüket a rendszertelenül – gyakran nagyon szeszélyes tér- és 
időbeni eloszlásban – lehulló csapadék talajban tározott vízkészletéből elégítsék ki a 
bekövetkező rövidebb vagy hosszabb csapadékmentes időszakokban (VÁRALLYAY 
GY. 2005b). A talaj vízbefogadó képessége határozza meg, hogy adott helyzetben 
mennyi víz fér még a talajba; a talaj víznyelő képessége azt, hogy ez a potenciális 
tározótér mennyire képes feltöltődni; a talaj vízraktározó képessége pedig azt, hogy 
a beszivárgó vízkészletből a talaj mennyit képes visszatartani, illetve az 
élőszervezetek számára hozzáférhető formában („hasznosítható vízkészlet”) 
rendelkezésre bocsátani. A talaj nagymértékben befolyásolja tehát egy terület 
belvíz/árvíz/túlnedvesedés – aszály érzékenységét, a szélsőséges vízháztartási 
helyzetek valószínűségét, gyakoriságát, tartamát, súlyosságát és 
ökonómiai/ökológiai/szociális következményeit. A mesterséges vízpótlás és 
vízelvezetés, öntözés és drénezés szükségességét, gyakoriságát, módját szintén a 
talaj vízraktározása szabja meg, s jelentősen befolyásolja annak eredményességét és 
hatékonyságát is. Ezek pedig jelentős tájökológiai tényezők. 
A talaj tápanyag-raktározó képessége teszi lehetővé, hogy a növény folyamatos 
tápanyagigényét és tápanyagfelvételét vagy a talaj természetes tápanyagkészletéből, 
vagy szakaszos tápanyagutánpótlással elégítsük ki. Bár a talaj nem egy ideális (s 
főleg nem veszteségmentes) tápanyag raktár, néha mégis ilyen igénybevételére is 
sor kerül(t). 
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Sok esetben szükség lehet a talaj szennyezőanyag-raktározó képességének 
kihasználására. Szigorú feltételek betartása és pontosan szabályozott körülmények 
között – jobb híján – lehet élni ezzel, visszaélni azonban bűn, mert beláthatatlan 
ökológiai–egészségügyi következményekhez vezethet. 

e) A talaj a bioszféra nagy kiegyensúlyozó képességgel (pufferkapacitással) 
rendelkező eleme, amely egy bizonyos határig képes mérsékelni, tompítani a talajt 
érő különböző stresszhatásokat. Ilyet természeti tényezők (például légköri aszály, 
túlságosan bő nedvességviszonyok, fagy stb.) is kiválthatnak, egyre fenyegetőbbek 
és súlyosabbak azonban az ember által okozott különböző stresszhatások, amelyek 
köre egyre szélesebb. Ilyen maga az intenzív növénytermesztés is (komplex 
gépsorok és nehéz erőgépek használata, nagyadagú műtrágya- és növényvédőszer-
használat stb.); de ilyen a koncentrált állattartó telepek hígtrágyája; az ipar, 
közlekedés, településfejlesztés és városiasodás szennyező hatásai, elhelyezendő 
hulladékai, szennyvizei; a „nyíló közmű-olló” (vezetékes vízellátás bevezetése 
csatornázás egyidejű kiépítése nélkül); valamint a felszíni bányászat is. 
A társadalom egyre inkább arra kényszerül, hogy a talaj ezen tompító képességét 
igénybe vegye, kihasználja, néha sajnos visszaélve e lehetőséggel. Gyakran 
feledésbe merül, hogy a pufferkapacitás véges, s a talaj nem tekinthető egy 
korlátlan hulladékbefogadónak, vagy szennyvíztisztítónak. Egy bizonyos határon túl 
képtelen a fokozódó stresszhatások ellen megfelelő védelmet nyújtani a 
környezetnek, a pórustérben tározott vízkészletnek, a rajta élő növénynek, és az erre 
alapozott növény → állat → ember táplálékláncnak. Egy jó és szervezett 
észlelőrendszer is csak csökkentheti a súlyos  talajszennyezés veszélyét, de azt 
igazán csak egy felelősségteljes össztársadalmi kontroll előzheti meg, 
küszöbölheti ki, szoríthatja korlátok közé. 

f) A talaj a természet szűrő- és detoxikáló rendszere, amely képes a mélyebb 
rétegeket és a felszín alatti vízkészleteket a talaj felszínére vagy a talajba jutó 
szennyeződésektől megóvni, s ez által azok sokoldalú hasznosíthatóságát lehetővé 
tenni. 
A talaj szűrő- és detoxikáló képességének igénybe vételéről, hasznosításáról nem 
mondhatunk le. Ezzel azonban csak szigorú és kivételes következetességgel 
érvényesített és betart(at)ott feltételek között élhetünk. Minden ettől eltérő 
„visszaélés” ugyanis beláthatatlan környezeti/egészségügyi következményekkel 
járhat. 

g) A talaj a bioszféra jelentős gén-rezervoárja, amely jelentős szerepet játszik a 
biodiverzitás fenntartásában, hisz az élőszervezetek jelentős hányada él a talajban 
(biota „habitatja”), vagy kötődik léte, élete közvetlenül vagy közvetve a talajhoz. Az 
egyes élőhelyek kialakulásának, változásának meghatározó feltétele a talaj, így 
annak tulajdonságaiban bekövetkező bármilyen változás jelentős hatással lehet az 
adott életközösségre, annak diverzitására. 

h) A talaj „hordozza” (fedi, őrzi, konzerválja) a Föld, az élővilág és az emberiség 
történelmének számos emlékét, fennmaradt „dokumentumát”, amelyek a mai 
technika nyújtotta eszközök felhasználásával, egyre inkább, egyre részletesebben és 
egyre meggyőzőbben adnak felvilágosítást a múltról, történelmünkről, az egyes 
korok földhasználati szokásairól. Ezen információk feldolgozása, megfelelő 
következtetések levonása magyarázatokat, praktikus tapasztalatokat nyújthat a 
jelenlegi problémákra. 
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A felsorolt funkciók mindegyike nélkülözhetetlen, azok egymáshoz viszonyított 
fontossága, jelentősége, „súlya” azonban térben és időben egyaránt nagymértékben 
változott az emberiség történelme során, s változik ma is. Hogy hol és mikor melyik 
funkciót hasznosítja az ember, milyen módon és milyen mértékben az az adott 
gazdasági helyzettől, szocio-ökonómiai körülményektől, politikai döntésektől, az 
ezek által megfogalmazott céloktól, „elvárásoktól” függ. 
Hosszú időn keresztül csak a talaj termőképessége volt – közismerten – fontos. A 
terméshozam nagysága volt a szinte egyetlen értékmérő, a nagy termés a fő 
(gyakran erőltetett, gazdaságilag, sőt politikailag presszionált) cél. Később 
társultak ehhez a minőségi követelmények, a gazdaságosság, majd – jóval később 
és sokkal halványabban – a környezetvédelmi követelmények. Szélsőséges 
csapadékú években és időszakokban felértékelődött a talaj „vízraktározó” funkciója; 
az intenzív műtrágyázás időszakában, majd a műtrágyák állami dotációjának 
megszűnése után „tápanyag-raktározó” funkciója. Sajnos a talajt érő stresszhatások 
és az ezek hatására bekövetkező káros folyamatok köre egyre szélesebb, azok egyre 
erősebbek, egyre inkább fenyegetik talajkészleteinket. Emiatt különös jelentőséget 
kapnak a talajok puffer–szűrő–detoxikáló–gén rezervoár funkciói. Elsősorban a 
különböző stresszhatásoknak erősen kitett, szennyezett vagy szennyeződés által 
fenyegetett, illetve különösen érzékeny területeken (ivóvízbázisok területe, védett 
területek és azok puffer-zónái stb.). 

 
 
3. Tájökológia, terület- és talajhasználat 
 
 A talajkészletek különböző célú hasznosítása során sok esetben egy–egy 
funkció karakterét (tér- és időbeni variabilitását, változékonyságát/stabilitását/ 
kontrollálhatóságát, határfeltételeit, korlátait) nem – vagy nem megfelelően – vették 
figyelembe. Ez gyakran ésszerűtlen talajhasználathoz, a talaj kizsarolásához, megújuló 
képességének korlátozásához, egy vagy több talajfunkció zavarához, súlyosabb esetben 
komoly környezet-károsodásához vezetett, s – megfelelő ellenintézkedések hiányában – 
vezethet a jövőben is. Pontosan ezen károk megelőzése, elhárítása, felszámolása, vagy 
legalább bizonyos tűréshatárig (kritikus terhelési szint) történő mérséklése a 
talajvédelmi stratégia fő célkitűzése, a tájökológia szempontjai is maximálisan 
figyelembe vételre kerültek (VÁRALLYAY, GY. 2003b, 2005a). 
 Napjainkban a területhasználati célok nagyon sokfélék: biomassza termelése 
élelmiszer, takarmány, nyersanyag vagy energia célra; népesség-foglalkoztatás 
(munkalehetőség, „eltartóképesség”); nyersanyag-kitermelés; építési terület (település-
fejlesztés, urbanizáció, infrastruktúra); üdülés, sport, rekreáció; esztétikus táj; 
biodiverzitás megőrzése. 
 Mindez egy sok-szempontú, az eddiginél sokkal differenciáltabb, sokszínűbb és 
árnyaltabb – a környezetvédelmi szempontokat is maximálisan érvényesítő, figyelembe 
vevő – EU-konform tájökológiai szemléletet tesz szükségessé, amelynek kidolgozása, 
széleskörű és meggyőző társadalmi elfogadtatása, majd gyakorlati meg valósítása a 
jelenkor egyik legnagyobb kihívása, s jelentőségének megfelelő prioritást érdemlő, 
kiemelt célkitűzése, feladata. 
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36. Kertész Ádám 
 

Tájdegradáció és elsivatagosodás 
 
 
Bevezetés 
 
 A természetföldrajz egyik legkorszerűbb ága, a tájtan, illetve az ennél 
specifikusabb értelmezésű tájökológia viszonylag új keletű diszciplínák – kialakulásuk a 
XX. század derekára tehető (vö. TROLL, C. 1939, 1968; BULLA B. 1962; HAASE, G. 
1964; LESER, H. 1976). A tájtan és a tájökológia művelői kezdetben a fogalmak 
tisztázására, a tudományág felépítésére koncentráltak, később a tájbeosztás, tájökológia 
elméletével és gyakorlatával, a tájháztartással, a tájak „működésével” foglalkoztak (pl. 
CSORBA P. 1999). 
 A tájak pusztulásának, leromlásának konstatálása és vizsgálata korábban csupán 
az egyik tájalkotó tényező, a talaj szempontjából merült fel, hiszen a talaj leromlása, 
degradációja fontos gyakorlati kérdés, amellyel a talajtan művelői régóta foglalkoznak 
(Magyarországon a szikesedés vizsgálata pl., több mint százéves múltra tekint vissza). 
A talajdegradáció azonban egyben tájdegradációt is jelent, hiszen egy tájalkotó tényező 
megváltozása, esetleg csak igen lassú változása a többi tájalkotó tényezőre is hat és így 
a táj egészének megváltozásához vezet. 
 Az angol irodalom a „soil degradation” és a „land degradation” fogalmait 
egyaránt használja, többnyire szinonim értelemben. Véleményem szerint a két fogalom 
között lényeges különbség van: a talajdegradáció talajtani fogalom, a talaj romlását 
jelenti, a land degradation pedig földrajzi, tájtani fogalom, amely a táj egészének 
leromlására, degradációjára utal, ezért azt magyarul tájdegradációnak nevezem. 
 
 
1. A talajdegradáció folyamatai 
 
 A talajdegradáció folyamatait a nemzetközi irodalomban a különböző szerzők 
gyakran eltérő módon csoportosítják. Példaként itt egy nem tudományos, hanem 
gyakorlati, politikai jellegű forrás felosztását idézem (EEA ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT REPORT 2003). 
1) Talaj „betapasztás” (soil sealing). Nem véletlenül szerepel az első helyen a 

beépítés (utak, épületek stb.) következtében beálló jelenség, nevezetesen, hogy a 
talaj gyakorlatilag megszűnik működni, nem érintkezik az atmoszférával, nincs rajta 
vegetáció stb. Így a betapasztott felszínen a víz szűretlenül, megnövekedett 
sebességgel és mennyiségben folyik le – hogy csak a legtriviálisabb 
következményekre utaljunk. Kiemelkedő Belgium, Hollandia és Dánia 16-20% 
közötti beépített (betapasztott) talajfelszínnel. Fokozatos növekedés mellett az EU 
átlag 2000-ben 8-9% között volt. 

2) Talajerózió (1. kép). Európában főként a víz általi talajerózió jelentős, de a 
szélerózió kártétele is igen fontos. Gondoljunk arra, hogy az USA talajvédelmi 
szolgálatának megalapítására éppen az 1920-as évek homokviharai miatt került sor. 
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1. kép: Árkos erózió a Dél-Afrikai Köztársaságban, Bergville környékén (Fotó: Kertész Ádám) 

 
 
3) Talajszennyeződés. Megkülönböztetünk diffúz és helyi forrásokból származó 

kontaminációt. Az előbbihez tartozik a légköri kiülepedés, a folyóvízből vagy 
erodált talajból származó szennyeződés, amelyek acidifikációt (elsavanyosodást), 
eutrofizációt és más súlyos károkat okoznak, továbbá a vegyszerek direkt 
alkalmazása (műtrágyák, peszticidek, szennyvíziszap), amelyek nehézfémeket is 
tartalmazhatnak. A helyi szennyező források sokfélék és általában valamilyen ipari 
tevékenységhez kapcsolódnak. 

4) Szikesedés. A talaj felszínéhez közeli sófelhalmozódás Európa jelentős területeit, 
köztük hazánkat is érinti. A tengerparti, illetve szárazföld belső területein ható 
szikesedés, illetve az öntözés következtében bekövetkező másodlagos szikesedés a 
mediterrán országokat, Magyarországot és a FÁK országait sújtja elsősorban         
(2. kép). 

5) Talajtömörödés. Főleg a talajművelő gépek tömörítő hatásának következménye. 
Különösen káros és nehezen orvosolható az altalaj tömörödése. 

 

 
2. kép: Szikes folt a Kiskunságban, Fülöpháza környékén (Fotó: Kertész Ádám) 

 
 
 Az első alapos, a világ egészére vonatkozó talajdegradációs felmérés a 
GLASOD [(Global Assessment of Soil Degradation), OLDEMAN, L.R. et al. 1991], 

 266 



TALAJ – TALAJHASZNÁLAT 
 
 

 267

amely egységes szempontok szerint becsülte meg Földünk degradált területeit. A 
felmérés az alábbiakra terjed ki: a talajdegradáció különböző formáinak, úgy mint: 

• a víz általi talajeróziónak, 
• szél általi talajeróziónak, 
• kémiai talajdegradációnak, 
• fizikai talajdegradációnak elterjedése, 
• a degradáció mértéke (gyenge, mérsékelt, erős, extrém) 
• a degradáció okai (erdőirtás, túllegeltetés, helytelen gazdálkodás, túlhasználat, 

környezetszennyezés). 
 
 Oldeman, L.R. et al. (1991) adatai szerint a szárazföld területének 3,7%-át sújtja 
fizikai és kémiai degradáció, 12%-át pedig víz- és szél általi talajerózió (1. és 2. 
táblázat). Különösen magas a fizikai és kémiai degradáció aránya Európában és Közép-
Amerikában, sőt a talajerózió sújtotta területek is itt a legnagyobb részarányúak. Mindez 
arra hívja fel a figyelmet, hogy Európában a talajdegradáció – a közhiedelemmel 
ellentétben – igen nagy probléma. 
 
 
2. A talajdegradáció Magyarországon 
 
 A talajdegradáció hazai vizsgálatát tudománytörténetileg megelőzte, az ahhoz 
vezető utat megalapozta a talajok termékenységét gátló tényezők feltárása 
Magyarországon. Szabolcs István – Várallyay György (1980) nyolc tényezőt sorol fel, 
elemez és ábrázol 1:500 000 léptékben: 

1. Szélsőségesen könnyű mechanikai összetétel 
2. Savanyú kémhatás 
3. Szikesedés 
4. Szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben 
5. Szélsőségesen nehéz mechanikai összetétel 
6. Láposodás, mocsarasodás 
7. Erózió 
8. Felszínközeli tömör kőzet 

 
 A magyarországi talajdegradációs folyamatokat Várallyay György (1989) 
foglalta össze először. Ezek közé a vízerózió, a szélerózió, az extrém talaj reakció 
(acidifikáció, illetve szikesedés) és a fizikai degradáció (tömörödés, talajszerkezet 
romlása, kérgesedés) folyamatait sorolta. Ez utóbbival később külön is foglalkozott 
(VÁRALLYAY, GY. – LESZTÁK, M. 1990) és egy érzékenységi skálát is felállított. 
 
 
3. A tájdegradáció fogalma 
 
 A fogalom meghatározása, a különböző definíciók elemzése előtt szeretném 
leszögezni, hogy a tájdegradáció és a később tárgyalandó elsivatagosodás igazi, komplex 
földrajzi probléma, amelyet bár természetföldrajzi szempontból fogunk bemutatni, 
mégis hangsúlyoznunk kell, hogy az természet- és társadalomföldrajzi okokra egyaránt 
visszavezethető, illetve folyamatai mindkét diszciplína szempontjából vizsgálandók. 



 

 

 
 

1.táblázat: Kémiai és fizikai talaj degradáció által sújtott területek, kontinensenként (Oldeman, L.R. et al. 1991) 

Kémiai degradáció sújtotta terület Fizikai degradáció sújtotta terület 

tápanyag 
veszteség szikesedés   szennyeződés savanyúság tömörödés és 

kérgesedés 
vízborította 

terület 

szerves 
anyag 

veszteség 

Összes 
degradált 

terület 

Összes degradált 
terület az 

összterület  
%-ában 

Földrész 

(millió hektár) 
Afrika 45        15 + 1 18 1 – 81 4,8
Ázsia 15         53 2 4 10 + 2 86 3,0
Dél-Amerika 68         2 – – 4 4 – 78 5,1
Közép-Amerika 4         2 + – + 5 – 12 6,0
Észak-Amerika –         + + + 1 – – 1 +
Európa 3         4 19 + 33 1 2 62 7,7
Ausztrália +         1 – – 2 – – 3
Világ 136         77 21 6 68 11 4 323 3,7

 A „+” jel azt jelenti, hogy „elhanyagolható”, a „–” jel a vonatkozó adatok hiányára utal. 
 
 

2. táblázat: A talajerózió által sújtott területek (106 ha) a Földön, kontinensenként (Oldeman, L.R. et al. 1991) 

Víz által erodált terület Szél által erodált terület 
Összes 
erodált 
terület 

Összes 
erősen 
erodált 
terület 

Összes erősen 
erodált felszín az 

összterület 
%-ában 

Földrész 

Enyhén           Közepesen Erősen Összesen Enyhén Közepesen Erősen Összesen
Afrika 58          67 102 227 88 89 9 186 413 267 16
Ázsia 124           242 73 441 132 75 15 222 663 405 15
Dél-Amerika 46           65 12 123 26 16 42 165 93 6
Közép-Amerika 1           22 23 46 246 4 1 251 51 50 25
Észak-Amerika 14           46 60 3 31 1 35 95 78 7
Európa 21           81 12 114 3 38 1 42 156 132 17
Óceánia 79           3 222 83 16 27 46 99 3 3
Világ 343           526 223 1094 269 254 26 548 1642 1029 12
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 Azt is mondhatjuk, hogy napjainkban – a hasonlóképpen komplex természetű – 
földhasználat változás mellett a földrajztudomány korszerű irányzatai között a 
legfontosabbak közé tartozik. Ennek ellenére nagyon kevesen foglalkoznak vele (pl. 
KERTÉSZ, Á. 1999, 2000, 2001; BÁDONYI, K. 2001). 
 Megemlítjük, hogy Kerényi Attila (1995) a tájrombolást és tájképrombolást, 
mint a bányászathoz és fémfeldolgozáshoz kapcsolódó környezeti károkat említi. 
 A tájdegradáció kifejezés egyébként a német irodalomban is használatos; 
Landschaftsdegradation, pl. Mensching, H.G. – Seuffert, O. (2001) munkájában. 
 Lássunk a tájdegradáció (land degradation) definíciói közül néhányat. A UNEP 
(1992) meghatározása szerint „a tájdegradáció az erőforrás potenciál csökkenése a 
tájban ható egy, vagy több folyamat kombinációja által”. Johnson, D.L. – Lewis, L.A. 
(1995) szerint a tájdegradáció egy terület biológiai produkciójának vagy 
hasznosságának, illetve alkalmasint mind a kettőnek a csökkenése az emberi 
beavatkozás következményeként. A tájdegradáció folyamatai természetes eredetűek is 
lehetnek, az emberi eredetű – antropogén – folyamatok jelentősége azonban sokkal 
nagyobb. 
 Blaikie, P. – Brookfield, H. (1987) megfogalmazása szerint a táj akkor 
degradálódik, amikor elveszíti belső minőségét, adottságai romlanak. 
 Az idézett definíciókban közös, hogy egyrészt a terület használatának lehetősége 
(tájpotenciálja) csökken vagy teljesen megszűnik, másrészt a leromlás nem csak és nem 
elsősorban természeti folyamatokhoz kötődik, hanem igen fontos az emberi tevékenység 
szerepe. Egyfelől létezik tehát természetes eredetű degradáció és természetes 
regenerálódás, másfelől antropogén eredetű leromlás (degradáció) és „antropogén”, 
megtervezett táj helyreállítás (rehabilitáció). Az antropogén hatást az angol irodalom 
gyakran a „mismanagement” (félre menedzselés, rossz, elrontott gazdálkodás) 
kifejezéssel írja le. A mismanagement, mint degradációt kiváltó ok elsősorban az 
erdőirtás, túllegeltetés, helytelen használat, túlhasználat és környezetszennyezés 
folyamatait foglalja magába. 
 Menshing, H.G. – Seuffert, O. (2001) szerint az a legfontosabb, hogy a 
földhasználat következtében ne keletkezzenek irreverzibilis károk a tájban. Ez 
tulajdonképpen a fenntartható fejlődés elvének alkalmazása, vagyis bármilyen 
tájhasználat, földhasználat során ügyelni kell arra, hogy a táj regenerációs képessége és 
potenciálja megmaradjon. 
 Amint arra már korábban is utaltunk, a tájdegradációt és a talajdegradációt sokan 
szinonim értelemben használják (pl. IMESON, A.C. – EMMER, I. 1992; BÁDONYI K. 
2001); akik szerint a tájdegradáció csak a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak 
környezeti változások következtében előálló leromlása). A szinonim értelmezésből az is 
következik, hogy a tájdegradáció legfontosabb folyamatai a talajdegradációs 
folyamatokkal megegyeznek, vagyis a kémiai és fizikai degradáció különböző 
folyamatai sorolhatók ide. Fontos azonban, hogy ezeket a folyamatokat tájdegradációs, 
vagy talajdegradációs folyamatként értelmezzük. 
 Barrow, C.J. (1991) könyvében a tájdegradációt igen széles fogalomként 
tárgyalja. A globális szennyeződési folyamatok (üvegházhatás, ózonréteg 
elvékonyodása, savas ülepedés), a trópusi és szubtrópusi erdőségek, cserjések 
degradálódása, a nedves élőhelyek, tundrák, felföldek, szigetek, a száraz területek 
degradációja, az erozív és nem erozív talajdegradációs folyamatok, az ipar és a 
városiasodás következtében keletkező degradációs folyamatok, a növényi és állati 
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szervezetek „inváziója” miatt előálló degradáció folyamatait sorolja ide. Látjuk tehát, 
hogy Barrow, C.J. felfogásában a talajdegradáció a tájdegradációs folyamatoknak 
csupán egy csoportját képezi. Kiemelendő továbbá Barrow, C.J. földrajzi szemlélete, 
amely valamennyi klímaövet értékel. 
 Ha a használt földterületet tekintjük (mezőgazdasági terület, állandó legelő, erdő 
(3., 4. táblázat), akkor a degradált terület aránya 23%, az erősen degradálté pedig 14%. 
 Ha most ismét visszatérünk a talaj- és tájdegradáció szinonim értelmezésére, úgy 
a Föld mezőgazdasági területének 38%-a tekinthető degradáltnak (1. ábra). Az érintett 
területek túlnyomó többsége a harmadik világban található (Afrika 65%, Közép-
Amerika 74%, Dél-Amerika 45%). A degradáció által érintett legelő- és erdőterületek 
részaránya lényegesen kisebb (21%, illetve 18%). 
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1. ábra: A talajdegradáció mértéke kontinensenként és a földhasznosítás típusa szerint (FAO 1990, 

Oldeman, L.R. et al. 1991; Scherr, S.J. 1999 nyomán) 
 
 

3. táblázat: A talajdegradáció mértéke kontinensenként és a földhasznosítás típusa szerint (FAO 
1990; Oldeman, L.R. et al. 1991 és Scherr, S.J. 1999 nyomán) 

Mezőgazdasági terület Állandó legelő Erdő 
Összesen Degradált % Összesen Degradált % Összesen Degradált % Terület 

Millió hektár  Millió hektár  Millió hektár  
Afrika 187 121 65 793 243 31 683 130 19 
Ázsia 536 206 38 978 197 20 1273 344 27 
Dél-
Amerika 142 64 45 478 68 14 896 112 13 

Közép-
Amerika 38 28 74 94 10 11 66 25 38 

Észak-
Amerika 236 63 26 274 29 11 621 4 1 

Európa 287 72 25 156 54 35 353 92 26 
Óceánia 49 8 16 439 4 19 156 12 8 
Világ 1475 562 38 3212 685 21 4048 719 18 
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 Kiemelkedő a degradált terület aránya Közép-Amerikában, Afrikában, Ázsiában 
és Európában. Érdekes és figyelemre méltó tény Európa veszélyeztetettsége, a harmadik 
világban pedig Közép-Amerika és Afrika kritikus helyzete (3. kép). 
 Különösen elgondolkoztató az a körülmény, hogy a mezőgazdasági terület 
növelése is már csak a rossz adottságú, degradált, vagy degradációra hajlamos 
térségeken képzelhető el, illetve erdőirtás révén nyerhetünk újabb területeket. Így tehát 
a talajdegradáció veszélye nőni fog a Földön. 
 
4. táblázat: A talajdegradáció mértéke kontinensenként és a földhasznosítás típusa szerint (FAO 
1990; Oldeman, L.R. et al. 1991 és Scherr, S.J. 1999 nyomán) 

Terület Összesen 

 

Összes 
mezőgazdasági, 

legelő és 
erdőterület 

Degradált % Erősen 
degradált % 

 Millió hektár  Millió hektár 
Afrika 1663 494 30 321 19 
Ázsia 2787 747 27 453 16 
Dél-Amerika 1516 244 16 139 9 
Közép-Amerika 198 63 32 61 31 
Észak-Amerika 1131 96 9 79 7 
Európa 796 218 27 158 20 
Óceánia 644 104 17 6 1 
Világ 8735 1966 23 1216 14 
 
 

 
3. kép: Badland formáció a Dél-Afrikai Köztársaságban, Alliwal North környékén 

(Fotó: Jakab Gergely) 
 
 
4. Az elsivatagosodás 
 
 A megnevezés nem a sivatagok képződésére utal, hanem inkább arra, hogy egy 
terület sivárrá, értéktelenné, elhagyottá, nem, vagy alig hasznosíthatóvá válik (4. kép). 
Ily módon nem nagyon szerencsés elnevezés, amely ugyanakkor arra kívánja felhívni a 
figyelmet, hogy a Föld szárazabb régióiban (ld. 1. ábra) igen nagy veszéllyel jár a 
tájdegradáció, szélsőséges változásokról, igen problematikus folyamatokról van szó. A 
„United Nations Intergovernmental Convention to Combat Desertification” (Az 
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Egyesült Nemzetek Elsivatagosodás Leküzdésével Foglalkozó Kormányközi 
Bizottsága) definíciója szerint (UNCOD 1977) „az elsivatagosodás az arid, szemiarid 
és szubhumid területek különböző tényezők hatására bekövetkező tájdegradációs 
folyamatait foglalja össze, beleértve a klímaváltozás és az emberi tevékenység hatásait 
is”. 
 

 
4. kép: Badland formáció DK-Spanyolországban (Los Barrancos de Gebas, Murcia) 

(Fotó: Bádonyi Krisztina) 
 
 
 Az arid, szemiarid és szubhumid térségek definíciója a FAO/UNESCO 
bioklimatikus indexen alapul, amely nem más, mint a csapadék és a potenciális 
evapotranszspiráció aránya (P/ETP). Eszerint: 

• arid övezet: 0,03 < P/ETP < 0,20 
• szemiarid övezet: 0,20 < P/ETP < 0,50 
• szubhumid övezet: 0,50 < P/ETP < 0,75 

 
 A Föld legszárazabb részei, a hiperarid területek értelemszerűen nem tartoznak 
ide, hiszen azok már sivatagok. Az elsivatagosodás által érintett terület Földünk 40%-a, 
ahol a népesség 1/5-e él! 
 Az elsivatagosodás folyamatai hazánkat is érintik, ezért az egyezményt 
Magyarország is aláírta. Érdekes megemlíteni, hogy Izland is érintett térség (5. kép), 
olyannyira, hogy széleskörű kutatás folyik e témában (pl. ARNALDS, O. 1997; ARNALDS, 
O. – KIMBLE, J. 2001). 
 Találkozunk olyan állásponttal is, amely az elsivatagosodás folyamatát a 
UNCOD definíciójától kissé eltérő módon értelmezni, nagyobb súlyt fektetve a 
sivatagosodásra, a sivatagok képződésére. Mensching, H.G. – Seuffert, O. (2001) 
véleménye szerint csak akkor beszélhetünk elsivatagosodásról, ha a szóban forgó táj 
geoökológiai jellemzői a sivatagra jellemző értékeket elérték vagy bizonyos időn belül 
el fogják érni. Akik ezt a nézetet vallják, azoknak annyiban feltétlenül igazuk van, hogy 
az elnevezés onnan ered, hogy a sivatagok peremterületei elsivatagosodásra különösen 
érzékenyek. Itt elsősorban a Szahara peremén elhelyezkedő Száhel övezetről van szó. 
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5. kép: Sivatagszerű táj Izlandon (Fotó: Madarász Balázs) 

 
 
 Az elnevezés körül tehát folyamatos disputa folyik (BÁDONYI K. 2001). Annyi 
azonban bizonyos, hogy Földünk száraz jellegű, vízhiányos területeinek súlyos 
degradációs problémáiról, területek további aridifikációjáról van szó. 
 Ha Földünk száraz területeire koncentrálunk, akkor az elsivatagosodás fő okát a 
természetes növényzet ember általi kiirtásában kell látnunk. Ez nem csupán az erdőre 
vonatkozik, hanem a bozót-cserje, gyom és fű vegetációra is. A növénytakaró kiirtása, 
megszűnése tulajdonképpen a planetáris határréteg, pontosabban a talajközeli légréteg 
klímájának megváltozását, aridifikációt eredményez. Ennek következtében 
megkeményedik, kérgesedik a talajfelszín, ezáltal csökken a beszivárgás. 
 A kérgesedés és növényzetmentesség nem csak a vízerózió romboló hatását 
fokozza, de a szélerózióét is. Ettől a talaj felső, humuszos és tápanyagban gazdag 
rétegei eltávoznak és így a természetes növényzet visszatelepülésének lehetősége, 
valamint a mezőgazdasági használat lehetősége (a táj potenciálja) csökken, illetve 
lehetetlenné válik. A növényzet regenerálódásának lehetősége egyébként annál kisebb 
az arid jellegű térségekben, minél változékonyabb a klíma, különös tekintettel a 
szélsőséges eseményekre, ezen belül is a nedvesség viszonyok szélsőséges változására 
(hosszú aszályos periódusok, katasztrofális méretű záporok). 
 Az elsivatagosodás tehát, elsősorban az éghajlati viszonyokkal, a növényzet 
kiirtásával és az ennek következtében létrejövő talajerózióval függ össze. Ugyanakkor 
természetesen a többi természetföldrajzi tényező módosító szerepe is fontos. A 
domborzat, a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, a felszínközeli (talajképző) kőzet 
mind szerepet játszanak abban, hogy milyen gyors és milyen mértékű lesz az 
elsivatagosodás. 
 Az elsivatagosodás mértéke a kiindulási nedvességállapottól és az emberi 
beavatkozásoktól – itt most elsősorban a pozitív beavatkozásokra gondolunk – is függ. 
A folyamat eredménye és lefolyása nem szorul magyarázatra: a kiindulási állapotból – 
szubhumid, szemiarid vagy arid viszonyokról lehet szó – az egyes fokozatok 
végigjárásával – tehát ha pl. szubhumid volt a terület, akkor előbb szemiarid, majd arid 
lesz –, a fokozódó szárazodás – aridifikáció – következtében a terület végül is 
hiperariddá válik. A vegetáció szempontjából nézve tehát a pusztából szavanna, tüskés 
szavanna, félsivatag és végül sivatag lesz. 
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Összefoglalás, következtetések 
 
 A tájdegradáció korunk igen széles körben, nagy területeken elterjedt negatív 
folyamat-együttese, amely a földrajztudomány módszereivel vizsgálható a 
legeredményesebben és így tudományunknak fontos, új feladatot ad. Itt főként a 
jelenség komplex voltára gondolunk, a táj degradációjában ugyanis valamennyi 
természetföldrajzi tényező szerephez jut. 
 A jelenségre először a talajtan tudománya figyelt fel, hiszen a degradálódott 
térségek mezőgazdasági hasznosítási lehetőségei a minimálisra csökkennek, vagy 
megszűnnek. Ez egyébként önmagában is szembeszökő – gondoljunk pl. egy 
elszikesedett területre. Ha a degradálódott területet nem hasznosították, úgy a növényzet 
degradációja is feltűnő lehet. 
 A tájdegradáció folyamatai hazánkban is jelen vannak, így a magyar 
földrajztudomány előtt is ott az új kihívás. 
 A szubhumid, szemiarid és arid éghajlatú területek degradációs folyamatait 
elsivatagosodási folyamatoknak nevezzük – így hívjuk fel a figyelmet e területek 
különös veszélyeztetettségére. Földünk legszegényebb, élelmezési problémákkal küzdő 
régiói tartoznak ide, a földfelszín közel 40%-a. Vita van arról, hogy a definíciót – a 
P/ETP index határértékei alapján – szó szerint kell-e értelmezni és akkor az 
elsivatagosodás nem a sivatagok képződését, illetve ennek lehetőségét jelenti, vagy 
pedig szorítkozzunk azokra a térségekre, ahol valóban a sivatagok képződése lesz, vagy 
lehet a folyamat eredménye. Magyarország is aláírta az egyezményt, mivel a fokozódó 
szárazság nálunk is komoly veszélyt jelent – elsősorban a Duna–Tisza-közi hátságon. 
Vannak tehát nálunk is olyan területek, amelyek a definíció követelményeit kielégítik. 
Így az elsivatagosodás kutatása is kihívást jelent tudományunknak. 
 A kérdés természetföldrajzi vizsgálata tekintetében a jövőben arra kellene 
koncentrálnunk, hogy a degradációs folyamatok egyéb, nem csak a talajt érintő 
vonatkozásait részletesen feltárjuk, illetve, hogy a kérdés komplex, tájtani, tájökológiai 
szintézisét megadjuk. Mindezek alapján pedig konkrét, gyakorlati javaslatokat kell 
megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a táj degradációját megállítani, 
illetve a folyamatot pozitív irányba, a rehabilitáció irányába fordítani. 
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37. Megyes Attila 
 

Talajművelési eljárások hatása a talaj víz- és nitrogéndinamikájára 
 
 
Bevezetés 
 
 Az utóbbi évtizedekben talajainkat egyre fokozódó környezeti terhelések érik. 
Az egyoldalú, talaj állapotára nem figyelő, továbbá a gyakori talajmozgatással járó 
műveletek hatására a hagyományos, sokmenetes, őszi szántáson alapuló talajművelés a 
talaj szerkezetének degradációjával, tömörödésével (szerkezetleromlás), az erózió és a 
defláció fokozódásával, a szerves anyag mennyiségének csökkenésével jár. A talajok 
tömődöttebbekké válnak, vízgazdálkodásuk (vízvezetés, vízbefogadás) romlik. E 
kedvezőtlen folyamatok egyre nagyobb gazdasági és környezetvédelmi problémát 
jelentenek napjainkban (BIRKÁS L. 1995) és talajkímélő művelési módok, eszközök 
alkalmazásának igényét vetik fel (BARTA L.– JÓRI J. 1979; BIRKÁS L. 1998; BIRKÁS L. 
– SZABÓ L. 1992; SÖRÖS I. – SOÓS S. 1994; VÁRALLYAY Gy. 1989). 
 A talajművelés nagymértékben módosíthatja a talaj víz- és tápanyag-
gazdálkodását, így a növények számára közvetlenül felvehető vízkészlet és ásványi N-
tartalom tenyészidőszakbeli dinamikáját, s ezáltal befolyással van a talaj víz- és 
nitrogénmérlegének alakulására. Jelenleg eléggé hézagos és ellentmondásos 
ismeretekkel rendelkezünk az egyes talajművelési eljárások, különösen a csökkentett 
menetszámú és a direktvetéses technológiáknak a talajban tárolt víz mozgására, illetve a 
vízzel együtt vándorló ásványi-N eloszlására gyakorolt hatásával kapcsolatosan 
(BLEVINS, R.L. et al. 1977; CASTRIGANO, A. et al. 1997; ISMAIL, I. et al. 1994; KAY, 
B.D. 1990; STALEY, T.E. – PERRY, H.D. 1995; UNGER, P.W. 1991). 
 Az elmúlt években a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának 
Földműveléstani Tanszéke üzemi és szabadföldi kísérletekben különböző 
talajelőkészítési változatok – őszi szántás és talajkímélő, energiatakarékos művelés – 
tartamhatásának elemzését végezte el. Az eddig elvégzett mérések a szántás nélküli, 
redukált művelésre alapozott gabonatermesztési technológiák üzemi méretű 
alkalmazhatóságát igazolják (NAGY J. 1995; RÁTONYI T. – MEGYES A. 2000; 
RÁTONYI T. et al. 2005; HUZSVAI L. et al. 2005). 
 További részletes vizsgálatokra van azonban szükség ahhoz, hogy a változatos 
termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott termesztési körülményekhez legjobban 
igazodó technológiákat kiválaszthassuk, illetve a gazdálkodók széles rétege számára is 
ismertté és vonzóvá tegyük. Hazai körülmények között a talajművelés környezetkímélő 
technológiái még meglehetősen kidolgozatlanok, a megbízható értékeléshez szükséges 
több éves kutatási tapasztalat még csak részben áll rendelkezésre. A racionális és 
környezetkímélő talajhasználati rendszerek jövőbeni megalapozásához feltétlenül 
szükség van az egyes talajművelési eljárások víz- és nitrogénforgalmának behatóbb 
megismerésére, az egyes részfolyamatok között fennálló, ma még nem teljes 
mélységükben ismert összefüggések feltárására. 
 Vizsgálataink célja volt, hogy szabadföldi talajművelési tartamkísérletben 
öntözetlen körülmények között elemezzük különböző talajművelési eljárások – 
hagyományos és csökkentett menetszámú, talajkímélő művelési módok – hatását a talaj 
víz- és nitrogénforgalmára, nedvességkészletének és ásványi nitrogénkészletének 
dinamikájára a 2005-ös év tenyészidőszakában. 
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1. Anyag és módszer 
 
 A hagyományos és talajkímélő termesztéstechnológiai rendszereket a Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Centrumának Látóképi kísérleti telepén (47° 30’ N, 21° 33’ 
E, 121 m) alföldi mészlepedékes csernozjom talajon (Mollisol-Calciustoll vagy 
Vermustoll, agyagos vályog; USDA) beállított talajművelési tartamkísérletben 
öntözetlen körülmények között vizsgáltuk a 2005-ös év tenyészidőszakában. A 
tartamkísérletben beállított talajművelési változatok a következők voltak: őszi szántás 
(27 cm), tavaszi szántás (22 cm) és tavaszi sekély művelés (tárcsázás, 12 cm). 
 A kísérleti terület klímája szubhumid mérsékelt kontinentális, 566 mm évi 
átlagos csapadékmennyiséggel, amelyből az 50 éves átlagadatok szerint 60% (345 mm) 
hullik a tenyészidőszakban (áprilistól szeptemberig). 
 A talaj nedvességforgalmában bekövetkezett változásokat kapacitív elven 
működő nedvességmérő talajszondákkal (BR-150; RAJKAI K. 2004) követtük nyomon. 
A szondák béléscsöveinek lehelyezését követően június végétől a betakarításig két-
három heti rendszerességgel mértük a nedvességtartalom változását a 0-200 cm-es 
talajszelvényben. A vizsgálatokhoz a természetes tápanyagellátottságú és a trágyázott 
területeken mért nedvességadatok átlagát használtuk fel. A talajszelvény ásványi N-
készletének szezonális dinamikájában bekövetkező változások megítéléséhez a 
tenyészidőszak folyamán a tartamkísérlet trágyázatlan és közepes műtrágyaadaggal 
ellátott (N=120 kg ha-1) parcelláiról 3 alkalommal gyűjtöttünk bolygatott talajmintákat a 
kukorica jelzőnövény gyökerezése és a talajművelés hatása szempontjából mérvadó 0-
100 cm-es rétegből, 20 cm-es rétegeket elkülönítve. A begyűjtött talajminták NO3-N-
tartalmának vizsgálatát a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának 
Mikrobiológiai Tanszékén végezték el SPECTROQUANT NOVA 60 A típusú 
fotométerrel, nitrát teszt segítségével. 
 
 
2. Eredmények 
 
2.1. Talajnedvesség-eloszlás, -dinamika 
 
 A 2005-es év 2004-hez hasonlóan átlagon felüli mértékben csapadékos volt. 
Mind a téli félévben mind a vegetációs periódusban elegendő csapadék hullott. A 
csapadék mennyisége mellett eloszlása is kedvező volt, különösen a kukorica fejlődése 
szempontjából kritikusnak számító júliusi, augusztusi időszakban volt folyamatos a 
csapadék utánpótlása. E két hónapban azonban már a sokéves átlagot esetenként jóval 
meghaladó, özönvízszerűen érkező esők is problémát okoztak. A tenyészidőszakban 
502,1 mm csapadékot mértek, ami 46%-kal haladta meg az 50 éves átlagot (340 mm). A 
nyári hónapok csapadéka a talajban tárolt vízmennyiséggel együtt optimális 
vízellátottságot eredményezett. A hazánkban sokszor csapadékhiányos júliusban 99,7, 
augusztusban 135,7 mm eső esett. A két hónap csapadékösszege az 50 éves átlagok 
alapján számolt értéket (121 mm) jócskán meghaladta (1/A. ábra). 
 Az eltérő talajművelési módok jelentős mértékben befolyásolták a talajszelvény 
nedvességkészletét, ezen belül a növények által felvehető nedvességtartalom 
tenyészidőszak alatti dinamikáját (1/B. ábra). A talajkímélő, szántást mellőző tavaszi 
sekélyművelés előnye az őszi szántáshoz viszonyítva 100-120 mm volt, de a két szántott 
változat között is mintegy 40-50 mm eltérést találtunk. 
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1. ábra: Napi csapadék eloszlása (A) és talajművelési eljárások hatása a talaj felvehető vízkészletére a 

2005-ös év tenyészidőszakában (B) (saját szerkesztés) 
 
 
 A talajszelvény nedvességtartalmának tenyészidőszakbeli dinamikáját a 2. ábra 
szemlélteti. Az ábrán a talaj térfogat%-ban kifejezett, adott időpontban mért 
nedvességtartalma mellett ábrázoltuk a talaj vízformáit, így a növények számára nem 
felvehető holtvíz (HV), illetve a szabadföldi vízkapacitás (VKsz) értékét is. 
 A tenyészidőszakban végrehajtott nedvességtartalom mérések alapján felrajzolt 
nedvességprofilokat értékelve megállapítottuk, hogy a vizsgált talajszelvényben az 
egyes talajművelési kezelések között a következő sorrend alakult ki: tavaszi sekély 
művelés > tavaszi szántás > őszi szántás. A nedvességgel való takarékosság 
szempontjából legkedvezőbbnek a talajkímélő, szántás nélküli tavaszi sekélyművelési 
változat bizonyult. 
 A tárcsázott kezelésben mért szignifikánsan nagyobb talajnedvesség értékek 
csaknem az egész vizsgált talajszelvényben illetve valamennyi mérési időpontban 
meghaladták a szabadföldi vízkapacitás értékét. Ez a mélyebben elhelyezkedő 
talajrétegek nagyobb mértékű feltöltődésének következménye. A mérések alapján úgy 
tűnik, hogy a talajszelvény feltöltődése az őszi időszakban, illetve a tél folyamán 
sokkal hatékonyabb volt a talajkímélő, tavaszi sekélyművelésű kezelésben, mint a 
szántott parcellákon. A mérések eredményei szerint a talaj felső 120-140 cm-es rétege 
a tavasszal szántott, valamint a forgatás nélküli művelés esetén egyaránt a szabadföldi 
vízkapacitás mértékéig telítődött nedvességgel. Őszi szántás esetén ez csak a talaj felső 
60 cm-es szelvényére volt jellemző. 
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2. ábra: Talajművelési eljárások hatása a talajnedvesség tenyészidőszak alatti dinamikájára  

(Látókép, 2005; saját szerkesztés) 
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 A mélyebb, 160-180 cm-es szelvényben mindhárom talajművelési kezelés esetén 
kimutatható volt egy közbülső, a felette és az alatta elhelyezkedő szelvénynél szárazabb 
réteg, amely a növényállomány gyökérzetének aktív vízfelvételét bizonyítja. E réteg 
nedvességtartalma azonban – a talajművelési kezelésektől függően – csak 15-20 
térfogat%-ig csökkent (a VKsz 54-70%-a) a betakarítás idejére, tehát nem érte el a 
holtvíztartalom értékét. A mérések eredményei szerint a vegetációs időszak csapadékos 
időjárása jótékonyan hozzájárult a talajszelvény feltöltődéséhez, a talaj kedvező 
nedvességállapota a tenyészidőszak végéig fennmaradt. A talaj nedvességkészlete – az 
előző évhez hasonlóan – mindhárom művelési mód esetén optimális feltételeket 
biztosított a kukoricaállomány növekedéséhez, fejlődéséhez. 
 
 
2.2. Ásványi N-eloszlás, -dinamika 
 
 A talaj ásványi N-készletének szezonális dinamikájában bekövetkezett 
változásokat elemezve megállapítottuk, hogy mind trágyázás nélkül mind műtrágyázott 
körülmények között a tavaszi szántásban részesített parcellákon volt megbízhatóan 
nagyobb a talaj NO3-N-tartalma a korai vegetatív növekedés időszakában (május-
június) (3. ábra). A trágyázás nélküli, természetes tápanyag-ellátottságú parcellákon a 
talajszelvény vizsgált rétegei ekkor jellemzően 5-6 mg/kg-1 NO3-N-t tartalmaztak 
egyenletes eloszlásban, míg a trágyázott kezelésekben ez az érték 10-20 mg/kg-1 körül 
változott. A vizsgált 0-100 cm-es talajszelvényre vonatkozatva ezek az értékek a 
művelés módjától függően hektáronként 50-70, illetve 70-180 kg nitrát-N-t jelentettek. 
Trágyázott körülmények között mind az őszi szántású és a tavaszi sekélyművelésű 
területek felső 100 cm-es szelvényének ásványi-N tartalma alacsonyabb volt a tavasszal 
szántott kezeléshez képest, annak mintegy 40-80%-át érte csak el. Trágyázás hatására a 
koncentráció mindhárom művelési változat estében a felszíntől a mélyebb rétegek 
irányába haladva fokozatosan növekedett. A vizsgált legmélyebb 100 cm-es rétegben 
kismértékű felhalmozódást találtunk (főként a tavasszal szántott parcellák esetén), az 
ősszel kijuttatott NO3-N tehát nem halmozódott fel a felszínhez közeli rétegekben, 
hanem a kijuttatott mennyiség egy része a tél folyamán, valamint kora tavasszal hullott, 
nagy mennyiségű csapadék hatására lemosódott a 80-100 cm-es, illetve az ez alatti 
talajrétegekbe. 
 A további, a kukorica betakarításáig végzett mérések eredményei szerint 
trágyázatlan körülmények között a szelvény nitrát-N-tartalma fokozatosan csökkent a 
tenyészidőszak végére, addig a trágyázott területeken a csökkenés mértéke jóval 
szembeötlőbb volt: a tenyészidőszak utolsó harmadában, illetve betakarításkor a 
talajszelvény ásványi N-készletében nem mutattunk ki igazolható különbséget az eltérő 
tápanyag-ellátottságú területek között. A mérésekből nyilvánvaló volt az is, hogy az 
alkalmazott talajművelési eljárásoknak a korai vegetatív növekedés időszakától 
eltekintve nem volt hatása a vizsgált talajszelvényNO3-N mennyiségére. 
 
 
2.3. Terméseredmények 
 
 A talajművelési tartamkísérlet 2005-ös eredményeit a 4. ábra mutatja be. A 
vizsgálatok szerint a kukorica termése trágyázás nélkül szignifikánsan nagyobb volt a 
tavasszal szántott kísérleti területen, míg őszi szántás és a tavasszal végzett sekély-
művelés esetén közel azonos termést takarítottak be. Trágyázott körülmények között az 
egyes talajművelési eljárások között megbízható különbséget nem mutattunk ki. 
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3. ábra: Talajművelési eljárások hatása a talaj NO3-N-tartalmának tenyészidőszak alatti dinamikájára 

(Látókép, 2005; saját szerkesztés) 
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4. ábra: Talajművelés és műtrágyázás hatása a kukorica termésére (Látókép, 2005; saját szerkesztés) 

 
 
 A mérések szerint tehát a vizsgált esztendőkhöz hasonló, kedvező időjárású, jó 
csapadékellátottságú években a kukorica szemtermése a tavasszal elvégzett sekély 
alapművelés, illetve szántás ellenére sem csökken következetesen az őszi szántáshoz 
képest. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A talajművelési kísérlet terméseredményeit értékelve megállapíthatjuk, hogy 
tavasszal, szántás nélkül, talajkímélő műveléssel, egyes években pedig tavasszal végzett 
szántásos alapműveléssel az őszi szántással közel azonos hozamok is elérhetők. A 
műtrágyázás a kukorica számára kedvező, csapadékos évjáratokban ellensúlyozni tudja 
a sekély művelés, illetve a tavasszal nagyon gyakran kényszerhelyzetben elvégzett, a 
talaj pillanatnyi nedvességtartalmához és fizikai állapotához nem igazodó szántásos 
alapművelés talajra gyakorolt kedvezőtlen hatását. 
 
A témakörben folytatott kutatásainkat az OTKA (TS 049875, F047344) támogatta. 
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38. Farsang Andrea – Kitka Gergő – Barta Károly 
 

Tápanyag-elmozdulás modellezése a fenntartható 
mezőgazdaság szolgálatában 

 
 
Bevezetés 
 
 A talaj tápanyag (makro- és mikroelem) forgalmának, a horizontális 
elemátrendeződés tér- és időbeli alakulásának ismerete, modellezése kisvízgyűjtő 
szintjén több szempontból is fontos. Egyik elsődleges szempont a felszíni vizek 
védelme: „A tavak sorsa a vízgyűjtőn dől el” tézis kutatási területünk, a Velencei-tó 
vízgyűjtője esetében fokozottan érvényes. A tó 602,4 km2 nagyságú vízgyűjtőterülete 
23-szorosa a tó vízfelületének. A Velencei-tó vízgyűjtőjének egészéről becslések szerint 
évente mintegy 83 000 t hordalék kerül a Velencei-tóba, mely évente kb. 2 mm-nyivel, 
járul hozzá a tó feliszapolódásához (KARÁSZI K. 1984). A vízgyűjtőn zajló 
mezőgazdasági tevékenység milyensége, a vízvédelmi, talajvédelmi szemlélet 
érvényesítése a talajművelés és tápanyaggazdálkodás terén a rekreációs hasznosítású 
Velencei-tó vízminőségének változásában s az eutrofizációs folyamatok alakulásában 
jelentős szerepet játszik. 
 A vizsgálat másik szempontja a talaj tápanyagforgalmában a horizontális 
komponens mind pontosabb közelítése, hiszen az erózióval történő felszíni lemosódás a 
tápanyagmérleg második legjelentősebb tétele (MARTON I. 2000). Becslések szerint 
hazánk lejtős területeiről a víz által lehordott humuszos feltalaj évi átlagban mintegy 80-
110 millió m3, az ez által bekövetkezett szervesanyag- és tápanyagveszteség pedig 
mintegy 1,5 millió tonna humusz, 0,2 millió tonna N, 0,1 millió tonna P2O5 és 0,22 
millió tonna K2O (VÁRALLYAY GY. et al. 2005). 
 Fontos tehát a talaj tápanyagforgalmi számításaiban, a környezetkímélő, 
fenntartható tápanyaggazdálkodási gyakorlat kialakításában annak ismerete, hogy egy 
adott területen csapadékeseményekhez kötődően, vagy egy vegetációs időszakra 
összesítve mennyi a felszíni tápanyag elmozdulásból, lemosódásból adódó 
tápanyagveszteség. Mindezen információk megfelelő digitális térképállományokat 
létrehozva beépíthetők a precíziós mezőgazdaság gyakorlatába, mely célul tűzi ki: 
„analizálni és kezelni a mezőgazdasági táblán belül előforduló talaj tér- és időbeli 
variabilitását” (CZINEGE E. 1999). Fontos lenne a differenciált tápanyag kihelyezés 
tervezésekor nem csak a négyévente készülő „statikus” tápanyag térképeket alapul 
venni, hanem a tápanyag átrendeződési tendenciákat összegző „dinamikus” 
térképeket is, hiszen a műtrágyázást követő csapadékesemények jelentősen átrendezik 
a nagyobb relieffel rendelkező táblák tápanyagtérképét. 
 Ezen folyamatokat felismerve tűztük ki célul, hogy a Velencei-tó 
vízminőségének alakulásában legnagyobb szerepet játszó Vereb-Pázmándi vízfolyás 
egy részvízgyűjtőjén, a mintegy 14 km2 nagyságú Cibulka-patak vízgyűjtőjén          
(1. ábra) a talaj tápanyag forgalom horizontális vetületének idő- és térbeli változási 
tendenciáit nyomon kövessük az arra ható természeti és társadalmi változásokkal 
összefüggésben. A szemcsékhez kötődő tápanyag elmozdulását két méretarányban 
vizsgáltuk: 
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• mikro-szinten egy szőlő és egy szántó művelésű parcella lejtőin egy-egy 
csapadékesemény hatására bekövetkező talajerózió mértékét és a makro- és 
mikroelem átrendeződését; 

• mezo-szinten a 14 km2 nagyságú vízgyűjtőn az egyes csapadék eseményekhez 
köthető térbeli változást. 

 
 A két különböző nagyságrendben párhuzamosan folyó vizsgálatok célja, hogy a 
mikro szinten tapasztalt elemátrendeződési tendenciákat a vízgyűjtőre „kiterjesztve” 
mezo-szinten is modellezni tudjuk a makro- és mikroelemek horizontális változási 
tendenciáit. 
 
 
1. Vizsgált terület 
 
 A 14 km2-es vízgyűjtő (1. ábra) éghajlata mérsékelten hűvös-száraz. Az évi 
középhőmérséklet 9,5-9,8 ºC, a csapadékmennyiség 550-600 mm, melynek 50-55%-a a 
nyári félévben hull (MAROSI S. et al. 1990) gyakran igen heves zivatarok formájában. 
 A területet mind kőzettanilag, talajtanilag, mind pedig területhasználat 
szempontjából nagy változatosság jellemzi. A lösszel borított térszíneken elsősorban 
közepesen erodált csernozjom jellegű talajokat találunk, míg a gránit és andezit 
térszíneken Ramann-féle barnaföldeket és különböző váztalajokat. Az erózió 
bizonyítékaként a lejtők alján széles sávban lejtőhordalék talajok fordulnak elő. A 
gránit- és andezitterületeken a tölgyesek és akácosok mellett gyenge minőségű legelők 
vannak, a csernozjom jellegű talajoknál pedig a szántóföldi művelés (búza, kukorica, 
napraforgó) és a szőlőtermesztés dominál. 
 

 
1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
 
 
 Az utóbbi húsz év társadalmi-gazdasági változásai hatással voltak a vízgyűjtő 
gazdálkodására is. A művelésiág váltás, a termelőszövetkezet tulajdonában levő szántók 
egy részének monokultúrában termesztett szőlőművelésre váltása, szántók privatizálása, 
táblaméretek változása, s ezek esetenkénti lejtővel párhuzamos művelése és a patakokat 
kísérő fizikai és kémiai gátként funkcionáló nedves rétek és füves sávok feltörése az 
eróziós és tápanyag lemosódási folyamatok felerősödését vonta maga után. 
 A vizsgált mintaparcellák egyikén nagyüzemi szőlőtermesztés, a másikon 
szántóföldi művelés (2004-2005: őszi búza, 2006: repce) folyik. A parcellák talaja 
közepesen és erősen erodált csernozjom. A parcellák lejtőszöge 1º és 6º között változik, 
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de még a csekély lejtésű szakaszokon is akár 30-40 cm mély barázdák is kialakulhatnak 
egy-egy jelentősebb erozív esemény után (pl. 2006. márciusi hóolvadás!). 
 
 
2. Módszerek 
 
2.1 Terepi és laboratóriumi vizsgálatok 
 
 A vízgyűjtőterület és a mintaparcellák feltalajának részletes mintázását és a 
minták laboratóriumi elemzését 2001 óta végezzük. A vízgyűjtő talajának mintázása 
2001-ben 32 ponton átlagminta képzésével a talaj felső 10 cm-ből történt. A vizsgálatba 
vont talajtulajdonságok, illetve tápelemek az alábbiak: pH (KCl), KA (Arany-féle 
kötöttségi index), CaCO3, humusztartalom (%), növény által felvehető makro- és 
mikrotápanyag (NO2-NO3-N, P2O5, K2O, Na, Mg, Ca, Mn, Zn, Cu, Fe, Mo, B, Al, As, 
Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb) tartalom. A tápanyagtartalom vizsgálata a növények által 
felvehető hányadra vonatkozott, a mérés a makroelemek esetében ammónium-laktát 
ecetsavas oldatával, a mikroelemek esetében Lakanen Erviö feltárással ICP Thermo 
Jarell Ash ICAP 61E készülékkel történt (BUZÁS I. 1988). A feldúsulási faktor 
vizsgálatához összes elemtartalmat határoztunk meg királyvizes feltárással és Perkin 
Elmer 3010-es AAS készülékkel. 
 A mintaparcellákon a feltalaj tápanyag tartalmának vizsgálata mellett 2004, 
illetve 2005 óta két lejtőszegmens esetében 250-300 m hosszan 20, illetve 25 m-enként 
üledékcsapdákat helyeztünk el, mellyel célunk a lemosódott üledék, valamint az 
üledékgyűjtő környezetében gyűjtött talajminták (feltalaj átlagminta) makro- és 
mikroelem tartalmának és fizikai összetételének összehasonlítása, ún. feldúsulási faktor 
(enrichment ratio: ER) számolása volt (DUTTMANN, R. 1999; BOY, S. – RAMOS M.C. 
2002). Az általunk kidolgozott több modellt összekapcsoló eljárás algoritmusát a          
2. ábra szemlélteti. 
 
 
2.2. Adatfeldolgozás 
 
 A terepi mérések (csapadék, növényborítottság), üledékcsapdás adatgyűjtés, 
talajmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok során szerzett nagy mennyiségű adat 
feldolgozását a következő szoftverek segítségével végeztük el: a lejtők mentén, illetve a 
vízgyűjtőre jellemző talajerózió (talajveszteség és akkumuláció, illetve nettó erózió) 
meghatározásához a Németországban kifejlesztett talajeróziós modellt, az Erosion 
2D/3D-t használtuk (SCHMIDT, J. 1996; MICHAEL, A. 2000), a digitális 
domborzatmodellt, valamint a talajtani tulajdonságok (szemcseösszetétel, talajtípus, 
szervesanyagtartalom stb.) és területhasználati térképeket ArcView 3.3 és ArcGIS 8.0 
szoftverekkel készítettük, a statisztikai elemzésekhez az SPSS 11.0 for Windows 
statisztikai programcsomagot alkalmaztuk. 
 Az adatfeldolgozás során az alábbi lépésekkel jutottunk el a vízgyűjtőn erózióval 
elmozduló tápanyagtartalom térképezéséhez: 

1. Kiindulási tápanyagtérképek elkészítése (mg/kg) 
2. Feldúsulási faktorok számítása: 

 ERelem=elemkoncentrációszedim./ elemkoncentrációtalaj

 ERagyag=agyagtartalomszedim./ agyagtartalomtalaj

 ERszervesanyag=szervesanyagtartalomszedim./ szervesanyagtartalomtalaj
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3. Talajerózió modellezése (E2D/E3D) (kg/m2) 
4. A szedimenttel mozgó elemtartalom számítása (agyagtartalomra, 

szervesanyagtartalomra hasonlóan): elemkoncentrációszedim (mg/kg)=ERelem* 
elemtartalomeredeti feltalaj 

5. Elemveszteség/-felhalmozódás számítása (mg/m2): talajerózió/-felhalmozódás 
(kg/m2)*elemkoncentrációszedim (mg/kg) 

 

2. ábra: A tápanyag átrendeződés mezo-szintű vizsgálatának folyamatábrája (saját szerkesztés) 
 
 
3. Eredmények 
 
 Az eddigi mérési eredményeink alapján megállapítható, hogy az adott talajtípus 
és lejtőviszonyok mellett az erózióval mozgatott üledékben a helyben található 
talajtípushoz képest átlagosan ER=1,08-szoros agyagfeldúsulás jellemző. Ennél 
lényegesen nagyobb feldúsulás mutatható ki a szervesanyag esetében (4. ábra). A 
mikroelemek közül a leginkább a Ni (ER=2,1), Zn (ER=1,2) és a Cu (ER=1,15) dúsul 
az erózióval mozgó üledékben. Az Pb (ER=1,08) és a Cr (ER=1,02) az üledékcsapdák 
anyagában a környező feltalajjal közel azonos koncentrációban van jelen. 
 A lejtő menti vizsgálataink közül a szervesanyagnak és az agyagfrakciónak két 
2004-es csapadékeseményhez (3. ábra) kötődő lemosódását (4. ábra), a mezoszintű 
vizsgálataink közül pedig a Zn vízgyűjtőn belüli átrendeződését mutatjuk be (5. ábra). 
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3. ábra: A vizsgált két csapadékesemény (2004. június; saját szerkesztés) 
 
 
 Mindkét csapadékeseménynél a legintenzívebb eróziónak kitett területeken, 
lejtőszakaszokon 900-1000 mg/m2 Zn elmozdulás következett be. A tápanyagveszteség 
térképét vizsgálva megállapítható, hogy annak térbeli alakulását nem a kiindulási 
tápanyag területi eloszlásában fellelhető különbségek határozzák meg, hanem azt felül 
rajzolják a jellemző eróziós viszonyok. Jól felismerhetők rajtuk az eróziónak leginkább 
kitett gerincek, a legtöbb mozgó szedimentet levezető vízmosások, árkok, utak. Ezek 
jelentik a tápanyag-mozgás legjelentősebb csatornáit is. A területre jellemző átlagos Zn 
elmozdulás 14,26 mg/m2. Hasonlóan az átlagos AL-P2O5 kimosódás a vizsgált két 
csapadékeseménynél 5,5-15,05 mg/m2. Ezt a környezetvédelem térnyerése a 
mezőgazdaságban, a fenntartható fejődés, a környezetkímélő tápanyaggazdálkodás 
megvalósításában feltétlenül figyelembe kell venni. A környezeti szempontból érzékeny 
mezőgazdasági területeken a tápanyagpótlást a csapadékeseményekhez köthető felszíni 
tápanyagátrendeződési tendenciák figyelembe vételével kell tervezni! 
 

 
4. ábra: A szervesanyag- (OM) (A) és az agyagtartalom (B) dúsulása az erózióval mozgó 

szedimentben a 2004. június 24-i eső alkalmával. A világos görbe a talajból, a sötét az üledékből mért 
adatokat mutatja (saját szerkesztés) 
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5. ábra: A feltalaj Zn tartalmának (ppm) területi változása és elmozdulása (mg/m2) a 2004. 06. 24-i 
csapadékeseményhez kötődően (saját szerkesztés) 

 
 
Összefoglalás 
 
 Az elmúlt húsz évben a Velencei-tó vízgyűjtőjén társadalmi, gazdasági okokra 
visszavezethető, a tó vízminőségére is hatással levő változások zajlottak. Mezo- és 
mikroszinten végzett kutatásainkkal a 14 km2-es Cibulka-patak vízgyűjtőjén vizsgáltuk 
a feltalaj makro- és mikroelemeinek erózióval történő átrendeződését. A lejtő 
mentén kihelyezett üledékcsapdás elemzéseink kimutatták, hogy a mintaparcellákon egy 
hónap különbséggel vett mintákban két erozív csapadékesemény hatására minden 
vizsgált paraméter tekintetében a talajban mért koncentrációt meghaladó a lemosódó 
szedimentben mért koncentráció. A szervesanyagtartalom esetében ER=2,1-szeres, míg 
a leiszapolható rész esetében csupán átlagosan ER=1,2-szeres feldúsulás jellemző. A 
mikroelemek közül a leginkább a Ni (ER=2,1), Zn (ER=1,2) és a Cu (ER=1,15) dúsul. 
A kisvízgyűjtőre modellezett elemátrendeződés pedig azt mutatta, hogy a növény által 
felvehető tápanyagtartalom csökkent, a tápanyagok az eróziós lineamentumok 
(vízmosások, árkok, utak) mentén átrendeződtek. 
 Az általunk kidolgozott több modellt összekapcsoló eljárás, valamint ahhoz 
kapcsolódóan a tápanyag mozgási törvényszerűségek feltárása több szempontból 
hasznos: segítséget jelent a területi tervezésben, az erózió szempontjából optimális 
területhasználat és művelési módok meghatározásában, vízgyűjtő menedzsmentben. A 
precíziós mezőgazdaság elterjedésével, a megfelelő mennyiségű tápanyag kijuttatásához 
inputként szolgáló statikus tápanyag térképeken túl ún. „dinamikus adatként” az 
általunk eredményként kapott, a feltalaj tápanyagtartamának elmozdulását tartalmazó 
térképeket is bevonhatjuk a tervezésbe (környezetkímélő tápanyag gazdálkodás). 
 
A kutatás mérései az OM által támogatott FKFP 0203/2001. nyilvántartási számú és az OTKA 
F 37552 ny. sz. kutatási programok támogatásával készültek. 
Köszönet az EDECK Kft. (Etyek) és az Agromark 2000 Rt. (Pázmánd) vezetőségének, amiért 
eróziós kísérleteinkhez a szőlő- és szántóterületek használatát engedélyezték. 
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39. Mezősi Gábor – Farsang Andrea – Cser Viktória – 
 Barta Károly – Erdei László 
 

Talajtani adottságok szerepe a fitoremediáció folyamatában 
 
 
Bevezetés 
 
 A környezet; a talaj, a víz és a levegő szennyeződésének növekedése elsősorban 
az egyre intenzívebbé váló ipari termelés, közlekedés és energiatermelés 
következménye. A talaj szennyezettségének csökkentésére alkalmas új és ígéretes 
módszer a fitoremediáció; azaz olyan eljárások sorozata, melyek során a növényekkel 
(és társult mikrobákkal) csökkentik a talaj környezetszennyező anyagait, illetve azok 
transzportját egy elfogadható kockázati szintre hozzák. 
 Kutatásunk célja, több konzorciumi taggal együttműködve (SZTE 
Növényélettani Tanszék, Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet, MTA SZBK 
Növénybiológiai Intézet, Aquadukt Kft, Hologén Kft.), hogy a természetes (folyók 
fenékkotrásából származó iszap); valamint antropogén, kommunális iszapokat, 
szennyezett földszerű anyagokat egy fitoremediációs eljárásban vizsgáljuk és a 
megfelelő fitoremediációs technikák kiválasztásával csökkentsük azok 
szennyezettségét. Ennek keretén belül mi a talaj azon fizikai, kémiai paramétereinek 
monitorozásával foglalkozunk, melyek elsődleges fontosságúak a növények 
elemfelvehetősége szempontjából, így a fitoremediáció eredményességét pozitív és 
negatív irányban is módosíthatják. 
 A fitoremediációnak több fajtáját is megkülönböztetjük az eltávolítás 
mechanizmusa alapján. A fitostabilizáció során a szennyezőanyagot tűrő növényekből 
álló takaróréteg fizikai jelenlétével akadályozza meg a szennyezett talaj levegőbe jutását 
(csökkenti az eróziót és a deflációt), valamint felszíni és felszín alatti vizekbe való 
bejutását. A fitodegradáció esetében a növény maga, vagy gyökerének morfológiája 
segítségével elbontja, mineralizálja a biodegradálható vegyi anyagokat. A rizotofitáció 
lényege, hogy a növények gyökérzete és a gyökérzónában élő mikroorganizmusok 
együttműködve kötik meg, szűrik ki és bontják le a vízben található 
szennyezőanyagokat. Így ez elsősorban szennyvizek, csurgalékvizek kezelésére 
alkalmas módszer. A fitoextrakció folyamatában a növények a gyökérzetükön 
felveszik, majd valamely szövetükben felhalmozzák a szennyezőanyagokat. Ezután 
szükséges ezeknek a növényi részeknek az ellenőrzött betakarítása, feldolgozása 
(égetés, majd a hamu veszélyes hulladékként való kezelése, vagy újrahasznosítása 
„phytomining”). Ennek egyik speciálisabb formája az indukált fitoextrakció; melynek 
során a kelátképzők talajba juttatásával a fémeket könnyen felvehetővé teszi, mivel a 
fémek mobilitását megnöveli. Ezzel szemben a passzív fitoextrakciónál a gyorsan 
fejlődő nagy biomassza tömeget adó (pl. nyárfa, fűzfa hibridek) hiperakkumuláló 
fajokkal ültetjük be a szennyezett területet. A fent említett módszerek előnye a kisebb 
költség (megtakarítjuk a talaj kitermelési és elszállítási költségeit). Hátrányt jelent 
viszont a hosszú kezelési idő és a keletkező növényi anyag megfelelő feldolgozásának 
technikája. 
 A kutatásunk jelenlegi fázisában Almásfüzitő (antropogén iszap és egyéb 
szennyezett talajok) és Mártély (természetes eredetű kotrási iszap), mintaterületek 
fitoremediációs eljárás indítását megelőző, kiindulási állapotban van, annak vizsgálati 
eredményeit mutatja be. 
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 A két terület eltérő jellege miatt a fitoremediáción belül eltérő technikákat 
választottunk. Mártély esetében a fitoextrakció és az indukált fitoextrakció, ezzel 
szemben almásfüzitői területen elsődlegesen a fitostabilizációs és passzív fitoextrakciós 
eljárás mellett döntöttünk. 
 

 
1. ábra: A mintaterületek elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

 
 
1. A mintaterületek bemutatása talajtani szempontból 
 
1.1. A mártélyi mintaterület 
 
 A mártélyi kutatási területünkön a fitoremediációs vizsgálatokra kiválasztott 
anyag a mártélyi Holt-Tisza revitalizációs kotrási munkálatai során visszamaradt kotrási 
iszap. Ennek egy része agyaggal bélelt, legalább 2 m mély zagykazettákban foglal 
helyet, másik része pedig külön kutatási célra kialakított, körülkerített 
mintaparcellákban. A talajtani mérő- és monitoring állomás kiépítésének elsődleges 
célja, hogy a különböző növényfajokkal beültetett mintaparcellák alatt követni tudjuk a 
talaj főbb jellemzőiben bekövetkező változásokat, különös tekintettel azokra, amelyek a 
növények nehézfémfelvételét befolyásolják. Másrészről a mérőállomás segítségével 
modellezni tudjuk a talajok vízháztartását és a nehézfémek elmozdulását, aktivitását. Az 
állomás elvi tervezését már 2005 elejére megvalósítottuk, és ennek függvényében 2005 
első félévében beszereztük a szükséges műszerparkot, illetve 2005 nyarán a parcellák 
kiépítése is a telepítendő mérőállomás igényeinek megfelelően történt. A mérő- és 
monitoring állomás főbb elemei: 

• A 30 cm-es iszaprétegben két különböző mélységben (10 és 25 cm) 
talajnedvesség mérése órás sűrűséggel mind a hat parcellán. 

• Talajhőmérséklet mérése 10 cm-es mélységben mindegyik parcellán. 
• Egy kísérleti parcellán pH-mérés 10 cm-es mélységben órás sűrűséggel (a mérés 

később kiterjeszthető a többi parcellára is). 
• A parcellákon átszivárgó vizek összegyűjtése, mintázása és 

nehézfémtartalmának a meghatározása. 
• Rendszeres talajvíz- és talajmintavétel a parcellák alól, illetve a parcellákról. 

 
Az iszap talajtani paraméterei az alábbiakban összegezhetők: az iszap kémhatása 

semleges, pH (H2O) 6,8-7,1 között változik. A savanyodási hajlam megállapítására 
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meghatároztuk a KCl-os pH-t is, de ennek értéke csekély mértékben tér el a vizes pH 
értékektől, így az iszap kémhatása savanyodásra nem hajlamos. A humusztartalom 
alacsony, 0,8-1,1% között változik. Az Arany-féle kötöttségi szám nagyon magas, 78-
80, ami igen nagy agyagtartalmat, tehát nehéz agyag fizikai féleséget jelent. 
 
1. táblázat: A mártélyi minták talajtani paraméterei 

Minta pH 
H2O/KCl 

Szárazanyag 
tartalom (%) Fizikai féleség Arany-féle 

kötöttség 
Humusztartalom

(%) 
1. 6,9/6,9 41 Nehéz agyag 79 0,81 
2. 6,8/6,8 38 Nehéz agyag 79 1,01 
3. 6,9/6,8 39 Nehéz agyag 78 0,97 
4. 7,1/7,0 45 Nehéz agyag 80 1,02 
5. 7,0/6,9 42 Nehéz agyag 79 1,06 
6. 6,8/6,8 42 Nehéz agyag 79 1,12 
7. 6,8/6,8 37 Nehéz agyag 80 1,10 

 
 
1.2. Az almásfüzitői mintaterület 
 
 A helyszín ismertetésekor az alábbi; a vizsgált anyag talajtani jellemzéséhez a 
következő, nélkülözhetetlen megállapításokat tehetjük: 

• A vörösiszap-tárolót eredetileg folyómenti öntés területen alakították ki,         
10-12 m-es rétegvastagsággal. 

• Ezen a veszélyeshulladék-lerakón engedélyezett hulladékkezelés folyik – 
rekultivációs céllal. 

• 1-1,5 m vastagságban földszerű anyag elhelyezése (szennyvíziszap, salak, olajjal 
szennyezett föld stb.), mely maga is szennyezett. 

• A kihelyezett anyag minősége mozaikos, kazettáról kazettára változik. 
 
2. táblázat: Az almásfüzitői minták jellege 

Minta száma Minta jellege (átlag minta) 
1. Vörös iszap (0-20 cm) 
2. 7. sz. prizma anyaga, PAH-hal és nehézfémekkel szennyezett 
3. 19. sz. prizma anyaga, nehézfémekkel átlagosan szennyezett 
4. 7. sz. tározó kazetta, már rekultivált, füvesített terület feltalaja 

5. 6. sz. tározó kazetta, fedőréteg szerves ipari hulladék tartalmú, salak, pernye, 
szennyvíziszap keverék 

6. A Duna kotrási iszapja a fedőréteg (0-30 cm) 

7. 6. sz. zagykazetta, szerves hulladék, szennyvíz iszap, papíripari hulladék 
kihelyezés (0-30 cm átlagminta) 

 
 
 A rekultivációs fedőréteg, földszerű anyag inhomogenitása a vizsgált talajtani 
paraméterek tekintetében is szembetűnő. A talaj kémhatása a semlegestől az erősen 
lúgosig változik. A vizes és KCl-os pH közti különbség általában csekély, nem jellemző 
a fedőréteg talajosodott anyagának savanyodási hajlama. A rekultivációs réteg 
anyagának Arany-féle kötöttsége alacsony, többnyire homok, homokos vályog fizikai 
féleségű. A humusztartalom a különböző eredetű rekultivációs anyagoknak megfelelően 
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változékony, 0,2-4,9% között változik. A CaCO3-tartalom minden mintavételi helyen a 
természetes talajokhoz képest magas. 
 
3. táblázat: Az almásfüzitői minták talajtani paraméterei 

Minta pH 
H2O/KCl 

Leiszapolt 
rész (%) 

Fizikai 
féleség 

CaCO3
(%) 

Humusztartalom
(%) 

1. 9,2/8,9 - - 20,3 - 
2. 7,6/7,6 24 homok 9,4 3,5 
3. 7,6/7,5 18 homok 6,1 2,5 

4. 8,3/8,1 25 homokos 
vályog 28,5 4,9 

5. 7,7/7,5 28 vályog 14,6 2,8 
6. 8,4/7,8 38 vályog 17,3 1,7 
7. 8,1/7,9 45 vályog 26,4 0,2 

 
 
2. A vizsgált területek talajának, földszerű anyagának beavatkozás előtti 

 nehézfém-koncentrációja a határértékekkel összevetve 
 
 A nem hiperakkumuláló növények fitoremediációs célú alkalmazása esetén a 
fitoremediáció sikere fokozottan függ a környezeti tényezőktől, így a hőmérséklet és 
időjárási viszonyoktól, valamint a talajtulajdonságoktól. 
 
 
2.1. Mártély 
 
 A szikkasztott kotrási iszap átlagmintáiban az egyes nehézfém-koncentrációkat 
vizsgálva és a hatályos (10/2000) határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a Cr, 
a Ni és a Zn határértéket meghaladó koncentrációban van jelen. A Cu, Pb és Cd 
koncentráció határérték alatti, illetve azt egyes pontokban kis mértékben meghaladó. A 
Kádár I. (1998) által a felvehető hányadra vonatkozó ún. ideiglenes határértékkel is 
összehasonlítottuk a mért elemtartalmakat. Ebben az esetben a Cr, Pb és a Zn esetében 
tapasztaltunk határérték túllépést. A mártélyi mintaterületünk jó példa lehet a 
kismértékű nehézfémszennyeződés elleni fitoextrakciós és a kelátképzőkkel elősegített 
indukált fitoextrakciós eljárások kidolgozására. 
 
4. táblázat: A mártélyi minták nehézfémtartalma összehasonlítva a hatályban lévő határértékekkel 

Elem Nehézfém- 
koncentráció 
(királyvizes 

feltárás, ppm) 

Határérték 
(10/2000. Köm-Eüm-
FVM-KHVM e. r.) 

(királyvizes 
feltárás, ppm) 

Nehézfém- 
koncentráció 
(EDTA, ppm) 

Ideiglenes 
határérték 

(Kádár 1998) 
(EDTA, ppm) 

Cr 162,1-192,1 75 6-7,45 3 
Cu 61,4-75,6 75 26,6-33,1 40 
Fe 5099-6275 - 538,6-550,2 - 
Mn 950-1189 - 382,8-397,9 - 
Ni 51,9-61 40 3,26-4,05 20 
Cd 0,536-1,766 1 0,443-0,795 - 
Pb 87,25-105,1 100 41,7-50,5 25 
Zn 243,3-283,2 200 38,4-44,02 20 
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2.2. Almásfüzitő 
 
 A rekultivációs fedőréteg talajosodott anyagában a nehézfém-koncentrációt 
vizsgálva a talajtani tulajdonságokhoz hasonlóan az eredettől függő mozaikosságot, s a 
mért értékek nagymértékű szóródását tapasztaltuk. Minden vizsgált fém esetében 
tapasztaltuk a tiszta talajra vonatkozó határértékek túllépését. Tekintettel a nagy 
területre és a magas fémkoncentrációkra, ezen a területen a fitoremediációs eljárásokon 
belül a fitostabilizációs és a passzív fitoextrakciós eljárás alkalmazása tűnik 
eredményesnek, s megfelelő kutatási területnek. A különböző helyekről származó 
minták nehézfém-koncentrációjában – azok eredetétől függően – igen nagy különbségek 
mutathatók ki. Alacsony értékeivel tűnik ki a 4-es minta (már rekultivált, füves terület 
talaja). Szinte minden vizsgált komponens esetében igen nagy szennyezettséget mutat a 
2-es és 3-as minta, valamint Ni és Zn esetében az 5-ös és 6-os minta. A felvehető 
hányad vizsgálata során kiemelendő, hogy a Cd a természetes talajokhoz képest igen 
nagy arányban felvehető formában van jelen mintáinkban. Ezzel ellentétes képet a Co 
mutat, mert szinte minden mintában az összes Co-tartalomhoz képest igen alacsony a 
felvehető elemhányad. 
 
5.táblázat: Az almásfüzitői minták nehézfémtartalma összehasonlítva a hatályban lévő határértékekkel 

Elem Nehézfém- 
koncentráció 
(királyvizes 

feltárás, ppm) 

Határérték 
(10/2000. Köm-Eüm-
FVM-KHVM e. r.) 

(királyvizes 
feltárás, ppm) 

Nehézfém- 
koncentráció 
(EDTA, ppm) 

Ideiglenes 
határérték 

(Kádár 1998) 
(EDTA, ppm) 

Cr 40-792 75 <4-29 3 
Cu 17-410 75 2,4-111,6 40 
Co 18-108 30 2,9-5,8 10 
Ni 28-421 40 5,2-103 20 
Cd 2,4-9,9 1 0,6-5,7 - 
Pb 24-236 100 6,9-141 25 
Zn 37-285 200 3,6-74 20 

 
 
3. A fitoremediáció eredményességét befolyásoló talajtani paraméterek a vizsgált 
  területeken 

 
3.1. Mártély 
 
 A vizsgált területre jellemző nehéz agyag talaj magas holtvíz tartalommal 
rendelkezik. Ezen talajtulajdonság az optimális növényi tápanyag felvétel akadályozása 
révén negatív hatással van a fitoremediáció sikerére. 
 A talaj semleges körüli pH-ja nem befolyásolja a talajoldatban felvehető 
formában levő nehézfém-koncentrációt. 
 A nehézfémek adszorpciós képességét befolyásolja a talajkolloidok mennyisége 
(nagy fajlagos felület) és minősége (liotróp sor). A különböző minőségű ásványi és 
szerves kolloidok más-más T-értékkel (kation megkötő képességgel) rendelkeznek. A 
kutatás második szakaszában tehát a részletes T-érték és kolloidminőség 
meghatározással egészítjük ki eddigi eredményeinket. 
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3.2. Almásfüzitő 
 
 A mintaterületen, a tervezett fitostabilizáció érdekében a talajparaméterek 
vizsgálatakor azon tulajdonságok tekinthetők előnyösnek, melyek csökkentik az elem 
mobilizációt, az elem felvételt. A vizsgált rekultivációs anyag fizikai félesége homok – 
homokos vályog, azaz a talaj ásványi kolloid tartalma alacsony, kevés az adszorpciós 
felület, mely a nehézfém megkötésében szerepet játszhatna. 
 A földszerű anyag gyengén lúgos, lúgos pH-ja csökkenti a már adszorbeálódott 
nehézfémek növény általi felvehetőségét, ezen kémhatás viszonyok a tervezett 
fitostabilizációt tekintve kedvezők. 
 
 
Összegzés 
 
 Kutatásunk célja, hogy szemléletes képet adjon egy fitoremediációs 
vizsgálatunkról, valamint rámutasson a talajtani adottságok monitorozásának 
fontosságára az optimális eljárás kiválasztására. A talaj minőségi vizsgálatából 
következtetéseket tudunk levonni a növényi transzporttal és elemfelvehetőséggel 
kapcsolatban, ezáltal a limitáló talajtani tényezők – melyek pozitív és negatív irányban 
is hathatnak – feltárása lehetőséget ad a fitoremediációs eljárás sikerességének előzetes 
becslésére. 
 A mártélyi mintaterületünk alkalmas a kismértékű nehézfémszennyeződés elleni 
fitoextrakciós eljárások kidolgozására, de mellette céljainknak megfelelően egy olyan 
területet is kiválasztottunk, amelyen az igen erős szennyezettség miatt csakis 
fitostabilizációs eljárások jöhetnek szóba. Ezért esett a választásunk az almásfüzitői 
vörösiszap-tárolóra, ahol nem csupán a vörösiszap ártalmatlanítása, hanem a befedésére 
használt földszerű ipari hulladékok problematikája is komoly szakmai kihívás. 
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40. Barczi Attila – Horváth Tünde – Joó Katalin – 
 Csanády Attila – Dani János 
 

Egy alföldi kunhalom feltárása 
 
 
Bevezetés, előzmények 
 
 A Hajdúnánás és Tiszavasvári közötti ún. tedeji határrészben, a Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán álló Lyukas-halom nevű kurgánt még 1993 
tavaszán, az M3-as autópálya akkori, ún. „A” nyomvonalának terepbejárása során 
felkeresték és azonosították Sz. Máthé Márta és Hajdú Zsigmond, a debreceni Déri 
Múzeum régészei1. Megállapították, hogy a kurgán Hajdú-Bihar megye felé eső D-i 
oldala erősen bolygatott, tekintélyes részét elhordták. 
 A kurgán 2003 tavaszán került be újra a szakmai köztudatba, ugyanis Fodor 
István régész, Bacskai István lokálpatrióta régészetpártoló társaságában a tedeji 
határban folytatott terepbejárást, amely során eljutottak a Lyukas-halomhoz is. 
Szemléjük során újra konstatálták a kurgán erős, és folyamatosnak tűnő rablott 
állapotát2. 
 Az ügy sürgősségére való tekintettel 2003 tavaszán interdiszciplináris 
kutatócsoport szerveződött a halom rendezése és esetleges további feltárása céljából3. A 
kutatócsoport elsődleges feladatának a földrablás után feltáruló Ny-K-i irányú 
keresztmetszet teljes tisztázását, preparálását tűzte ki célul a 2004. évre. Elsősorban 
talajtani kutatásokat és mintavételt terveztünk, a munka során az esetlegesen előkerülő 
régészeti jelenségek körültekintő feltárásával és dokumentálásával. Emellett a halom 
környezetében terepbejárást folytattunk, valamint talajtani fúrásokat végeztünk, és 
felmértük magát a régészeti objektumot. 
 A tavasz-nyár közti rövid időszak folyamán a halom mesterségesen feltáruló 
nyugat-keleti irányú metszete további csonkuláson esett át. A halom körülbelüli 
felezővonalában, nyugat-keleti irányban egy csaknem a halom teljes hosszát átszelő 
metszetfal keletkezett, amely a mai talajszinten vágta le a kurgán „sapkáját”. A 
halomtestből hiányzó „űr” konstatált látványa alapján a hiányzó, elhordott föld 
mennyisége a több száz köbmétert is elérhette. A halom északi testén nem észleltünk 
friss dúlást, a déli oldal viszont nagymértékű bolygatást szenvedett. 
 

 
1 A halom Hajdú-Bihar megye területére esik. Az adatokat a Déri Múzeum Adattára őrzi. 
2 A halom feltárói ezúton is köszönik az információkat és szíves segítségüket. 
3 A kutatócsoport tagjai: régészként Dani János, Horváth Tünde, talajtani és tájtani kutatások: Szent 
István Egyetem Tájökológiai Tanszék Barczi Attila vezetésével, valamint Szegedi Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszéke (paleoökológiai vizsgálatok) Sümegi Pál vezetésével. A kutatásban részt 
vesz a Szegedi Tudományegyetem Ásványtan, Geokémia és Kőzettani Tanszéke (Csanádi Attila, 
ásványtan és geokémia), valamint a debreceni ATOMKI (radiokarbon vizsgálatok, Molnár Mihály). A 
kutatócsoport kétoldalú, összehasonlításon alapuló kutatási programot dolgozott ki az Orosz Tudományos 
Akadémia Geográfiai és Talajtani Intézetével. Célja az ún. Gödörsíros kurgánok (Yamnaja kultúra) 
népének nevezett rézkori kultúra kutatása. Ez a kultúra hozta létre a magyar Alföld területén található ún. 
kurgánok, temetkezési halmok egy részét, amit az Oroszországban kidolgozott régészeti és talajtani 
módszerekkel, elsősorban a fitolit-elemzések bevonásával vizsgál. Orosz részről O. Khoklova és A. 
Golyeva, régészként H. P. Morgunova érintett a kutatásban. 
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 A kutató- és feltáró munka elkezdése előtt a kurgánt az alábbiakkal 
jellemezhetnénk: 

• a kurgán környezetében talajművelést folytatnak, magát a kurgánt azonban nem 
szántották. Ennek ellenére a halomtesten már nem természetes vegetáció 
található, hanem egy modern, elsősorban fiatal akácossal jellemezhető 
növényzet alakult ki. A feltáruló metszetben nagy kiterjedésű, már elhagyott 
rókavár üregei és járatai láthatók, amelyek erősen feldúlták a kurgán felső 
rétegeit, elsősorban annak keleti részén, 

• a halom északi és nyugati oldalán földút húzódik, mintegy kerítve az objektum 
említett oldalait, amely erősen betömörítette és bevágta a kurgán eredeti rétegeit, 

• az emberi beavatkozás nyomai a kurgán felső, legmagasabb részén a 
halomtestbe vágó mély rablógödrök formájában is megtalálhatók. 

 
 Magyarországon az elmúlt évtizedekig a kurgánok (korhányok vagy kunhalmok) 
vizsgálatában elsősorban a régészeti szempontok domináltak, és csak az utóbbi években 
vált népszerűvé – a halmok vizsgálatán keresztül – az egykori környezet 
geomorfológiai, talajtani és őslénytani rekonstrukciója. 
 Kutatócsoportunk 2004-ben kezdte meg a Hajdúnánás melletti Lyukas-halom 
nevű kurgán komplex vizsgálatát. Mivel a halmot korábban megcsonkították, a 
harmadában megbontott kurgán helyreállítása – a hiányzó földtömeg miatt – nem volt 
lehetséges. A tudományos feltárás célja a halom teljes átvágása volt, amely által 
lehetőségünk nyílt a belső struktúra tanulmányozására, a mindenre kiterjedő, alapos 
mintavételre, és az eddigi fúráseredményeinkkel történő metódusbeli és tartalmi 
összehasonlításra (1. ábra)4. 
 

 
1. ábra: A Lyukas-halomba mélyített Ny-K-i irányú átvágás 

 

                                                 
4 A Hajdúnánás-Tedej határában található Lyukas-halom feltárását 2004. október 4-15-ig végeztük. Az 
általunk fúrás útján tanulmányozott kurgán a hortobágyi Csípő-halom, amelynek adataival szeretnénk 
összehasonlítani a Lyukas-halom eredményeit – BARCZI A.et al. 2004; JOÓ K. et al. 2004; BARCZI A. et al. 
2004a; JOÓ K. 2004. 
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 A megbolygatott halomtesten géppel (multifunkcionális földmunkagép), 
valamint kézi munkával tártuk fel és tisztítottuk a metszetet. Az egykori alapkőzet 
elérése után hagytuk fel a kutatóárok mélyítését, de földtani sekélyfúrással ellenőriztük, 
hogy nem található-e bolygatott vagy eltemetett talajréteg a kutatóárok alatt. 
 Elkészítettük a halom szintvonalas térképét a metszet ábrázolásával, valamint 
3D modelljét is (2. ábra). 
 

 
2. ábra: A Lyukas-halom digitális domborzati képe 

 
 
2. Régészeti eredmények 
 
 Az alapkőzet felett két természetes talajképződési szint különíthető el. Az 
előzetes becslések alapján a paleotalaj Kr.e. 5 500-6 000 éves5. Ezen a szinten, valamint 
a halom tágabb környezetében egy korábbi, neolitikus település másodlagos helyzetben 
lévő maradványait regisztráltuk. 
 A neolitikus település maradványaiként azonosíthatók a paleotalaj A szinten, a 
halom központjában előkerült állatcsont-maradványok6, és az elsősorban róka-
járatokból, kotorékföldben előkerült, szórványként értékelhető kopott házikerámia-
töredékek. A halomtól délre eső részen, egy keskeny földháton feltehetően ugyanennek 
a neolit településnek gyér nyomait regisztráltuk terepbejárással7. Ezt a területet tehát a 
kurgán építői felhordási területként használták. 

                                                 
5 A radiokarbon-méréseket a debreceni ATOMKI-ban végezték, Molnár Mihály vezetésével. 
6 Az állatcsont-meghatározást végezte: dr. Gál Erika, MTA-RI. A meghatározásra átadott állatcsontok: 
Bos taurus L. – szarvasmarha enyhén töredékes jobb oldali csigacsont (astragalus), kifejlett egyedé, teljes 
hossza: 83 mm, disztális szélessége: 55,3 mm; combcsont (femur) diafízis-töredéke; jobb oldali sípcsont 
(tibia) disztális töredéke. Ovis aries/Capra hircus – juh/kecske bal oldali állcsont (mandibula)-töredék 
P3-tól M3-ig fogakkal, fogmeder (P2-M3) hossza: 72 mm – idősebb egyedhez tartozhatott, ld. a kifejlett 
M3-t és a fogak kopottságát! Ismeretlen emlős lapos-, illetve rövidcsont-töredékei. 
7 A leleteket a debreceni Déri Múzeum őrzi. 
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 A temetkezési halom teljes átmérője eléri a 40 métert, legmagasabb pontján 
pedig az alapkőzettől mérve a 12 méteres magasságot. A kurgántest a morfológia 
alapján három felhordási rétegből épül fel (3. ábra). Az első, legkorábbi felhordási 
réteg (4. réteg) a legmasszívabb, tömörödöttebb, színében erősen sötét, és elütő a 
későbbi felhordási szintektől. Nemcsak azért, mert a fölé rétegzett földmennyiség 
tömörítette, hanem mert más minőségű talajból áll, és valószínűleg nagyobb figyelmet 
fordítottak a temetkezési hely építésére. A megfigyelések arra utalnak, hogy nem érte 
semmiféle későbbi bolygatás. Ebből arra következtetünk, hogy a halom alaptemetkezése 
még bolygatatlan állapotban található. Az, hogy ebben a feltárási ütemben ez nem került 
napvilágra, valószínűleg annak köszönhető, hogy a halom mai körvonalai, és az ahhoz 
idomított mértani felező-vonal mentén húzott metszet nem esik egybe a halomtest 
egykori középpontjával, a halom később elszenvedett környezeti deformációja miatt. 
 

 
3. ábra: A Lyukas-halom Ny-K-i metszetének rétagtani ábrája és szintvonalas domborzati rajza 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
 
 
 Az első, mesterséges felhordási szintet a szelvényfal alapján azonnal követi a 
második felhordási szint (2. építési fázis, 5. réteg), amely mintegy másfélszeres 
magasságúra emelte az eredeti halomszintet, de alapterületét nem változtatta meg. Az 
első felhordási szinthez hasonló földből építették, ám az sem kizárható, hogy a 
morfológiai különbségek egy határozott geokémiai határnak köszönhetők, amely jóval a 
halom építése után alakult ki. A két felhordási réteg között régészeti módszerekkel 
jelenleg nem mutatható ki az építési fázisok között eltelt idő (nincs köztük 
természetesen keletkezett talajréteg, amely a hosszú ideig szabadon álló, nyitott 
kurgántest állapotára utalna). 
 A második építési fázis és a harmadik között valamennyi, régészetileg is 
demonstrálható idő telt el, amely természetes talajképződésben megnyilvánulva a 6. 
réteget eredményezte a szelvényfalban. Ebben a természetes felhordásban találtuk 
szórványként azt a kerámiatöredéket8, amelyet a Coţofeni-kultúra III. fázisába 
                                                 
8 Barna és narancsszínű, kopott, kerámiazúzalékkal soványított gömbölyű testű edény oldaltöredéke. 
Sűrű, egymást követő (Furchenstich-szerű) beszurkálásokból álló két vízszintes vonal alatt lekerekített 
csúcsú háromszög alakú beszurkálásokkal kitöltött háromszög alakú motívumokkal van díszítve a hasi 
rész. A vízszintes vonalakat bütyök vagy fül indulása szakítja meg (4. ábra: 2). 
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sorolhatunk (4. ábra: 2). A Coţofeni cserép mellet előkerült két, durva kidolgozású, 
seprűdíszes edény (fazék) töredéke9 is, melyek viszont biztosan a kora bronzkorra 
keltezhetők (4. ábra: 1, 3). Ezek a kerámiatöredékek egyértelmű kiindulási pontot 
szolgáltatnak a halom 6. rétege előtti és utáni felhordási fázisainak datálásához. 
 

 
4. ábra: A Lyukas-halomban talált kerámiatöredékek 

 
 
 Úgy tűnik, hogy a halom első és második építési fázisát nem lehet későbbre 
keltezni a Coţofeni kultúra III. fázisánál10, ami a relatív kronológia szerint a késő 
rézkor/kora bronzkor váltásának időszakát jelenti a Kárpát-medence ÉK-i részén. 
Abszolút kronológiailag a Poiana Ampoiului-Piatra Corbului Coţofeni III. település 
kalibrált radiokarbon adatai alapján 2930-2660 BC közé eshet11. A harmadik építési 
periódus viszont – a kora bronzkori töredékek tanúsága szerint – már biztosan a kora 
bronzkor időszakában keletkezett12. 

                                                                                                                                               
Hasonló technikával kivitelezett és hasonló motívumokkal díszített töredékeket ismerünk pl. Boarta 
(ROMAN P. 1976, P.83/3, 15; Pl.86/5), Băile Herculane-„Peştera Hoţilor” (ROMAN P. 1976, P.78/5, 
Pl.109/2; CIUGUDEAN, H. 2000, Pl.95/5); Poiana Ampoiului-„Piatra Corbului” (CIUGUDEAN H. 2000, 
Pl.77/1); Meteş-„Piatra Peşterii” (CIUGUDEAN, H. 2000, Pl.78/1-2, Pl.79/1); Sincai „Cetatea Păgânilor” 
(CIUGUDEAN, H. 2000, Pl.91/1); Bocşa Montană-„Colţan” lelőhelyekről (CIUGUDEAN, H. 2000, Pl.102/8). 
9 Barna színű, kerámiazúzalékkal soványított, ritka, sekély seprűzéssel ellátott felületű fazék 
oldaltöredéke (4. ábra: 1). Világos- és narancsosbarna színű, kopott, kerámiazúzalékkal soványított, 
felkent agyagmázra ferdén seprűzött testű, durvított hengeres nyakú fazék oldaltöredéke (4. ábra: 3). 
10 A késő badeni és a Coţofeni kultúrkör közti határvonal az Ér-völgye és az Ecsedi-láp vonalában 
húzható meg a vizsgált régióban, ez azonban – a leletek elterjedéséből ítélve – nem jelentett éles 
választóvonalat. 
11 CIUGUDEAN, H. 2000, Pl.153. 
12 A kurgán utolsó fázisának késői, a kora bronzkor elejére történő keltezésével nem áll egyedül. 
Hasonlóan késői keltezésű kurgánokra vonatkozó adatok: Jabuka-Tri humke: a halom sztratigráfiája 
szerint, a Baden réteget a Kostolac-kultúra települése követte, majd egy aeneolitikus humuszszint 
következik és erre emelték a Gödörsíros kurgánt (Tasić 1995, 161). 
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 A harmadik építési fázis (7. réteg) volt az utolsó, régészetileg regisztrálható 
építési fázis, amely nemcsak a halom magasságát (az első és második periódusok alatt 
létrehozott halmot körülbelül kétszeresére), de alapterületét is jelentősen megnövelte. A 
3. felhordási fázishoz köthető a halom testét körbeölelő hasábos szerkezetű talajból 
építkező zsákszerű jelenség (valószínűleg árok) nyoma13. A harmadik felhordási zóna 
építésének jellegét tekintve a legkevésbé gondosan kivitelezett: porló, kevésbé 
tömörített, helyzete és jellege miatt a legnagyobb károsodást szenvedte. Nagymértékben 
roncsolták jelenkori rablógödrök (5 nagy, jelentős méretű gödör), valamint állatjáratok. 
A felhordott föld minőségében az 1. és 2. építési fázisoktól teljességgel eltérő, szürke, 
illetve foltosan sárgás színű. 

A 8. és 9. réteg természetes képződmény, a jelenkori, bolygatást szenvedett 
alapanyagon kialakult recens talaj alsó és felső szintje. 
 
 
3. Talajtani eredmények 
 
 A megtisztított metszetfalon a mintavételt megelőzően helyszíni, morfológiai 
vizsgálatokat végeztünk. 10 cm-ként ellenőriztük a mészállapotot, majd rögzítettük a 
színben, szerkezetben, nedvességállapotban és tömődöttségben jelentkező 
különbségeket. Leírtuk a látható konkréciók és egyéb morfológiai jegyek 
elhelyezkedését. 

A Lyukas-halmot övező terület alapkőzete lösz jellegű üledék. Az uralkodó 
főtípus a csernozjom talaj, amelynek három típusa is (kilúgzott csernozjom, 
mészlepedékes csernozjom, réti csernozjom) megjelenik. A talajképződés a 
humuszosodás irányába mutat, ugyanakkor a helytelen agrotechnika miatt a szerkezet 
leromlásával, a felsőbb talajszintek kilúgzásával is számolni kell a területen. Az 
időszakosan magas talajvíz pedig a rétiesedés megjelenésében játszik szerepet. 
A feltételezett felhordási zóna az antropogén hatások miatt sok helyen ráhordással 
elfedődött, eredeti állapotában csak a halom ÉNy-i részén maradt meg, itt 
rekonstruálható. 
 A területen előforduló kilúgzott csernozjom talajok esetében a helytelen 
agrotechnika hatása is megfigyelhető. Jellemzőjük, hogy a kilúgzás folyamata a 
szénsavas meszet a talajképző kőzetbe szállította, karbonátokat így csak a mélyebb 
szintekben találhatunk. Az A-szint kémhatása semleges, szerkezete porosan morzsás. 
Az A-szint fokozatosan megy át az alatta lévő B-szintbe, amelyre a továbbra is a mész 
hiánya, de ugyanakkor gazdag biológiai aktivitás (állatjáratok, koprolit) jellemző. 
 A réti csernozjom talajok kialakulására és tulajdonságaira az a jellemző, hogy a 
csernozjom jellegű humusz-felhalmozódást gyenge vízhatás kíséri. Ez a vízhatás 

 
Hasonló sztratigráfiai adattal szolgáltak Mezőcsát-Hörcsögös és Tiszavasvári-Gyepáros lelőhelyek, ahol a 
Baden-kultúra temetője fölé építették a Gödörsíros kurgánt (KALICZ 1999, 119-130). Debrecen-
Dunahalom esetében szintén "terminus post quem"-et jelentenek a kurgán korára vonatkozóan a 
feltöltésében talált badeni cserepek (ECSEDY 1979, 16). Ezt a kronológiát szolgáltatták Perlez-Batka C 
(Pašića humka/Pašić-halom – TASIĆ 1995, 153.) és Padej-Barnahát (GIRIĆ 1982, 102.) lelőhelyeken feltárt 
kurgánok is, melyeket a Baden-kultúra települései fölé emeltek. A barei halom (Kragujevac mellett) 
feltöltésében pedig Coţofeni cserepek kerültek elő (TASIĆ 1995, 73.). A romániai Bánátban feltárt bodoi 
kurgán feltöltésében talált Coţofeni I. cserepek szintén „terminus ad quem”-et vagy „terminus post quem” -
et jelentenek az okkersíros temetkezés számára (GUMĂ 1997, 99.). 
13 Nagyméretű árok övezi Szentes-Bökény-halmot például – BARCZI et al. 2004a, 47. Hasonló jelenséget 
sikerült megfigyelni Hajdúszoboszló-Árkoshalom feltárása során is a Déri Múzeum régészeinek. 
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egyaránt lehet a talajvíz közelségének, vagy a belvíznek az eredménye. Az A-szint 
szerkezete az agrotechnika miatt porosan morzsás, színe pedig barna, barnásfekete. A 
vízhatás jelei, a vasszeplők és a rozsdás foltok is megfigyelhetők benne. 
 Az átmenet a B-szint felé éles és rövid, és a B-szint is rövidebb, mint az a 
mészlepedékes csernozjom típusnál megismert. A vízhatást mutató vaskiválások és az 
őket kísérő mangánfoltok ugyancsak megtalálhatók mind a B-, mind pedig a C-szintben. 
 A Lyukas-halom által eltemetett talaj (paleotalaj) a maihoz hasonlatos 
talajviszonyokat sejtet. A paleotalaj ugyanis jól fejlett csernozjom talaj, amely lösz 
jellegű alapkőzeten (mocsári vagy infúziós löszön, esetleg áthalmozott kőzetanyagon) 
alakult ki. A paleo-B-szint (2. réteg) állatjáratokban (krotovina) rendkívül gazdag, 
karbonátot nagy mennyiségben tartalmaz. A paleo-A-szint (3. réteg) pedig még mindig 
őrzi kedvező, aprómorzsás szerkezetét. Az egykori talajképződményt a környezetéből 
kitermelt földdel fedték el. Ezen a ráhordáson azonban talajképződés jeleit nem 
tapasztaltuk, ami arra enged következtetni, hogy tartósan nem lehetett a felszínen. Az 5. 
számmal jelölt réteg felszínén morfológiailag is jól észlelhető, 10-15 cm vastagságú 
talaj képződött. A 2. paleotalaj (6. réteg) gyengén fejlett, gyengén humuszos, 
vaskiválásokat is tartalmazó szint. Az erőteljesebb talajképződését a halom 3. 
magasítása fedte el és akadályozta meg. Ezen a felhordáson alakult ki a jelenkori, recens 
talaj, amely csernozjom talaj. Ezt egy felső, humuszos A-szintre, valamint az alatta 
lévő, mészlepedékes átmeneti B-szintre lehet elkülöníteni (8-9. rétegek). (Tájékoztató 
talajtani adatok: 1. táblázat). 
 A halom rétegei (alulról felfelé, a talajtani szonda a metszetfal nyugati „A 
„fixpontjától 11.60-70 m között) (ld. a 3. ábrát is): 

− 1. réteg: alapkőzet: sárga, vályog fizikai féleségű, üde-nedves, erősen karbonátos, 5.10-5.00 m. 
− 2. réteg: paleotalaj B-szint: sárgás-barnás-szürke, állatjáratokkal tarkított, csernozjom átmeneti 

szint, 5.00-4.55 m. 
− 3. réteg: paleotalaj A-szint: sötétbarna, éles határvonalú, vályog textúrájú, szerkezetes, 

mészkiválásokat tartalmaz, gyökér- és állatjáratokban gazdag, 4.55-4.25 m. 
− 4. réteg: kultúrréteg 1 – a halom első felhordási szintje: barnás, vasas-rozsdás, színében kevert, 

4.25-3.20 m. 
− 4/5 réteg: a két réteg átmeneti szintje, határfelülete, az 1. felhordási szint zárórétege. 
− 5. réteg: kultúrréteg 2 – a halom feltételezett 2. felhordási szintje: enyhén kevert, paleo-

állatjáratokkal kevert, szürkés-sárgásbarna, vasszeplős, rozsdafoltos 3.20-2.40 m. 
− 6. réteg: paleotalaj 2 – a halom 2. felhordási szintjének zárórétege: 10-15 cm vastag, szürkés-

feketés, gyengén humuszos, gyengén fejlett paleotalaj A-szint, 2.40-2.30 m. 
− 7. réteg: kultúrréteg 3 – a halom 3. felhordási szintje: tarka, sárgás-barnás foltok váltakozásával, 

valószínűleg állatjáratok?, 2.30-1.70 m. 
− 8. réteg: erős kiválások a szintben, gyengén követi a halom, illetve a víz-csapadék-beázási front 

szintvonalát, 1.70-1.40 m. 
− 9. réteg: recens talaj B-szint: morzsás szerkezetű, barna, vályog fizikai féleségű, csernozjom 

átmeneti szint, állatjáratokban gazdag, 1.40-0.40 m. 
− 10. réteg: recens A-szint: lágyszárú gyökérzettel sűrűn átszőtt, porosan morzsás szerkezetű, 

csernozjom A- szint, 0.40-0 m. 
− 11. réteg: a halom Ny-i oldalán levő zsák: agyagos, réties, hasábos szerkezetű, zsákos ülepedés, 

fekete. 
− 12. réteg: ugyanaz, mint R-11, a halom keleti oldalában. 
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1. táblázat: A Lyukas-halom fent leírt metszet felületének tájékoztató talajtani adatai 

Szint Mélység 
cm 

KA Só 
% 

pHH2O pHKCI CaCO3
% 

Humusz 
% 

Izzítási 
veszteség 

% 

Pösszes 
mg/kg 

Recens A 0-40 42 0,03 7,86 7,07 1,49 2,60 6,60 1373 
Recens B 40-140 40 <0,02 8,45 7,42 0,70 1,41 4,17 1120 
Felhordás 3. 140-230 43 0,66 8,17 7,48 0,40 1,67 4,68 1604 
Paleo-szint 230-240 45 0,78 8,38 7,41 0,08 2,34 5,04 1167 
Felhordás 2. 240-320 43 0,42 8,80 7,54 0,08 1,55 4,19 1245 
Felhordás 1. 320-425 44 0,37 8,85 7,65 0,08 1,43 4,44 1230 
Paleo A 425-455 44 0,16 8,96 7,69 0,37 1,54 4,43 1198 
Paleo B 455-500 44 0,13 9,24 7,91 6,05 0,61 5,84 1325 
C 500- 40 0,07 9,31 7,96 10,52 0,51 3,83 1105 
 
 
4. Értékelés 
 
 A kurgánok régészeti kutatása nem tartozik a hazai ősrégészet kedvelt kutatási 
feladatai közé. Ennek okait részben a meghatározó körülmények, részben saját magunk 
indukáljuk.14 Ennek ellenére a régészet eme mostohagyermeke sem kerülhető meg egy 
kézlegyintéssel, és elképzelhető, hogy egyszer még a rézkor kutatásának dinamikus 
meghatározó elemévé válik hazánkban is. 
 A mai napig nem sikerült ugyanis tisztázni, hogy a legkorábban megjelent 
gödörsíros sztyeppei művelődést a volt Szovjetunió területén milyen előzmények vagy 
okok hívták életre (vannak, akik mezolitikus, sőt, paleolitikus előzményekre, 
folytonosságra utalnak), ám tény, hogy Maikop és környezete fejlettségét, 
fémművességét tekintve az akkor ismert világban legalább annyira meghatározó 
jelenség volt, mint Mezopotámia területe. Ezen a tényen nem változtat az sem, ha 
kialakulását kulturális diffúzióval, vagy pedig önálló fejlődéssel magyarázzák az eltérő 
régészeti iskolák. Az érdekesség maga a nomadizáció, mint életforma kialakulása, 
amely első megjelenése óta folyamatos jelenségként a mai napig fennmaradt a Földön. 
 Az orosz együttműködésnek köszönhetően alkalmunk nyílik betekinteni a 
Gödörsíros kurgánok népének abba az aspektusába, amely a távoli keleten, a kialakulási 
gócban történik. Shumajevo falu közelében (Tashlinsky körzet, DNy Orenburg) az 
orenburgi Állami Pedagógiai Egyetem régészeti tanszéke 2000-2002 között 
nagyszabású kurgánfeltárásokba kezdett, amelyet a régészeti feltárásokon kívül 
paleopedológiai és radiokarbonos vizsgálatokkal egészített ki. A tedeji Lyukas-halmon 

                                                 
14 A Tiszántúl területén található rézkori halom-temetkezések száma a kataszterek szerint több ezer, ehhez 
képest Ecsedy István úttörő jellegű monográfiája mindössze 45 olyan kurgánt tudott összegyűjteni a 
Kárpát-medencéből, ahol valamilyen feltárás, régészeti kutatás történt (ECSEDY I. 1979). Ezen 
eredmények azonban gyakorta igen szegényesek voltak. Ennek oka részben a Gödörsíros nép temetkezési 
szokásaiban (a kizárólag hagyományos régészeti módszerekkel megfogható leletek száma az elvégzendő 
hatalmas feltáró munkához viszonyítva – az esetek túlnyomó többségében – rendkívül csekély), részben 
abban keresendő, hogy a korábbi kutatások jó része elsősorban a földhalom alatt rejtőző temetkezésre 
vagy temetkezésekre, és csak alig magára a halomra, annak rétegzettségére, sztratigráfiai viszonyaira 
koncentrált. A kurgánok gyér kutatottságát részben a halmok természeti védettsége is magyarázza: ma 
már csak nagyon indokolt esetben adnak ki feltárási engedélyt az Alföld arculatához szervesen 
hozzátartozó, az ember pusztításai, természetátalakítása miatt az évezredek során jelentősen 
megfogyatkozott kurgánokra. 
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alkalmazott mintavételi és értékelési módszereket, amelyeket orosz kollégáinktól 
vettünk át, nagyrészt ekkor dolgozták ki módszertanilag.15  
 A régészetileg legkorábbi horizont a Yamnaja (=gödörsíros) kultúra Repinsky 
horizontja a Volga és az Elő-Ural térségében, amelyet a radiokarbon adatok a 4. évezred 
második felétől a harmadik évezred első negyedéig kelteznek (korabronzkor). Sajnos a 
temetkezések többsége melléklet nélküli, ám több esetben észlelték fából készült szekér 
maradványait (Shumajevo-ban két kurgánban, valamint Izobilnoje I, Gerasimovka I. 
kurgánokban). A legkorábbi horizontot nem egységes halotti rítus, relatíve nagy, több 
mint 30 m átmérőjű halmok, és mély sírok jellemzik. A gödörsírosok második fázisa 
mintegy 200 évvel fiatalabb az első periódusnál. A legkésőbbi csoport (korai 
Poltavkino) 300-400 évvel fiatalabb a második periódusnál. Az erre jellemző fejlett 
fémművességet a Kargaly rézbányákkal hozzák összefüggésbe.16

 A másik megmagyarázatlan kérdés, hogy hogyan jutott el ez a kultúra ilyen 
távolságba, viszonylag rövid időn belül. Az orosz tudósok sokáig klímaváltozással 
érveltek, a szárazság miatt lendült volna mozgásba több nomád életmódot folytató 
népcsoport. A fitolit-elemzések éppen az ellenkezőjét mutatják: a korabronzkor 
időszakában a klíma nedvessé vált, ami viszont ahhoz vezetett, hogy a területen élő 
népcsoportok a sztyeppei vegetációs zónában megerősödtek, és a legeltetés mértéke 
minden elképzelhetőt felülmúlt, míg végül ez az ember okozta stressz a környezetet a 
„túllegeltetéssel” a bronzkor folyamán teljességgel tönkretette. Ez az ökológiai krízis 
vezetett oda, hogy a területen talajpusztulást, széleróziót alakított ki, amely gyors 
elnéptelenedést okozott. 
 A népesség nyugati irányú elmozdulásában a Kárpát-medencét tekintve Ukrajna 
és Románia felől érkező népcsoportokkal számolhatunk. Ezt a kapcsolatot erősítik a 
kurgántest második felhordási zónája után talált Coţofeni cseréptöredékek is. 
Vizsgálandó szempont a gödörsíros kurgánok népének viszonya az akkor a Kárpát-
medence területén élő bennszülött kultúrákkal, a mi esetünkben feltehetően a badeni 
kultúrával, illetve esetleg a szomszédos korabronzkori kultúrákkal. Szerencsés esetben 
kapcsolatukra vonatkozóan további észrevételeket tehetünk a jövőben. 
 
További tervezett kutatási feladatok: 
− Az alaptemetkezés feltárása a nyugat-keleti szelvénybe vágott észak-déli irányú 

szondával. Pozíciója és jellege alapján a kurgán építési fázisainak minél pontosabb 
datálása. 

− Esetleges utólagos betemetkezések feltárása. A három építési periódus viszont arra 
utal, hogy ezzel számolnunk kell.17 

− A déli, bolygatott felületen sugár irányban vágott kutatószondákkal a halomtest 
átvágása, egészen a halom lábáig, amely ezen a részen akadálytalan és bolygatatlan. 

− További terepbejárás a keleti és északi részen, a környező kurgánok további 
szisztematikus bejárása a botanikai rekonstrukcióhoz. 

− Talajtani laboratóriumi vizsgálatok pontosítása, többszöri mintavétellel a metszetfal 
mentén, vizsgálati kör kiszélesítése. 

 
15 Az erre vonatkozó módszertani kötet szerint fitolit-elemzéssel több mint 50 temetkezési halmot és 10 
települést vizsgáltak, halmokat elsősorban az Alsó-Don és Alsó-Volga vidékéről – Goljeva A. 2001. A 
mintákat elsősorban a szerves maradványokból (a csontvázak alatti szőnyegek/takarók, edények belseje, 
az emberi csontváznál a has tájékáról felvett talajminta) gyűjtik. 
16 Morgunova H.P. et al. 2003. 
17 Hasonló esetet figyeltek meg Kétegyháza 3. kurgánnál – Ecsedy I. 1979, 21-22, Fig. 14. 
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− Geokémiai és ásványtani vizsgálatok. 
− Paleoökológiai (malakológia, pollen, faszén, fitolit elemzések) és szediment 

vizsgálatok. 
− A rétegekből felvett minták radiokarbon-meghatározása. 
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41. Keveiné Bárány Ilona 
 

A klíma-talaj-növényzet rendszer vizsgálata  
környezetérzékeny karsztokon 

 
 
Bevezetés 
 
 A karsztos tájak a sajátos kızetfelépítésükbıl adódóan a környezeti hatásokra 
igen érzékenyen reagálnak és nagyon sérülékenyek. Környezetérzékenységük szorosan 
összefügg azzal is, hogy a rendszer háromdimenziós hatásfelülete lényegesen nagyobb 
más kızetekénél. A vízvezetı, víztározó és vízadó képesség a karsztos kızetek egyik 
legfontosabb tulajdonsága, egyúttal azonban ez a legnagyobb veszélyforrás is, mivel a 
szennyezı anyagok a beszivárgó vízzel hamar bejutnak a rendszerbe. A világ 
lakosságának ¼-e karsztvizet használ fel ivóvíz forrásként. Ez a tény már önmagában is 
indokolja a karsztok sokirányú vizsgálatát. 

 A karsztrendszer környezethatás szempontú kutatása az 1990-es évektıl 
kezdıdıen indult meg. Olyan változások jelentek meg a karsztokon, amelyek az emberi 
tevékenységre vezethetık vissza. Ilyen a cseppkı visszaoldódás jelensége, a karsztos 
tavak eutrofizációja, a karsztvizek szennyezıdése és a karszttalajok nehézfém terhelése. 
Vizsgálatainkat három aggteleki típusú karszton (Aggtelek-, Bükk- és a Mecsek-hegység) 
végeztük elsısorban abból a célból, hogy néhány, a karsztokra általánosan 
megfogalmazható változást bemutathassunk, s egyidejőleg összehasonlító elemzést is 
végezhessünk. 
 
 
1. Módszerek 
 
 A mikroklíma mérések során a talajfelszínhez közeli léghımérsékletet (10 és 50 
cm-en), a talajhımérsékletet (2, 5, 10, 20 és 30 cm mélységben) mértük a 
klimatológiában használatos mőszerekkel (Assmann-féle aspirációs pszichrométer, 
higanyos talajhımérık). 

 A talajok vizsgálatához választott mintaterületen, feltárásokból, illetve 
fúrásokból győjtöttünk mintákat. Laboratóriumban a szemcseösszetételt aerométeres 
elemzéssel, a talajok kémhatását elektromos pH mérıvel határoztuk meg. A talajok 
szervesanyagtartalmát kénsavas oldattal oxidálva, spektrofotométerrel mértük. A 
nehézfémek mennyiségét királyvizes talajfeltárást követıen atomabszorpciós 
spektrofotométerrel mértük meg. 

 A növényzet részletes felvételezése során a faji összetétel meghatározás alapját 1 
négyzetméteres kvadrátok képezték, ahol a faji összetétel mellett a borítási százalékot is 
meghatároztuk. Nagyobb léptékben növénytérképezést is végeztünk. 
 
 
2. Megbeszélés, eredmények 
 
 A karsztökológiai kutatásokat a környezeti károsodások mértékének növekedése 
inspirálta. A karsztökológiai rendszer tényezıi külön-külön és együttesen is jelentıs 
hatással vannak a folyamatok megváltoztatására. Meggyızıdésem szerint a rendszerben 
bekövetkezı változások motorja a klíma-talaj-növényzet kölcsönhatása (1. ábra). Ez a 



A KLÍMA -TALAJ-NÖVÉNYZET RENDSZER VIZSGÁLATA KÖRNYEZETÉRZÉKENY KARSZTOKON 
 
 

 310 

három szféra irányítja az anyag- és energiaáramlási folyamatokat. Bármelyik tényezı 
változása kiváltja a másik kettı változását, ami viszont hat az egész rendszer további 
mőködésére. 
 

klíma

talaj

növényzet

fizikai és kémiai
folyamatok

hıgazdálkodás
vízgazdálkodás

mikroklíma, evapotransz-
spiráció és humuszképzıdés

CO  termelés
mikrobiális aktivitás

2

közvetlen
hatások

közvetett
hatások

 
1. ábra: A klíma-talaj-növényzet rendszer kölcsönhatásai a karsztrendszerben (saját szerkesztés) 

 
 

A klíma hatással van az ökorendszer fizikai-, kémiai- és biológiai folyamataira, 
ezért a geo- és tájökológiai analízisben fontos szerepet tölt be. A talajban végbemenı 
abiogén és biogén átalakulások szempontjából a csapadék és hımérséklet a 
legfontosabb klímatényezı. A csapadék mennyiségében jelentıs különbség a vizsgált 
területeken nincs, a hımérséklet azonban a mikroformák szerint differenciálódik. Ebbıl 
a szempontból kitüntetett helyzetben vannak a dolinák, amelyek önálló mikroklíma-
térséget képeznek, s bennük a hımérséklet járása szélsıséges (BÁRÁNY-KEVEI, I. 1985). 
A szélsıséges hımérséklet járást elsısorban az éjszaka kialakuló hideg légtavak 
okozzák. Derült nyári hajnalokon 0 oC alatti hımérsékleteket mértünk a bükki 
dolinákban (2.ábra). 

 A talajhımérséklet napi járása a léghımérsékleti meneteket az expozíciós 
viszonyoknak és az árnyékhatásnak megfelelıen, fáziskéséssel követi. A 
talajhımérsékleti izopléták (3. ábra) jól mutatják a talajban a tevékenyszint változását, s 
egyben a hıáramlási irányokat. Nappal a felszín közeli talajrétegben a délkeleti 
kitettségő lejtı, a mélyebb talajrétegben a déli kitettségő lejtı a legmelegebb. 
Legkorábban az északra majd a keletre nézı lejtın indul meg a felmelegedés. Ezt 
követıen magasabb hımérséklettel a délre nézı, majd alacsonyabb maximummal a 
nyugatra nézı lejtı melegszik fel. Leghidegebb a déli lejtı, a talaj mélyebb rétegei felé 
itt a legnagyobb a fáziskésés. 

 A különbözı növényborítású karsztfelszíneken végzett vizsgálataink is sajátos 
hımérsékleti viszonyokat tükröznek. Alapvetı különbség a füves területek és erdık 
mikroklímájában az, hogy a nyílt füves területeken a levegı hımérséklete nappal 
magasabb, éjszaka alacsonyabb, mint az erdıben, de a rétek talaja mind nappal, mind 
éjszaka magasabb hımérséklető, mint az erdıké. Az erdıkben az árnyékhatás egész nap 
érvényesül, a hıvezetés lassú. Éjszaka viszont kettıs hidegréteg alakul ki, egy a 
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lombkorona szint tetején, mint elsıdleges tevékeny szinten, egy a talajon, mivel a 
hidegebb, nagyobb sőrőségő levegı leszivárog a talajra. A szélsıséges mikroklíma 
lassítja a növények fejlıdését a dolinák alján (1. kép). 
 

 
2. ábra: Léghımérsékleti izotermák egy dolinában éjszaka a hideg légtó képzıdésekor (saját szerk.) 

 
 

 
1. kép: A szélsıséges hımérséklet hatására eltérı növekedéső facsemeték egy bükki dolinában 

 
 

 A talajjal borított karsztokon a talajbeli szervesanyagbontás és a gyökérlégzés 
nagymennyiségő fölös széndioxidot termel, ami jelentısen megnöveli a szivárgó vizek 
korrózióképességét, s ez a felszínfejlıdési folyamatokat felerısíti. Ugyanakkor a talaj 
tompítja azokat a kedvezıtlen környezeti hatásokat, amelyek a karsztok három-
dimenziós rendszerében igen gyorsan érvényre jutnak (BÁRÁNY-KEVEI, I. 1998). 

 A légkörbıl, illetve az emberi tevékenység nyomán a karsztokra jutó tájidegen 
anyagok módosító hatása a felszínhez közeli talajhorizont károsodását eredményezi. 
Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a talajok kémhatásának, 
megváltozása. A talaj kémhatása azért fontos, mert a növényzet és a talaj kölcsönhatását 
is ezen az alapon értékelhetjük. 
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 Legnagyobb kiterjedésben a kis mélységő (néhány 10 cm), kızettörmelékkel 
átkeveredett, A és C szintő, sötét vagy fekete rendzina talaj fordul elı a karsztokon. 
Típusos elıfordulása a Bükk fennsíkon található. Emellett a barna agyagok erdıtalaj 
dinamikát jelzı változatai, barnaföld, rozsdabarna erdıtalaj, agyagbemosódásos 
erdıtalaj, savanyú barna erdıtalaj és podzolos barna erdıtalaj is elıfordul kisebb 
foltokon, a karsztokon. 
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3. ábra: Egy bükki dolina É-i, ÉNy-i, K-i és ÉK-i lejtıjének talajhımérsékleti-izoplétái (saját szerk.) 

 
 

 Konszolidálatlan talajok a lejtıhordalék és a sziklás-köves váztalaj. A vizsgált 
karszttalajok nagy részének fizikai minısége vályog, ami ökológiai szempontból a 
növényzet számára kedvezı, vízáteresztése jó, így a karsztosodási folyamatokat segíti. 
Megjegyzendı azonban, hogy a káros anyagok, így pl. a nehézfémek megkötése 
szempontjából a kisebb arányban elıforduló agyagfrakció kedvezıbb. Ugyanez 
mondható el a puffer és filter funkcióról, ami a durvább szemcseméret esetén kisebb. 

 A talajok pH értékei savanyú, gyengén savanyú, illetve semleges kémhatást 
jeleznek (1. táblázat). A mecseki és aggteleki talajok valamivel savanyúbbak mint a 
bükkiek. Több száz talajminta között sok 5,0-ös pH érték is elıfordult, ami jelzi 
ezeknek a talajoknak a savanyodását. 
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1. táblázat: A talaj kémhatása különbözı ökológiai viszonyok között (Aggteleki-hegység 1998) 

Kémhatás Összes (%) Tölgyerdı Rét Fenyıerdı Szántó 
Erısen savanyú 

(<4,5) 
2 (3,3%) 2 (2,57%) 0 0 0 

Savanyú 
(4,5-5,5) 26 (42,6%) 20 (57,1%) 2 (11,1%) 4 (100%) 0 

Gyengén savanyú 
(5,5-6,8) 

16 (26,2%) 6 (17,1%) 10 (55,6%) 0 0 

Semleges 
(6,8-7,2) 

7 (11,5%) 4 (11,4%) 3 (16,7%) 0 0 

Gyengén lúgos 
(7,2-8,5) 

10 (16,4%) 3 (8,6%) 3 (16,3%9 0 4 (100%) 

Összes 61 (100%) 35 (100%) 18 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 
 
 

 Az Aggteleki-karszton a szántók kivételével mindenütt a savanyú és a gyengén 
savanyú kémhatás dominál. A Nyugati-Mecsek karszttalajaiban a pH-értékek 4 és 7 
között váltakoznak, de az adatok többsége savanyú talajt jelez. 
 
2. táblázat: A nehézfémtartalom, pH és szervesanyag-tartalom az Aggteleki-karszt mintáiban 

Aggtelek Nehézfém (ppm) 
minta 

Ökológiai 
jelleg Cd Pb Ni Co Cu Cr Mn 

pH(H2O) Szervesanyag% 

1 Tölgyes 2,44 96,0 60,9 22,7 22,63 54,0 678,8 5,49 15,1 
2 Tarló 0,48 29,9 23,9 14,5 22,17 40,6 636,0 7,66 16,3 
3 Rét 1,20 43,9 65,1 17,6 22,61 72,2 636,7 7,31 12,6 
4 Tölgyes 0,85 36,9 56,0 14,1 20,43 69,5 437,0 5,00 12,7 
5 Rét 0,68 68,0 48,1 24,3 22,28 56,3 611,0 5,35 26,6 
6 Rét 0,90 47,0 46,4 19,7 22,22 55,0 607,7 5,71 28,0 
7 Fenyı 0,90 42,4 53,8 14,3 21,93 67,9 502,2 5,21 15,8 
8 Tölgyes 0,87 46,9 43,9 18,2 23,29 53,3 539,0 4,33 19,3 
9 Tölgyes 1,90 75,4 55,0 15,7 26,26 62,0 649,8 5,00 72,6 
10 Rét 1,60 56,3 54,5 14,9 24,04 62,5 597,2 7,03 77,8 
11 Tölgyes 2,00 57,4 57,7 13,9 27,10 67,4 604,4 6,29 43,1 
12 Tölgyes 0,74 58,3 55,7 13,9 27,53 65,0 558,9 4,85 29,7 
13 Tölgyes 0,95 68,1 78,6 27,1 27,0. 87,9 488,9 4,93 33,0 
14 Tölgyes 1,13 56,5 44,3 20,8 25,17 52,3 584,3 4,86 18,0 
15 Rét 0,98 56,9 48,7 18,1 27,96 53,6 561,4 5,77 32,3 
16 Tölgyes 0,76 53,6 45,6 13,7 27,72 55,7 516,0 4,40 44,0 

Háttér koncentráció 0,5 25 25 15 30 30    
Megengedett határ 1 100 40 30 75 75    

 
 

 Ahol a pH érték alacsonyabb, általában ott a nehézfém tartalom is alacsonyabb. 
A nehézfém tartalom az Aggteleki-karszton magasabb, mint a Mecsekben. (ZSENI A. 
2003; KASZALA, R. – BÁRÁNY-KEVEI, I. 2004). A nehézfémek közül az ólom tartalomban 
találtuk a legnagyobb eltérést, az aggteleki mintákban magasabb, mint a mecsekiekben. 
Az aggteleki mintáknál a nehézfémtartalom a pH értékekkel mutat szorosabb 
kapcsolatot. Az alacsonyabb pH-nál általában alacsonyabb a nehézfém tartalom. A Cu, 
Cr, Mn és a Ni esetén a kapcsolat szorosabb a pH-val, mint a szervesanyaggal. A Cd és 
Pb esetén szorosabb a kapcsolat a szervesanyaggal. 

 A talajbeli folyamatokat jelentıs mértékben befolyásolja a növényzet típusa. 
Emellett sajátos mikroklímát hoz létre, ami megváltoztatja a klímajellemzıket. A 
növényi állományklíma visszahat a talajbeli folyamatokra, s általában a karsztökológiai 
rendszerre. 
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3. táblázat: A nehézfém tartalom, pH és szervesanyag tartalom a mecseki mintákban 

Mecsek Nehéz fém (ppm) 
minta 

Ökológiai 
jelleg Cd Pb Ni Co Cu Cr Mn 

pH(H2O) Szervesanyag% 

1 Tölgyes 0,30 26,0 34,0 17,0 12,0 19,5 761,5 5,11 6,09 
2 Tölgyes 0,30 25,0 35,0 16,0 13,0 21,0 778,5 5,98 16,65 
3 Tölgyes 0,60 26,0 44,5 12,0 17,0 27,0 599,0 5,69 10,82 
4 Tölgyes 0,55 22,5 33,0 14,0 10,5 18,0 572,5 4,74 9,63 
5 Tölgyes 0,20 22,5 35,5 9,5 13,0 20,5 448,0 5,21 9,27 
6 Bükkös 0,50 24,5 41,5 13,0 13,5 20,5 1054,0 5,97 9,7 
7 Tölgyes 0,35 22,5 43,0 11,5 17,0 23,5 1100,0 6,78 15,42 
8 Bükkös 1,45 42,0 49,0 16,5 21,0 25,5 1525,0 7,46 35,38 
9 Tölgyes 0,20 30,5 36,5 14,0 17,5 22,0 1152,0 4,54 6,95 
11 Tölgyes 0,30 16,5 29,0 9,0 12,0 18,5 323,5 4,66 11,32 
12 Tölgyes 0,95 35,0 52,5 14,0 17,5 32,0 948,5 6,07 19,61 
13 Tölgyes 0,35 23,0 36,0 12,0 14,0 23,0 704,0 6,8 17,53 
14 Bükkös 0,15 23,5 35,5 12,5 13,0 20,0 696,0 4,89 16,6 
15 Bükkös 0,55 26,5 38,5 12,0 12,0 20,0 1395,0 6,07 15,24 
16 Bükkös 0,10 17,5 29,0 10,0 10,0 17,5 579,0 4,15 7,08 
17 Tölgyes 1,05 28,0 33,0 17,0 10,0 19,0 810,5 5,08 7,9 
18 Tölgyes 1,05 32,0 54,0 17,0 20,0 29,0 1242,5 6,67 15,2 
19 Tölgyes 0,70 23,0 52,5 15,0 19,5 26,0 713,5 6,53 8,71 
20 Bükkös 0,10 21,5 32,5 13,5 9,5 18,5 649,5 4,9 9,73 
21 Tölgyes 0,30 23,0 38,0 11,0 16,0 24,0 1122,5 6,98 9,5 
22 Bükkös 0,35 25,5 38,5 19,0 13,5 20,0 704,5 4,54 12,94 
23 Bükkös 0,25 25,5 34,5 14,5 10,5 18,0 950,5 5,34 12,09 
24 Bükkös 0,15 22,5 34,0 11,5 9,5 19,0 474,0 4,75 3,81 

Háttér koncentráció 0,5 25 25 15 30 30    
Megengedett határ 1 100 40 30 75 75    

 
 

 Az erdık irtása középhegységeinkben az 1800-as években és az 1900-as évek 
elején jelentıs volt, s az új, telepített erdıkben az eredeti összetételhez képest 
lecsökkent a faji diverzitás. Az Aggteleki Nemzeti Park magterületén az erdık és a 
cserjések összetételét saját növény felvételezés során határoztuk meg 1995-ben 
(BÁRÁNY-KEVEI, I. – HORVÁTH A. 1996). 
 
A felvételezés alapján az alábbi cserjés típusokat különíthetjük el: 
1. típus: alacsony cserjés fıként kökény (Prunus spinosa), néhány fa is megjelenik. Ez 
a visszaerdısülés kezdeti stádiuma. 

2. típus: az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a húsos som (Cornus mas) 
sőrő állománya a nitrogénben gazdagabb területeken. Árnyékoló hatásuk 
megakadályozza más fajok megtelepedését, ez a fejlıdés egyik zsákutcája. 

3. típus: a boróka (Juniperus communis) dominál, kialakulása a legeltetés 
következménye, s mindaddig nincs visszaerdısülés, amíg legeltetés van. Ez is zsákutcás 
fejlıdés. 
 
Az erdık sem természetesek, az alábbi típusok foglalják el az egykori erdık helyét: 
1. típus: Bolygatott, zavart, kezelt gyertyános tölgyes (Querco-Carpinetum) fıként 
kocsánytalan tölggyel (Quercus petrea). A zavartságot jelzi a boróka jelenléte. 

2. típus: Kevéssé zavart gyertyános tölgyes (Querco-Carpinetum), melynek fiatalabb 
változatában barkócafa (Sorbus torminalis) is elıfordul. 
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3. típus: Bolygatott somos tölgyes (Corno-Quercetum) fıként kocsánytalan tölggyel 
(Quercus petrea), molyhos tölggyel (Quercus pubescens) és sok sommal (Cornus mas). 

4. típus: Nagyobb tengerszintfeletti magasságban sajmeggyes molyhos tölgyes 
(Ceraso-Quercetum) állomány található, melyben a molyhos tölgy (Quercus pubescens) 
dominál, névadó faja hiányzik, sok viszont a kökény (Prunus spinosa). 

5. típus: Egykori kocsánytalan cseres tölgyes (Quercetum petreae-cerris) maradvány 
állomány, az erdészet által kezelt részeken magas borítottságot ér el a pusztai csenkesz 
(Festuca rupicola) és erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum). 
 
 Az emberi tevékenység hatására mind a cserje-, mind az erdıtípusok jelentısen 
megváltoztak. Ökológiai állapotuk indokolja helyreállításukat. 

 Összességében a növényzet a karsztos alapkızeten kialakult rendzina és 
erdıtalaj dinamikájú barna erdıtalajokon sajátos összetételő. A talaj szélsıséges 
vízgazdálkodásához alkalmazkodó fajok alkotnak társulást. Ennek a makroflórának a 
gyökérlégzés révén jelentıs szerepe van az oldó víz agresszivitását meghatározó 
széndioxid termelésében, de a mikrobiális populáció nagyságrendjének alakításában is. 

 Amennyiben a növényzet megváltozik, mind a karsztkorrózió intenzitásában, 
mind a karszt-ökorendszer további mőködésében változás következik be. A növényzet 
azáltal, hogy a gyökérlégzés során széndioxidot termel, a posztmortális hulladék 
anyagainak lebontásával is hat a talaj pH-ra. A növényzet bemutatott degradációja is 
ellentétes a természetes folyamatokkal, aminek jele a néhány csarab megjelenése a 
dolinák peremén. Borítási százalékuk kicsi, de a természetvédelmi érték alapján is 
kimutatott változás egyik indikátora. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A környezetérzékeny karsztos területek értékelésénél a védelem számára a 
legfontosabb információt a klíma–talaj–növényzet kapcsolatában kialakult ökológiai 
állapotváltozások szolgáltatják. A tényezık részletes értékelése mindig megkívánta a 
karsztökológiai rendszer más elemeinek értékelését is. A mőködésben azonban 
elsısorban ennek a három szférának a kölcsönhatása dominál, ezek határozzák meg a 
további folyamatokat. A tájtervezésnek és tájmenedzsmentnek ezt a hatásmechanizmust 
a jövıben minden esetben figyelembe kell vennie. 
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42. Szalai Zoltán 
 

Biotikus és abiotikus tényezık hatása a nehézfémek növényi 
felvehetıségére hullámtereken (a hamvas szeder példáján) 

 
 
Bevezetés 
 
 A táji és a növényzeti mintázatok a legtöbb esetben érzékszerveinkkel is 
felfogható különbséget eredményeznek. Talán az egyik legegyszerőbb példa a 
hullámtereken is jellemzı fás és fátlan foltok mozaikja lehet, ahol a vízellátottság és a 
növényzeti borítottság függvényében egymástól jelentısen elkülönülı mikroklíma terek 
alakulnak ki. Ezeket – különösen nyáron – mőszerek nélkül is beazonosíthatjuk, egy 
mikroklíma méréssorozat pedig egzakt módon is igazolni fogja „megfigyeléseinket”. A 
látható és érzékelhetı különbségek a talaj kémiai paramétereiben is változásokat 
indukálnak, melyek kialakulásában a növényzet passzív és aktív módon is részt vesz. 
Ezek az idıben (napszakosan és évszakosan) változó mintázatok a nehézfémek 
környezetünkben való viselkedését is befolyásolják. 

 Az esszenciális és nem esszenciális nyomelemek közé is tartozó nehézfémek 
elérhetıségét, azaz környezeti aktivitását többféle extrakciós eljárással szokták 
modellezni. A nehézfémek kémiai állapotát a talajokban különféle szekvenciális 
kioldási eljárásokkal lehet meghatározni (LI et al. 1995). Amennyiben a növény által 
elérhetı mennyiség meghatározása a célunk úgy hazánkban leginkább legelterjedtebb 
Lakanen-Erviö féle kioldási módszer használata a legcélszerőbb. 

 Jelen tanulmány a növényzeti mintázatoknak a nehézfémek elérhetısége 
szempontjából a talajkörnyezetre gyakorolt hatásaival foglakozik. Mivel a különbözı 
növényfajok eltérı mértékben és eltérı módon hatnak (illetve szenvedik el) környezetük 
változásait, ezért ebben a tanulmányban egy olyan fajt vizsgáltunk, amely a 
hullámtereken mind a fás (legalábbis a szegély és szegély közeli), mind a fátlan 
foltokban, nagy tömegben van jelen. 
 
 
1. Módszerek 
 
 Mintavételi pontjainkat a Duna hullámterén Háros-sziget, Nagytétény-Duna-rét 
valamint Tas környezetében, transzektek mentén jelöltük ki (1. ábra). Az itt 
feldolgozott mintavételi helyek kivétel nélkül magasártéri helyzetőek. Egymástól 
elsısorban növényzeti borítás tekintetében, kisebb mértékben, vízellátottságban 
különböznek. A transzekteken belüli szintkülönbség mindhárom transzekt esetében 
kisebb, mint 1,8 m. A mintavételi pontok növényzet tekintetében három csoportba 
sorolhatók: fás vegetáció (legnagyobb részt tölgy-kıris-szil valamint nyár liget), mély 
fekvéső (magasártéri holtmeder) nyílt magassásos, magas fekvéső sásos (1. kép). 
Amennyiben a mintavételi helyet több lágyszárú növényfajjal is jellemezni lehetett, úgy 
azonos mintavételi helyen több mérı és mintavételi pontot is kijelöltünk. A negyvenhét 
mintavételi hely közül négy jellegzetes pontban felmértük a talajra ható fontosabb 
abiotikus tényezıket. „0-ás pont” a legmagasabb helyzető nyílt sásost, az „1-es pont” 
nyílt, bıvebb vízellátottságú, a „2-es pont” az év legnagyobb részén vízzel borított 
magassásost, a „3-as pont” a 0-s ponttal azonos magasságú, de fás foltot az „fw” 
folyóvizet jelöli. 
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1. ábra: Mintaterületek elhelyezkedése és a mérési pontok helyezte (saját szerkesztés) 
 
 

 A terepi pH és Eh (redoxpotenciál) mérésekhez 1 cm átmérıjő és 10 cm mély 
fészkeket fúrunk ki. A fészkeket gyökérzettıl mentes és gyökér zónába is fúrtunk. A 
kémhatást és a redoxpotenciált TESTO 230 típusú mőszerrel, a hımérsékletet 5 cm-es 
mélységben TESTO terepi hımérı rendszerrel, a fotoszintetikusan aktív napsugárzást 
(PAR) ELE Skye típusú sugárzásmérıvel, talajszinten mértük. A laboratóriumi munkát 
pontminták elemzésére alapoztuk. A talajmintákat növényenként külön-külön, azok 
gyökérkörnyezetébıl, illetve attól a lehetı legtávolabb de legalább 2 cm-re vettük. A 
növények szerveit szintén külön-külön győjtöttük. A talaj- és növénymintákat tömény 
salétromsav − hidrogén-peroxidos eljárással tártuk fel. A feltárt mintákat Zeiss AS30 
grafitkemencés atomadszorpciós készülékkel mértük. 
 

  
1. kép: Tölgy-szil-kıris liget és fátlan 

szedres folt 
2. ábra: A hımérsékleti és PAR-viszonyok napi változása 

0: nyílt sásos, 1: bı vízellátottságú nyílt sásos, 2: magassásos,   
3: szil-juhar folt (saját szerkesztés) 

 
 
2. Eredmények 
 

A mintaterületek finom üledékeiben (d≤5µm) az agyagásványok közül a nagy 
adszorpciós kapacitású montmorillonitok alárendelt szerepet játszanak. Jelentıs 
mennyiségben vannak viszont jelen kis adszorpciós kapacitású agyagásványok. Ezek 
közül a muszkovit és a klorit (Fe) említendıek elsısorban. Mivel a dunai öntések 
meszesek, nem meglepı, hogy a fedıüledékek iszap és homok frakcióiban is nagy 
mennyiségben találhatunk kalcitot és dolomitot. Szintén említést érdemel (kis 
százalékos mennyiségük ellenére) az amorf fázis és a goethit. Az utóbbi többek közt a 
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vas-mangán szeplık pigmentjeként szembetőnı. Az amorf fázis alumínium-, vas- 
mangán-oxihidroxidjai viszont fontos szerepet játszhatnak a nyomelemek fixációjában 
is. 

A talajra ható fontosabb abiotikus tényezık közül jelen tanulmányban az 5 cm-
es talajhımérsékletet a talajfelszíni (fotoszintetikusan aktív) napsugárzást, valamint a 
talaj és a hamvas szeder gyökérkörnyezeti pH és Eh viszonyait elemezzük. Jelen 
tényezık napi ingadozásának jellemzésére az anticiklonáris adottságú 2005. június 24-i 
napot választottuk. Más mikroklíma mérésekkel egyezıen a talajhımérséklet napi 
menetére és kiegyenlítettségére a növényzeti borítottság és a vízellátottság volt hatással. 
A hımérséklet és a növényzeti aktivitásra is egyaránt hatással levı beesı napsugárzás 
tekintetében a különbségek sokkal jelentısebbnek mutatkoztak a talajhımérsékletnél. A 
beesı sugárzás tekintetében a különbség nem a fás és fátlan vegetáció között válik el, 
mivel a 2-es (magassásos) pont PAR viszonyai jóval inkább az erdei 3-as (erdei) pontra 
hasonlít. Szintén említésre méltó, hogy a beesı sugárzás maximuma a 3-as pontban 18 
óra tájékában jelentkezik. Ez a jelenség az erdei szegélyhatás eredménye, mivel az 
alacsonyabban járó nap ekkor már a lombkorona alatt világítja be a talajt (2. ábra). A 
napsugárzás és a hımérséklet önmagában is hat a talaj kémhatására és 
redoxviszonyaira. A hımérséklet megemelkedése mindkét tényezı esetében fölfelé tolja 
el az értékeket, azaz délben és kora délután a bázikusabb, illetve az erısebben 
oxidatív irányba változik a talajkörnyezet. A mérési pontok közötti különbözıségek 
a hımérsékleti és a sugárzási viszonyokban mutatkozó eltéréseket tükrözik vissza       
(3. ábra). A mérési pontok közötti különbségek nemcsak a mikroklíma mérésekhez 
optimális nyári anticiklonláris viszonyok közt állnak fenn, hanem kisebb-nagyobb 
mértékben az egész évben megfigyelhetık. 
 

 
3. ábra: A pH és az Eh viszonyok napi változása (saját szerkesztés) 

0: nyílt sásos, 1: bı vízellátottságú nyílt sásos, 2: magassásos, 3: szil-juhar folt 
 
 

A kémhatás tekintetében a legkisebb különbségek tavasszal, a legnagyobb 
különbségek pedig nyáron észlelhetık. A redoxviszonyok tekintetében érdekes módon a 
legmarkánsabb eltéréseket késı ısszel tapasztaltuk (4. ábra). A gyökéraktivitás útján a 
növényzet jelentısen képes befolyásolni a talajkörnyezetet (SENDEN, M.H. et al. 1995; 
CSEH E. 1998). A kibocsátott gyökérsavaknak köszönhetıen a növényzet a talaj 
kémhatását a savanyú tartomány felé, a redoxpotenciálját pedig negatív irányba 
befolyásolja. A felsıbbrendő növények gyökéraktivitásának hatásai a vegetációs 
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perióduson kívül, illetve annak kezdetén és végén elhanyagolható, illetve 
kimutathatatlan (5. ábra). 

Ugyanezen hatásnak viszont az évszakoshoz hasonló napszakos ingadozása is 
kimutatható a vegetációs perióduson belül. A pH, a hımérséklet és a redoxviszonyok 
alapjában befolyásolják a nehézfémek oldékonyságát és növények általi elérhetıségét. 
Ennek megfelelıen a hamvas szeder gyökerében a nehézfémtartalomnak a fenti 
paraméterek miatt a talajok nehézfémtartalmával kell összefüggésben lennie. Ennek a 
befolyásnak a minıségére hat a faj genetikai adottsága, illetve az, hogy a vizsgált elem 
esszenciális nyomelem-e. 
 

  
4. ábra: A pH és Eh viszonyok havi napi változása (saját szerkesztés) 

0: nyílt sásos, 1: bı vízellátottságú nyílt sásos, 2: magassásos, 3: szil-juhar folt 
 
 

  
5. ábra: A hamvas szeder (Rubus caesius) gyökérkörnyezeti pH és Eh viszonyok havi napi változása 
0: nyílt sásos, 1: bı vízellátottságú nyílt sásos, 2: magassásos, 3: szil-juhar folt (saját szerkesztés) 

 
 

 Az összes vizsgált elem (és a kutatásban tanulmányozott növényfaj) esetében 
elmondhatjuk, hogy adott fenofázisban a talaj és a gyökér nyomelemtartalma között 
szoros összefüggés van. A cink és a réz felvétele a többi vizsgált esszenciális és nem-
esszenciális elemtıl eltérıen a termıhely (azaz az abiotikus, illetve a biotikus 
sajátosságok által befolyásolt abiotikus paraméterek) által jobban befolyásolt (6. ábra). 
Ezek az elemek a fotoszintetikus elektrontranszportban, valamint a plasztocianinban és 
a kloroplasztisz néhány más fehérjefrakciójában alkotóelemek (MARSCHNER, H. 1995), 
így ez az eltérés valószínőleg kiemelt élettani szerepüknek is köszönhetı. A szintén 
esszenciális nyomelemek közé tartozó nikkel a többi vizsgált esszenciális (Cr, Co, Mo), 
az ólom pedig a többi vizsgált nem-esszenciális (As, Cd) nyomelem talaj-gyökér 
összefüggését példázza. A nikkelnél, az elızı két elemhez hasonlatosan szintén 
fellelhetjük a termıhelyi adottságok szerinti elkülönülést, a nem-esszenciális ólomnál 
azonban a két paraméter közötti összefüggés lineáris. Mivel ennek az elemnek a 
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felvétele passzív folyamat eredménye, ez azt jelenti, hogy a gyökér ólomtartalma 
elsısorban a talaj ólomtartalmától függ. A többi elemhez képest mutatott lazább 
pontfelhı (8. ábra) arra utal, hogy az abiotikus paraméterekben mutatkozó különbségek 
a gyökér ólomkoncentrációjára is nagyobb hatással vannak. 
 

  
6. ábra: A talaj, valamint a hamvas szeder (Rubus caesius) gyökér réz- és cinktartalmának kapcsolata (s. sz.) 

 
 

  
7. ábra: A talaj, valamint a hamvas szeder (Rubus caesius) gyökér nikkel- és ólomtartalmának kapcsolata 

 
 
3. Következtetések 
 
 A növényzeti mintázatok direkt és indirekt módon is befolyásolják a nehézfémek 
elérhetıségét meghatározó környezeti tényezıket. A legáltalánosabb indirekt hatásnak a 
hımérséklet és a növényélettani folyamatok intenzitását is befolyásoló árnyékolást 
tekinthetjük. Direkt hatásként a gyökéraktivitás által a talaj kémhatására és 
redoxviszonyaira gyakorolt hatásokat vehetjük számításba. Ezek a tényezık a 
növényzettıl függetlenül a hımérséklet függvényében is változnak. 

 Az esszenciális és a nem-esszenciális nehézfémek oldékonyságát a növények 
egyaránt befolyásolják a pH és az Eh eltolása útján. Az eszenciális elemek esetében az 
oldékonyság növelése a felvétel elısegítését szolgálja (GREWAL, H.S. – GRAHAM , R.D. 
1997), így az tükrözıdik a talaj-gyökér diagrammokban is. 

 Az esszenciális nyomelemek felvétele jelentıs részben aktív transzport 
eredménye. A növény a gyökér környezetének pH és Eh viszonyait is ez úton módosítja 
(KABATA -PENDIAS, A. – PENDIAS, H. 2001.). Ez az amire számos egyéb, a nehézfémek 
oldékonyságára ható inorganikus paraméter is befolyásol (NÉMETH T. et al. 1999; SIPOS 

P. 2003; SIPOS P. et al. 2005; SZABÓ GY. 2001). 

 Az eredményekbıl látható, hogy kisebb léptékben a növényzeti foltok 
befolyásolják a növények esszenciális nyomelem oldékonyságát és felvételét. Jó okunk 
van feltételezni, hogy ezt a jelenséget a nagyobb táji léptékek felé kiterjesztve is ki 
tudjuk mutatni. 
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Összefoglalás 
 
 A tanulmány célja a redoxpotenciál és a talajkémhatás közötti kapcsolat (Eh-pH) 
elemzése, ennek a nehézfémek oldékonyságára és növényi felvehetıségére gyakorolt 
hatásainak vizsgálata, valamint a táji mintázatok alapjául is szolgáló növényzeti 
mintázatok és az elıbbi tényezık viszonyának feltárása. Méréseink tanulsága szerint, 
bár a hımérsékleti viszonyok a pH és az Eh –ra gyakorolt hatásának következtében a 
nehézfémek oldékonysága ellen hat, a fokozódó gyökéraktivitás következtében azok 
elérhetısége mégis nı. Az oldékonyság és az elérhetıség változása a növényzeti 
mintázatokkal szorosan korrelál. 
 
A kutatás az OTKA T38122 témaszámú tematikus pályázat, valamint a Környezetvédelmi 
Célalap K-36-02-00105 számú projektjének támogatásával valósult meg.. 
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43. Utasi Zoltán 
 

Geomorfológiai értékek a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben 
 
Bevezetés, a mintaterület 
 
 A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet (TTK) Magyarország egyik újonnan alapított 
védett területe, mely a Heves-Borsodi-dombság központi részét foglalja magába. 9569 
hektáros területének több mint kétharmad része Heves megyében, egyharmada Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében található (1. ábra). A tájvédelmi körzet alapítása elıtt 
mindössze néhány kisebb terület (Vállóskı, Nagy-hegy, Nagy-Musak, 
bükkszenterzsébeti talajfeltárás) élvezett védettséget, melyek összterülete nem haladta 
meg a néhány hektárt. A védetté nyilvánítást indokolta, hogy a terület belsı része a 
vidék zártságából adódóan még természetközeli állapotú, Magyarország egyik 
legnagyobb összefüggı erdısége található itt. Az alapítás évében (1993) még tervezték 
a tájvédelmi körzet rövid idın belüli további bıvítését, amely azonban máig nem történt 
meg. Ennek oka nem hivatalos indokok szerint egyrészt az erdészeti érdekcsoportok 
ellenállásában, másrészt közigazgatási hatásköri kérdésekben (három megyére terjedne 
ki a TTK) keresendı. 

 A TTK máig kevéssé ismert, periférikus fekvése nemcsak a megközelíthetıségét 
nehezíti meg; a kutatók mellett még a turisták figyelmét sem keltette fel. Ezen munka 
célja a vidék fontosabb geomorfológiai értékeinek bemutatása. 
 

 
1. ábra: a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 

 
 
1. Geológiai adottságok 
 
 Kızettani adottságait tekintve kevésbé változatos terület, döntıen különbözı 
típusú homokkövek, agyagos üledékek és slír található itt. 
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 A legidısebb a felsı-oligocén Szécsényi Slír, mely rétegzetlen, monoton, néhol 
aprócsillámos, halpikkelyes, szürke, finomhomokos-agyagos aleurit. Átlagosan 400-800 
méter vastag, a terület mélyebb völgyeiben, feltárásokban bukkan felszínre. Az alsó-
miocén idıszakban keletkezett Pétervásárai Homokkı alkotja a terület legnagyobb 
részét. Vastagsága 500-700 m, ami két részre osztható. Az alsó, nagyobbik része 
(Pétervásárai Tagozat) durva-, közép- és finomszemő, különbözı keménységő, a 
szürkétıl a sárgásbarnáig terjedı színő kızet, mely gyakran glaukonitos, néhol 
muszkovitos vagy biotitos homokkı. Keresztrétegzett vagy vékonypados, 
agyagzsinóros vagy füzéres jellegő lehet, jellemzıek a nagy konkréciók, melyek 
megjelenési formái területenként eltérnek. A felsı, vékonyabb rész, az 50-80 méter 
vastag Ilonavölgyi Formációt a durvakavics betelepülések, tufit, tufa- és 
bentonittörmelék, bentonitlencsék megjelenése különíti el a mélyebb tagozattól. A 
homokkı jelentısebb kibukkanásai a nagyobb völgyekhez és a Pétervásárai-medence 
középsı dombsági szintjéhez köthetık. Felszíne gyorsan pusztul, viszont erıs 
cementáltsága miatt meredek falakban is megáll. Horizontális és vertikális irányban is 
jelentıs minıségi különbségek jellemzik (BÁLDI T. 1983; SZTANÓ O. 1994). 

 A középsı-miocén korú Zagyvapálfalvai Tarkaagyag a Leleszi-Tarna mentén, 
ovális formát mintázó területi kiterjedésben az alsó dombsági szintet alkotja. Agyagát 
fıként lilásvörös – zöldes – szürke kızetlisztes agyag, aleurit, kovás cementációjú, 
csillámos, szürkésfehér homok és durvaszemő konglomerátum betelepülések alkotják. 
Finomtörmelékeinek ásványos összetételében kvarc, muszkovit, illit, kaolinit játszik 
fıszerepet. Laza szerkezető, gyenge cementáltságú, így széles, lapos völgyközi hátak és 
széles völgyek alakultak ki rajta. 

 Pliocén korú laza, homokos fedıtakaró egyes dombhátakat vékonyan fed be, a 
felszínformák kialakulására nincs nagyobb jelentısége. 

 Fiatal holocén alluvium a nagyobb völgyek talpán halmozódott fel; az itteni 
feltárásokból nyomon követhetı a többször ismétlıdı bevágódás és feltöltıdés. 
 
 
2. Általános morfológiai viszonyok 
 
 A Heves-Borsodi-dombságot többszörös medencedombságként lehet jellemezni. 
A környezı hegységkeret (délrıl a Mátra és a Bükk, északról az Ajnácskıi-hegység) 
felıl nézve a maximálisan 400-500 méteres szintkülönbség miatt valódi hegységközi 
dombság, ugyanakkor a kızetminıségbeli eltérések miatt kialakult a dombságon belül is 
egy felsı és egy középsı (dombsági) szint. A dombság központi része 500-520 méter 
magas, legmagasabb az Ökör-hegy (541 m.). A tetıszint észak felé jelentısen, keleti és 
nyugati irányban kevésbé erıteljesen alacsonyodik mintegy 320-340 méteres 
magasságig; dél felé a Pétervásárai Homokkı és a Zagyvapálfalvai Tarkaagyag határán 
meredek lépcsıvel (80-100 méteres relatív szintkülönbséggel) válik el egymástól, így a 
Leleszi-Tarnát 2-3 kilométer szélességben egy 260-320 méter magas övezet kíséri. A 
széles, lapos völgyközi hátakkal jellemezhetı térszín a dombság pleisztocén 
hegylábfelszíne. E két szint határán, a magasabb övezet délre nézı peremén 
preparálódtak ki a legszebb, legnagyobb homokkı sziklafalak (Kı-hegy, tarnaleleszi 
Nagy-kı). 

 A dombság erısen zárt vidék, egyetlen jelentısebb belsı medencéje északi 
részén a Borsodszentgyörgyi-medence, mely kialakulásában kızettani és tektonikai 
okok egyaránt közrejátszottak. 
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 Fı völgyei a (Leleszi)-Tarna vízgyőjtıjén ÉK-D irányúak, ívelt futásúak, ezen 
ívek DK felé néznek. Ezen terület két legjelentısebb völgye (a váraszói Hosszú-völgy 
és a tarnaleleszi Nagy-völgy) eléri a dombság fı vízválasztóját; közel 10 km hosszú, 
talpas völgyek. Oldalvölgyeik közül a jelentısebbek szintén konzekvensen közel ÉK-D 
irányúak, az erre merılegesek maximum néhány kilométeresek és zömmel deráziós 
folyamatok formálták. 

 A vízválasztótól északra a Gyepes-völgy és a Palina-völgy a legjelentısebb, 
Hódos-patak völgyébe torkollanak, futásuk D-ÉK irányú, szinte az elıbb ismertetett 
völgyekkel azonos csapásirányúak, oldalvölgyeik is hasonlóak. 

 A táj formakincsét meghatározza a homokkövek tulajdonságainak sajátos 
kettıssége: rendkívül ellenálló, erısen cementált, ezért meredek, olykor száz métert is 
meghaladó, közel függıleges sziklafalakban is megáll, viszont a felszínre kerülve 
gyorsan mállik és aprózódik, a legkülsı néhány centiméteres réteg kis behatásokra is 
könnyen lemorzsálódik. A nagy állékonyságnak köszönhetıen magyarországi 
viszonylatban jelentıs a relatív relief: a felszín több mint 60%-án 25%-nál nagyobb 
lejtıszögek jellemzıek (2. ábra). 
 

 
2. ábra: Lejtésviszonyok a Tarnavidék Tájvédelmi Körzetben (saját szerkesztés) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 

 
 
3. Jelentısebb geomorfológiai értékek 
 
3.1. A középsı és alsó dombsági régió határán kialakult homokkı sziklafalak 
 
 Ezen képzıdmények közös tulajdonsága, hogy a felsı (300-520 m) és a középsı 
(260-300 m) dombsági régió határán jöttek létre, a pleisztocén hegylábfelszín peremén. 
Kialakulásukban a periglaciális éghajlaton, a különbözı típusú kızeteket eltérıen érintı 
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kriofolyamatoknak volt szerepe. Nagy méretőek, elhelyezkedésük és természetes 
eredetük miatt veszélyeztetettségük kicsi. A kibukkanó glaukonitos homokkı a 
Pétervásárai Homokkı alsó (Pétervásárai) tagozatához tartozik. Közülük kettı 
méreteivel és formáival is kitőnik. 
 
 
3.1.1. Kı-hegy (Szentdomonkos) 
 
 Szentdomonkos közelében, a Hosszú-völgy egy rövid, baloldali, szubszekvens 
oldalvölgye fölött magasodik egy jellegzetes, négyes osztatú sziklafal, melynek 
legmagasabb részei tszf. 410 m magasságig emelkednek, alja pedig tszf. 350-360 
méteren található; déli irányba nézı falai elérik a 30-40 méteres magasságot is (1. kép). 
A felszíne erısen mállik, a sötétebb, szürke réteg lepergése után jól látható a homokkı 
jellegzetes sárgásbarna színe. Nyugodt körülmények között, lassan és szakaszosan 
történt a lerakódás, erre utalnak a remekül tanulmányozható, vékony rétegek, melyek 
csapása északi (15°), dılése (30°). Az eltérı kızetminıség miatt az egykori, 
mállékonyabb anyagú lencsék lepusztultak, helyükön néhol tekintélyes mérető (1-2 
méter) mélységő természetes üregek maradtak vissza. Konkréciói viszonylag kis 
méretőek és vékonyak, szemben a késıbbiekben ismertetésre kerülı sziklafalakkal      
(2. kép). Nehezen közelíthetı meg, a település felıl egy földúton, majd 
gyalogösvényen. 
 

  
1. kép: A Kı-hegy (Szentdomonkos) 2. kép: A Kı-hegy felszíne (saját felvételek) 

 
 
3.1.2. Nagy-kı (Tarnalelesz) 
 
 Az elıbbi formától nyugati irányban, a Mocsolyás-patak völgyfıje közelében 
látható a Felsı-Tarnavidék talán legimpozánsabb, 80 m magas sziklafala 320-400 m 
tszf. Magasság között (3. kép). Közel függıleges falának legnagyobb magassága 80 
méter. A Kı-hegynél tektonikailag magasabb helyzető, és ez a kızetminıségben és 
formáiban is elıtőnik. Az anyagában vastagabb pados, kevésbé tagolt glaukonitos 
homokkıben a szabályos sorokba rendezıdı, lapos, a felszínbıl kiemelkedı cipó alakú 
és lapos konkréciók jellemzıek (4. kép). Felülete egyenletesebb, kevésbé pusztul, így 
meredekebb, egységes falban áll. A rétegek csapása itt is északi (10°), dılése 30°. A 
sziklafal felsı részén az Ilonavölgyi Tagozat aprókavicsos, vörös színő, magasabb 
vastartalmú rétege bukkan elı. Megközelítése Bükkszenterzsébet felıl, földúton 
lehetséges. 
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3. kép: A Nagy-kı (Tarnalelesz) 4. kép: A Nagy-kı felszíne (saját felvételek) 

 
 
3.2. A völgytalpak közelében kialakult formák 
 
3.2.1. Völgytalpat kísérı sziklafalak 
 
 Ezen formák megtalálhatók a terület egészén, de fıként a nagyobb völgyek 
találkozásánál. A legnagyobbak néhány 10 méteres nagyságrendőek, 
növényborítottságuk jelentıs, csak a helyenként antropogén hatásra bekövetkezı 
talajpusztulás (erdıirtás) miatt bukkan nagyobb foltokban a homokkı a felszínre. A 
Pétervásárai Homokkı alsó tagozatába tartozó glaukonitos homokkı az elıbbi 
csoportnál idısebb, a rétegzettség általában kevésbé kifejezett, viszont a konkréciók 
gyakorisága és elterjedése jelentıs és látványos. 

 Kiemelkedik az istenmezejei Vállóskı, vagy más néven Noé Szılıje (5. kép), 
mely a 220 méter tszf. magasságú völgytalp fölé 50-70 méterre emelkedik A Tarna-
völgy és a Kovaszói-völgy találkozásánál elhelyezkedı látványos sziklafal története a 
leginkább nyomon követhetı a hasonló helyzető homokkı kibukkanások közül. Az 
1700-as években erdıirtások következtében a meredek hegyoldal szinte teljesen 
elveszítette talajtakaróját, évszázadokig kopáran magasodott a falu fölé. Védetté 
nyilvánítását a szukcesszió különbözı állapotait képviselı növényvilágának, 
mindenekelıtt zuzmófajainak köszönheti. Visszaerdısödése a hegytetı felıl indult, az 
erdı évrıl-évre szemmel láthatóan egyre nagyobb területet hódít vissza. Botanikai 
jelentısége mellett geomorfológiai jelentısége is kiemelkedı. A Noé Szılıje nevet 
érdekes elrendezıdéső konkréciói miatt kapta; ezek a 10-150 cm mérető kiemelkedések 
nemcsak a glaukonitos homokkı rétegzettségébıl adódó vízszintes sorokba 
rendezıdnek, hanem függılegesen szabályos oszlopokat alkotnak (6. kép). Távolról 
valóban úgy tőnik, mintha szılıtıkék sorakoznának szabályos rendben egy 
hegyoldalon. Ezen elrendezıdés magyarázata máig nem egyértelmő. A Vállóskı név 
szintén kifejezı: a palóc tájnyelv az állatok itatóedényét nevezi vállónak, s valóban, a 
sziklafal fölsı, orrszerően kiugró részén egy lapos, 2-3 méter átmérıjő, fél méter mély 
mélyedés alakult ki, melyben esık után kis tavacska keletkezik. Más magyarországi 
helyekrıl is ismert, hogy a vízszintes helyzető homokkıfelszíneken lyukak, 
bemélyedések alakulnak ki (pl. Kıvágóörs), de ilyen relatíve nagy magasságban és lejtı 
oldalában ez ritka. A TTK legrégebben védetté nyilvánított része, a település 
belterületén, közvetlenül az országút felett magasodik, így jól megközelíthetı. 
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5. kép: A Vállóskı (Istenmezeje) 6. kép: A Vállóskı konkréciói (saját felvételek) 

 
 
3.2.2. Homokkı szurdokvölgyek 
 

Ezen völgyek általában kisméretőek, az oldalfalak magassága ritkán haladja meg 
a 10 métert, a völgytalp szélessége az 5-10 métert. A fıvölgyre nyíló kisebb, reszekvens 
és obszekvens (maximum néhány kilométeres) mellékvölgyek felsı és középsı 
szakaszain alakultak ki, glaukonitos homokkıben. A (Ceredi)-Tarna Istenmezeje és 
Váraszó közti szakaszán, a fıvölgy bal oldalából nyíló Felsı-Malom-lápa és Alsó-
Malom-lápa völgyek a legjelentısebbek (7. kép). Ezekben a Tarna szakaszos 
bevágódásával párhuzamosan, kızetminıségtıl is determináltan lépcsık alakultak ki, 
melyekbıl 6 darabot számolhatunk össze. A fıvölgyhöz közel ezek nagyobbak, a lépcsı 
a 3-4 méteres magasságot is eléri, a legfelsı már csak közel 1 méteres (8. kép). 
 

  
7. kép: Homokkıszurdok a Nagy-Malom-lápa 

völgyben 
8. kép: Lépcsı a Nagy-Malom-lápa völgyben 

(saját felvételek) 

 
 
Összefoglalás 
 
 A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet viszonylagos kızettani homogenitása ellenére 
is változatos formakincset rejt, az ellenálló homokkıben kialakuló rendkívül meredek 
falú völgyek és hatalmas mérető, változatos felszínő homokkı sziklafalak nagy tájképi 
változatosságot okoznak. A tájvédelmi körzet kiterjesztésére viszont szükség lenne, a 
lehetséges bıvítési irány a Felsı-Tarnamenti-dombság felé mutat, összekapcsolódási 
lehetıséget teremtve a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet és a szlovákiai Cerová 



TÁJALKOTÓ TÉNYEZİK KAPCSOLATAI, ÉLİVILÁG A TÁJBAN  
 
 

 329 

Vrchovina CHKO felé. Amennyiben ez megvalósulna, egy Ózdtól Salgótarjánig 
húzódó, szinte nemzeti park mérető vidék kerülhetne egységes védelem és irányítás alá. 
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44. Deák József Áron 
 

Csongrád megye kistájainak élıhelymintázata és lehatárolása 
 
 
Bevezetés 
 
 Csongrád megye kistájai közül a Pilis–Alpári-homokhát, a Kiskunsági-löszöshát 
és a Dorozsma–Majsai-homokhát a Duna–Tisza-közi síkvidék; a Dél-Tisza-völgy és a 
Marosszög az Alsó-Tisza-vidék; míg a Körösszög és a Csongrádi-sík a Körös–Maros-
köze középtájak részei (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990; KERTÉSZ Á. 2003; KERESZTESI 

Z. et al. 1989; MTA FKI 1999; HAJDÚ – MOHAROS J. – HEVESI A. 1999). 

 A megye a Pannonicum flóratartomány Eupannonicum flóravidékébe tartozik. 
Jelenleg a Duna–Tisza-közi síkvidék kistájai a Praematricum (Duna–Tisza-köze), míg 
az Alsó-Tisza-vidék és a Körös–Maros-köze kistájai a Crisicum (Tiszántúl) flórajárásba 
soroltak (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990; BORHIDI A. – SÁNTA A. 1999). A két flórajárás 
határát az Újszász–Szeged-vonal jelöli ki (RAPAICS R. 1930). A Duna–Tisza-köze 
növényzetének táji léptékő értékelése, vegetációtörténetének kutatása a D-TMap 
programmal vált intenzívebbé (MOLNÁR ZS. et al. 1996-2000; BÍRÓ M. et al. 2000; 
MOLNÁR ZS. 2003). A morfológia-talaj-növényzet kapcsolat kölcsönhatásaként 
megjelenı kistáji mintázatok és gradiensek, valamint a vegetációtörténet szisztematikus 
feltárását a szerzı Csongrád megyében 2002 óta végzi. E munkák a MÉTA-
programmhoz (MOLNÁR ZS. – SEREGÉLYES T. 2003) is kapcsolódnak, s a D-TMap 
térképét is igyekeznek pontosítani aktuális terepi adatokkal. 
 
 
1. Anyag és módszer 
 
 A táji mintázat, grádiensek elemzése lokális (topikus) és kistáji (mikrochorikus) 
léptékben történt. A felszíni üledékek elemzése Kuti L. – Rónai A. (1972), Rónai A. 
(1974), valamint Fülöp J. – Jámbor Á. – Hámor G. (KEVEINÉ BÁRÁNY I. 1988) alapján 
történt. A felszínalaktani formaegyütteseket terepi élıhelytérképezéssel pontosítottuk. A 
talajföldrajzi mintázat Mattyasovszky J. et al. (1967), Takács P. (1989), AGROTOPO 
(2002), Keveiné Bárány Ilona (1988) alapján kerül bemutatásra. 

 A természetes és a természetközeli növényzet tipizálása az mm-ÁNÉR szerint 
történt (BÖLÖNI J. et al. 2003). A vegetáció felmérése terepbejáráson alapszik, amelyhez 
segédanyagként az 1:25000-es Gauss-Krüger katonai topográfiai térképeket (MH 1991-
1992), az Állami Erdészeti Szolgálat üzemtervi térképeit (ÁESZ 1998a) és üzemterveit 
(ÁESZ 1998b), valamint SPOT-4 mőholdfotókat (CNES 1998) is felhasználtuk. A 
tájlehatárolásnál az elsı katonai felmérés szelvényeit is figyelembe vettük (HIM 1764-
1787). 
 
 
2. Eredmények 
 
2.1. A Dorozsma–Majsai-homokhát táji mintázata 
 
 A Dorozsma–Majsai-homokhát jellemzı felszíni formái a maradékgerincek és 
lepelhomok-hátak (alapmátrix), valamint a közéjük ékelıdı szélbarázdák (semlyékek) 
foltjai. 
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 Az elıbbi két formát futóhomok alkotja, az utóbbit édesvízi mészkı és 
mésziszap tölti ki (KEVEINÉ BÁRÁNY I. 1988; KUTI L. – RÓNAI A. 1972). A 
maradékgerincek és lepelhomok-hátak talaja: humuszos homoktalaj, csernozjom 
jellegő homoktalaj, futóhomok (TAKÁCS P. 1989; AGROTOPO 2002). 

 A maradékgerinceken homoki sztyeppréteket találunk. Nyílt homoki tölgyesek 
fehér nyáras konszociációi mellett korábban futóhomokon a homoki galagonyás-
nyáras is gyakoribb lehetett. A tájlehatárolás szempontjából fontos a nyílt 
homokpusztagyepek (Festucetum vaginatae) alárendelt szerepe. A homoki 
sztyepprétek túlsúlyának oka a (1) talajok magasabb humusztartalma (KEVEINÉ BÁRÁNY 

I. 1988), (2) a felszín közeli vízzárórétegek (réti mészkı és dolomit) vízgazdálkodást 
javító tulajdonsága, (3) az azok felett a homokhátság központi része felıl érkezı 
talajvízáramlás, (4) valamint a buckák, dőnék hiánya. Az elsı nyílt 
homokpusztagyepek, homoki nyárasok, tölgyesek az Ásotthalmi Emlékerdıben, az 
Ásotthalmi Vaddisznós-kertben jelennek meg, meghatározóvá a Kisszállás–
Balotaszállási-dőnevidéktıl válnak, amely a kistáj nyugati határát, a Bugaci-homokhát 
kezdetét jelöli. 

 A genetikai talajtérképek szerint a semlyékekben (karbonátos) réti talaj, lápos 
réti talaj, (karbonátos) szoloncsák, szoloncsák-szolonyec és szolonyeces réti talaj 
van (TAKÁCS P. 1989; AGROTOPO 2002). A növényzet részletesebb vizsgálata a fenti 
képnél árnyaltabb, finomabb mintázatot eredményezett. 

 A szoloncsák, illetve szoloncsák-szolonyec talajú idıszakosan vízjárta 
területeken – a szikes tómedrekben – a mézpázsitos szikfok dominál, amelybe vakszik, 
illetve szikes rét foltok ékelıdhetnek. Tartós, állandó vízborítás a zsiókás szikes 
mocsaraknak kedvez (ld. 2005-2006 belvizes évei). Szikes rétek gyakran jelennek meg 
szolonyeces réti talajon is, így az Agrostio-Caricetum distantis „szoloncsákos szikes 
rét” elnevezése nem szerencsés! Nádképő csenkeszes (Festuca arundinacea) 
állományok is gyakoriak, amelyeket túlkaszálásnak is tulajdonítanak (BÖLÖNI J. et al. 
2003), de itt a normálisan vagy egyáltalán nem kaszált réteken is megjelennek. A 
homoki sztyepprétek és az Agrostio-Caricetum distantis-os szikes rétek átmeneti 
zónájában találhatók ott, ahol a szikes tó medret 10-20 cm-es lepelhomok takarta be, s 
így a sófelhalmozódási szint mélyebbre került. A-szintjében jelentıs a szerves 
anyagtartalom. 

 A kékperjés rétek és az üde láprétek (fıleg Schoenetum nigricantis) karbonátos 
réti talajon, a lápi zsombékosok és a főzlápok, pedig lápos réti talajon jelennek meg. 
Réti talajon az alföldi zárt kocsányos tölgyesek alig maradtak fenn (Zsombói İsláp 
szomszédsága). 

 Az elmúlt 5 év kutatásai azt mutatják, hogy a sziki és lápi jellegő élıhelyek a 
szélbarázdák meghatározott részén helyezkednek el. Jellemzıen a szélbarázdák 
északnyugati (kissé magasabb fekvéső) részén kékperjés láprétek (zömében (Succiso-
Molinietum hungaricae), míg a délkeleti (kissé alacsonyabb fekvéső) részén szikes 
rétek (Agrostio-Caricetum distantis), mézpázsitos szikfokok (Lepidio crassifolii-
Puccinellietum limosae), zsiókás szikes mocsarak (Bolboschoenetum maritimi), sziki 
nádas (Bolboschoeno-Phragmitetum) helyezkednek el. A szélbarázdák lápréti jellegő 
részét láprétfınek, míg a szikesebb részét szikaljnak (vagy székaljnak) neveztük el. A 
szikalj (székalj) a helyi népnyelvben is létezı elnevezés. Ezt a lokális mintázatot közel 
100 semlyék esetében tapasztaltunk. A jelenségnek a láprétfı-szikalj mintázat 
elnevezést adtuk, amely jól karakterizálja a Dorozsma–Majsai-homokhát szélbarázdáit. 
A jelenséget elıször a Kisiván-széken észleltük. A mintázat kialakulása a felszín alatti 
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kistájszintő ÉNY-DK-irányú talajvíz-áramlással, annak felszíni megjelenésével 
valamint az evapotranszspirációval magyarázható, amit a felszín közeli vízzáró rétegek 
(réti dolomit, réti mészkı), a lokális beszivárgás, a közvetlen csapadék és a gravitációs 
rendszerrel mélyebbrıl feláramló rétegvizek befolyásolhatnak. A láprétfı-szikalj 
mintázatban kistáji élıhelyigrádiens rajzolódik ki. A kistáj keleti harmadában megnı a 
szikes élıhelytípusok (különösen a mézpázsitos szikfokok) aránya a szélbarázdákban. 
A kékperjés láprétek aránya a kistáj középsı harmadában a legnagyobb, míg a nyugati 
harmadában, a felszíntıl egyre távolabb lévı talajvízszint miatt a kékperjés láprétek és 
szikes gyepek kiszáradt, homoki sztyepprétekké alakult változatai jelennek meg          
(1. ábra). A nyugati és középsı harmad határa az Ásotthalom–Öttömös–Rúzsa–
Siposmalom–Csólyospálos sáv, míg a középsı és keleti harmad határa a Szatymaz–
Kistelek vonala. A láprétfı-szikalj mintázat a Dorozsma–Majsai-homokhát jellegzetes 
élıhely-komplexe, földrajzi elterjedése a kistáj határát segít kijelölni. 
 

 
1. ábra: A láprétfı-szikalj mintázat és kistájszintő grádiensei, a Dorozsma–Majsai-homokhát és a 

Dél-Tisza-völgy határa (Újszász-Szeged-vonal), saját szerkesztés 
Az ábra színes változata a kötet végén található. 

 
 
2.2. A Pilis–Alpári-homokhát táji mintázata 
 
 A Pilis–Alpári-homokhát Csongrád megyére benyúló részét felsı pleisztocén 
futóhomok (RÓNAI A. 1974) alkotta lepelhomok-hátak és az azokon kialakult 
futóhomok (AGROTOPO 2002), illetve a karbonátos humuszos homoktalaj (TAKÁCS 

P. 1989) jellemzi. Homoki gyepjei az elmúlt 200 év alatt szinte teljesen elpusztultak az 
intenzív szılı-, gyümölcstermesztés és kisparcellás szántómővelés miatt. Újholocén 
szikes iszappal kitöltött szikes laposai (RÓNAI A. 1974) (karbonátos) szoloncsák-
szolonyec talajjal (TAKÁCS P. 1989; AGROTOPO 2002) bírnak, amelyeket a tarackos 
tippanos (Agrostis stolonifera) és a nádképő csenkeszes (Festuca arundinacea) szikes 
rétek jellemeznek. 
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2.3. A Kiskunsági-löszöshát, a Csongrádi-sík, valamint a Körösszög, Marosszög és a 
Dél-Tisza-völgy magas ártereinek táji mintázata 

 
 A Kiskunsági-löszsöshát, a Csongrádi-sík valamint a Körösszög, a Marosszög és 
a Dél-Tisza-völgy magas ártereinek táji mintázata számos hasonlóságot mutat. Felsı-
pleisztocén típusos és infúziós löszhátak képezik a táj alapmátrixát, amelyekbe 
óholocén szikes iszappal, lösziszappal, újholocén mésziszappal kitöltött (KUTI L. – 

RÓNAI A. 1972; RÓNAI A. 1974) szikesedett ısmedrek mélyülnek. Futóhomok csak 
foltokban jelenik meg. 

 A fenti kistájak löszhátait vályogos talajok (MATTYASOVSZKY J. et al. 1967) 
borítják. Réti csernozjomon és (alföldi) mészlepedékes csernozjomon kötött talajú 
(lösz) sztyepprétek jellemzıek, a nyílt lösztölgyesek csak mikrofoltokban jelennek 
meg. Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjomon (mélyben szolonyeces 
csernozjommal párhuzamosítható), mélyben sós réti csernozjomokon, csernozjom 
réti talaj okon (AGROTOPO 2002; TAKÁCS P. 1989) az ıszirózsás-kocsordos 
rétsztyeppek valamint elszórt, degradált fragmentumokban sziki tölgyesek is 
megjelenhetnek. 

 A szikes mélyedésekben karbonátos szoloncsák-szolonyec, réti szolonyecek 
(kérges, közepes, mély, sztyeppesedı), szolonyeces réti talajok jellemzıek 
(AGROTOPO 2002; TAKÁCS P. 1989). E területeken elsıdleges (folyamszabályzás elıtt 
keletkezett) „tiszántúli típusú” padkás szikes zonáció alakult ki. A folyami elöntés 
hiányát az elsı katonai felmérés (HIM 1764-1787) és Friedrich Béla (1858) térképei is 
bizonyítják. A padkás szikes zonáció kialakulására a löszhátak és helyi erózióbázisok 
határán (pl. ısmedrek pereme) van lehetıség. E tájakban a felszíni leöblítés, a lineáris 
erózió szerepe megnı, felszíni lefolyás is lehetséges (gyakran egykori folyómedrekben 
futó szélesebb erekben, pl. Vidre-ér, Dong-ér, Matyi-ér, Kórógy-ér, Mágocs-ér, Ludas-
ér, Kenyere-ér, Száraz-ér). Az apró szikerek hátravágódása miatt a löszhátak pereme 
feltagolódik, „tanúhegyszerő” szikpadkák kísérik azt. A padkás szikeseken kis 
távolságon belül a talaj szikessége igen különbözı lehet, így az élıhelyek is 
mikroléptékőek lesznek. Ezért célszerő a padkás szikesek egy élıhely-komplexbe 
vonása. A vegetációdinamikai folyamatokat a padkaerózió sebessége jelentısen 
befolyásolja. 

 A padkás szikes zonációban a löszhát felıl a mélyedés felé haladva 
löszsztyepprét, ürmöspuszta, vakszik, mézpázsitos szikfok, szikes rét, szikes 
mocsár élıhelyek váltják egymást a sófelhalmozódás, a talajvízszint és a felszíni 
vízborítás függvényében. A löszsztyepprét és az ürmöspuszta közt keskeny 
cickóróspuszta is megfigyelhetı, amely az ürmös puszták kilúgozott változatának 
tekinthetı (BÖLÖNI J. et al. 2003). Az ürmöspuszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae) 
megléte segít a homoki kistájaktól és az ártéri kistájaktól való elkülönítésben. A szikes 
rétekben (Agrostio-Alopecuretum) feltőnı a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) 
dominanciája, a tarackos tippan (Agrostis stolonifera) alárendelt. 

 A Kiskunsági-löszöshát mézpázsitos szikfokai és vakszikei nem a tiszántúli 
(Puccinellietum limosae, Camphorosmetum annuae) hanem a duna-tisza-közi típusúak 
(Lepidio-Puccinellietum limosae, Lepidio-Camphorosmetum annuae). 
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2.4. A Körösszög, a Marosszög és a Dél-Tisza-völgy alluviumának táji mintázata 
 
 A fenti kistájak allúviumát döntıen folyóvízi homok, kızetliszt, iszap, agyag, 
friss öntés jellemzi (KUTI L. – RÓNAI A. 1972; RÓNAI A. 1974). Az allúvium jellegzetes 
ártéri formakinccsel bír (övzátonyok, folyóhátak (parti hátak), sarlólaposok, morotvák, 
ómeanderek, holtágak, porongok, laponyagok) (LÓCZY D. – VERESS M. 2005; GÁBRIS 

GY. 2003; TÓTH A. 2000). Az alluviumot fiatal nyers öntés, réti öntés, öntés réti és réti 
talajok dominálják, de az erısen szolonyeces réti talaj és réti szolonyecek 
(sztyeppesedı, kérges, közepes, mély típusok) is elıfordulnak (AGROTOPO 2002; 
TAKÁCS P. 1989). 

 A nem szikesedı árterek élıhelydiverzitása így nagyobb, mint talajdiverzitása. 
Az eutróf, a láptavi, az áramlóvízi hínár; a nem tızegképzı nádasok, gyékényesek; a 
harmatkásás és virágkákás mocsarak; a magassásrétek; a mocsárrétek; az ártéri-mocsári 
magaskórósok; az ártéri-mocsári ruderális és félruderális gyomnövényzet; az üde 
természetes pionír növényzet, a bokorfüzesek, a főz-nyár és a keményfás ártéri erdık 
mind jellemzik Csongrád megye folyó menti tájait. 

 A Dél-Tisza-völgy másodlagos szikeseinek tanulmányozása a hódmezı-
vásárhelyi Nagyszigeten történt (NAGY E. 2005), ahol a folyamszabályzás elıtt a Hód-tó 
medre húzódott (HIM 1764-1787). A területre ma ecsetpázsit-domináns (Alopecurus 
pratensis), kevés szikes fajt, pl. sziki here (Trifolium angulatum), közönséges 
szikipozdort (Scorzonera cana)) tartalmazó szikes rétek és cickórós puszták (Achilleo-
Festucetum pseudovinae) jellemzıek. A mintaterület élıhelytérképének SPOT-4 
mőholdfotóval (CNES 1998), két genetikai talajtérképpel (NTSZ 1980; BECKER V. 
1991) és talajvízfelszín-térképpel (CSILLAG I. 1998) való összevetése után az alábbi kép 
rajzolódott ki. Homogén cickórós puszták folyóhátakon, magasabb övzátonyokon 
karbonátos humuszos öntés talajon vagy karbonátos öntés réti talajon, 1,3-2 m mély évi 
átlagos talajvízszint-állásnál alakulnak ki. A cickórós puszták szikes rétekkel képzett 
élıhelykomplexe alacsonyabb övzátonyokon, réti szolonyec talajon alakul ki 1,3 m-nél 
sekélyebb, de 10 cm-nél mélyebb átlagos éves talajvízszintnél. Homogén Alopecurus-
monodomináns szikes rétek ómedrekhez, sarlólaposokhoz kötıdnek. Genetikai 
talajtípusuk változatos: réti szolonyec, réti, karbonátos öntés réti, réti öntés talajon is 
megjelennek, ahol az átlagos éves talajvízszint 10-50 cm mélyen található. 
 
 
3. Megvitatás 
 
 A fenn bemutatott kistáji jellemzık alapján Csongrád megye kistájainak határát 
és nevezéktanát módosítottuk (2. ábra). 

 A Dorozsma–Majsai-homokhát keleti határát a Tisza ártere és a Szeged 
környéki löszterületek jelöli ki: a Röszke–Subasa–Nagyszék–Hosszú-hát–Szatymaz–
Neszürjhegy–Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer vonalnál húzható meg, ami (RAPAICS R. 
1930) a Crisicumot és a Praematricumot elválasztó Újszász–Szeged-vonalat is kijelöli. 
A kistáj Kiskunsági-löszösháttal való módosított határa az Ópusztaszer–
Kiskunfélegyháza–Városföld-vonal. Csengele környéke még a Dorozsma–Majsai-
homokhát része. A Dorozsma–Majsai-homokhát tehát észak felé sokkal nagyobb 
kiterjedéső, ami egybe vág Molnár Zs. (2003) Duna–Tisza-köze felosztásával. A 
Kiskunsági-löszöshát és a Pilis–Alpári-homokhát  határát a Csongrád-Bokros-Karsai 
sor-vonal jelöli ki. A szerzı véleménye szerint a Szeged-Újszász-vonal mélyen 
benyúlik a Duna-Tisza-közére a Kiskunsági-löszsöshát mentén, így e kistáj élıhely-
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készlete, élıhely-mintázata, fajkészlete, vegetációdinamikai folyamatai miatt 
Crisicumba sorolandó. 

 A folyó menti kistájak határainak meghúzásakor fontos figyelembe venni a 
holocén allúvium, ártér lehatárolását, a fiatal folyami üledékek, az ártéri formakincs, a 
réti talajok és másodlagosan szikesedı talajok, valamint a folyómenti ártéri-mocsári és 
másodlagosan szikes élıhelykomplexek földrajzi elhelyezkedését. 

 A megye 3 nagy folyója löszszigeteket vágott le meanderezése során a 
löszhátakról, amelyek szikesei szintén padkás típusúak. A kisebb löszszigetek az ártéri 
kistájak kistájrészletként, míg a nagyobbak önálló kistájak. Eszerint Szeged környékén 
a Tisza jobb partján elhelyezkedı infúziós és típusos lösztakarójú, réti csernozjom és 
alföldi mészlepedékes csernozjom talajú, a löszgyepi és tiszántúli típusú padkás szikes 
növényzető (lásd. ürmöspuszta megléte) Szegedi-sík néven önálló kistáj. A Szegedi-sík 
ármentes volt, termékeny talajait a XVIII. század végére már jelentıs részt felszántották 
(HIM 1764-1787). 
 

 
2. ábra Csongrád megye kistájainak módosított határai, nevezéktana (saját szerkesztés) 

 
 

 A kutatás eredményeként a Marosszög északi része a Tisza–Maros-szöge 
(Maroszug) egykori mocsárvidéke a Tiszával állt folyóvízi kapcsolatban (HIM 1764-
1787), ezért e terület a Dél-Tisza-völgyhöz sorolandó. A Marosszög déli része Torontál 
néven is ismert, az Arankaköz (Torontáli-sík, Torontáli-sarok (HAJDÚ-MOHAROS J. – 

HEVESI A. 1999) Magyarországra átnyúló részének tekinthetı. Réti csernozjom és 
mészlepedékes csernozjom talajú löszhátait löszgyepek, regenerálódó lösztölgyesek, 
ecsetpázsit-domináns szikes rétek jellemzik, az ürmöspuszták, cickórósok ritkábbak. A 
Maros folyó árterét Alsó-Maros-völgynek érdemes nevezni, területét a nyers 
öntéstalajok jól kijelölik (AGROTOPO 2002). A Körösszög Veker-értıl és Tıke-értıl 
keletre lévı része minden szempontból hasonlít a szomszédos Csongrádi-síkra, így oda 
sorolandó. Fontos a három kistáj közt feldarabolt (Körösszög, Szolnok–Túri-sík, Körös 
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menti sík) Hármas-Körös árterének egységesebb tájlehatárolása: Hármas-Körös-völgy 
néven. 

 Az élıhelykompozíció alapján történı kistájlehatárolás országos kiterjesztéséhez 
a MÉTA-adatbázis is hozzájárulhat. A poligonális térképezés során meghúzott határok 
jó egyezést mutatnak a MÉTA-adatbázis 35 ha-os felbontású hatszög-alapú raszteres 
adatbázisa alapján meghúzható határokkal. 
 
 
Összefoglalás 
 

E munka Csongrád megye kistáj-határainak pontosítását célozza a felszíni 
üledékek, a felszíni formák, a talajtani adottságok és a növényzet mintázata, 
kapcsolatrendszere alapján. Az egyes kistájak élıhelykészlete valamint topikus és 
mikrochorikus dimenziójú élıhelymintázata terepi élıhelytérképezéssel került 
feltárásra. Ilyenek például a Dorozsma–Majsai-homokhát lápréti és szikes élıhelyeinek 
szabályszerő szélbarázda léptékő és kistájszintő mintázatai és grádiensei. Az 
élıhelykomplexek táji mintázata lehetıséget biztosít a kistájhatárok pontosítására. Ahol 
a természetes vegetáció elpusztult, a felszíni üledékekre, felszíni formákra, talajokra 
fokozottabban kell támaszkodjunk. A régi térképek (pl. elsı katonai felmérés térképei) 
is segítséget nyújthatnak, például az ártéri kistájak határainak megrajzolásánál. 
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45. Berki Imre – Keszei Balázs – Szinetár Csaba 
 

Szukcesszió a felszíni építıipari nyersanyag bányákban 
 
 
Bevezetés 
 
 Az építkezések egyre nagyobb mennyiségő kavicsot igényelnek. 
Németországban 1995-ben 430 millió tonna homokot és kavicsot használtak fel. Az egy 
fıre jutó felhasználás tehát kb. 5 tonna (DINGETHAL, F.J. et al. 1998). Csak 
Bajorországban évente 600 hektárral nı a kavicsbányák területe és ezen bányák és 
bányarészletek olyan területeken nyílnak, ahol a talajvíz közel van a felszínhez 
(JÜRGING, P. 2003). A trianoni határhoz közeli Pándorfalvi-fennsík jelenti Burgenland 
legnagyobb kavicsbánya vidékét. Az ausztriai tájvédelmi tervek 15%-ban 
maximalizálják adott tájban a felszíni bányák összterületi részesedését (PIELER, J. 2005). 

 Hazánkban több ezer felhagyott és mőködı bányaterület van (DÁVID L. 2003). 

 A múltban néhány német táj sok kis fejtéssel annyira át volt „lyuggatva”, hogy 
kényszerően nagy volt a nyersanyagveszteség. Mivel azonban a meg nem újuló 
javakkal, talajjal és nyersanyagokkal takarékosan kell bánni, ezért minden módon arra 
törekedtek, hogy a kı- és vályog bányászat, a szükségszerően meghosszabbodó 
szállítási utak ellenére kevés számú, de nagy anyagnyerı helyre koncentrálódjon 
(JÜRGING, P. 1999). 

 Egy PHARE projekt keretében 50 nyugat-magyarországi felszíni bánya 
állapotfelmérését végeztük el. Súlyponti kérdés volt a bányák jelenlegi és várható 
természetességének megítélése. 
 
 
1. A felszíni bányák táji és ökológiai jelentısége 
 
 A felszíni bányászat olyan intenzív bolygatás, aminek során a talajjal együtt 
eltávolítják az élıvilágot is. A felszíni bányászattal új – az eredetinél változatosabb – 
felszínforma-, kızet- mikroklíma- és nedvességellátottsági viszonyok jönnek létre. A 
bányamővelés felhagyása után jellegzetes szukcessziós fejlıdés indul el. 

 A felszíni bánya, táji és ökológiai jelentısége annál nagyobb, minél 
változatosabb, természetszerőbb és a bánya környezetéhez képest minél eltérıbb 
ökoszisztémák alakulnak ki. A környezı tájra gyakorolt hatása a bányaterület 
nagyságával egyenes arányban nı. 

 Az általunk vizsgált bányák a bányászott nyersanyag alapján kı-, homok-, 
vályogagyag- és kavicsbányákra oszthatók. Ez a sorrend általában növekvı területi 
nagyságot is jelenti. 
 
 
2. Propagulumforrás kívülrıl 
 
 A bányamedencék területérıl talajjal együtt eltávolítják a propagulumokat (azaz 
a talaj magkészletét és a vegetatív szaporítóképleteket) is. Emiatt a bányamedence 
szukcessziójának propagulum-ellátása csak külsı forrásokból történhet. E források 
átlagos távolsága növényfajonként igen különbözı. Feltőnı azonban, hogy bár a 
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vizsgált 50 bánya közül néhányat körülvevı természetközeti erdıben egyáltalán nincs 
akác, mégis ez a faj a bánya bolygatott peremére és peremmeddıjére nagyobb 
távolságból is be tudott települni. 

 A bányamedence menti talajmeddı gyomvegetációja ugyanakkor döntıen a 
talajmeddı magkészletébıl fejlıdik és mint a legközelebbi forrás a bányamedence 
szukcessziójában is sajnos fontos szerepet játszik. 

 Jürging, P. (2004) szerint a homok- és kavicsbányák peremén jórészt talajmentes 
termıhelyeket alakítanak ki mindenekelıtt biztonsági zóna kialakításának és a késıbbi 
fejtés elıkészítésének érdekében. Ezeket az erısen kiszáradó és tápanyagszegény 
bányagödör-peremeket többnyire a parlagosodás és a pionírgyepek jellemzik. Az 
általunk Nyugat-Magyarországon vizsgált kavics-, homok- és vályogbánya medencéket 
körülvevı bányatelekrészeken szintén vannak olyan felszínek, amelyekrıl a talajtakarót 
már letolták, és a felszínt gyomok lepik el. 

 Az általunk felmért bányatelek bányamedencén kívüli része alapvetıen 
háromféle felszínborítási típusból áll (1. és 2. ábra): 

• a bányászattól független korábbi tájhasználati formák (pl. szántó), 

• a jövıbeni fejtés miatt már felhagyott, gyep vagy szántó, tehát e mővelési ágak 
parlagja, 

• meddılerakók. 
 
 Többek között éppen a közvetlen közelben található bányaterület felé történı 
invazív gyomterjedés gátlása érdekében kívánatos volna, hogy a bányatelek tulajdonosa 
a gyomos szántóparlagon a vegetációs idıben egy vagy két alkalommal szárzúzást vagy 
kaszálást végezzen. 

 Ha szántóföldek ölelik körül a bányát, akkor a gyakori szántóföldi gyomok 
tömegesen lehetnek jelen a bányafelszín növényi szukcessziójának korai szakaszaiban. 

 Fontos tehát, hogy milyen természetességő növényzet van a felhagyott 
bányaterület közvetlen szomszédságában, illetve közelében, mert a bánya bolygatott, 
nyers felszínének (bányamedence és a külsı meddık) benépesülése elsısorban a 
közvetlen környezetbıl érkezı propagulumokon keresztül történik. Lényeges, hogy 
milyen messze vannak a bányától természetközeli vegetációjú területek és 
fragmentumok. 

 Több bányahelyszín tapasztalata erısíti azt a megállapítást, hogy az a 
legkedvezıbb, ha a bánya szomszédságában, illetve közelében természetszerő erdı 
található. Ilyen esetben ugyanis a felhagyott bányafelszínekre kevesebb gyom és 
özönfaj érkezik és a szukcesszió sokkal gyorsabban éri el a bokros-erdıs stádiumot. 
Ezzel is csökken a társulás- és tájidegen fajok betelepülésének esélye. 

 Dávid Lóránt és Patrick, E. (1999) is megállapítja, hogy a kıbányák közül 
biológiailag legértékesebb területek általában azokban alakulnak ki, amelyeket ilyen 
szempontból egyébként is értékes területek vesznek körül. 

 Ha az ártéri bányák vegetációs környezetében elıfordulnak ártéri ligeterdık, 
akkor azok állandó propagulum forrást biztosítanak. Ilyet tapasztaltunk a Rába árterén, 
de ott a propagulum szállítást a folyó árvize is jelenti, a felhagyott bányaterületre 
szállítva néhány özönfajt is (pl. bíbor nebáncsvirág). 
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3. Szukcesszió a bányaudvaron 
 
 A kıbányák falán a talaj akkumulációja és a szukcessziós fejlıdés is erısen 
akadályozott. A bányafalról kevés finomszemő anyag tud erodálódni a bányaudvarra, 
ezért a köves bányaudvar benövényesedése is lassú folyamat. 

 A vizsgált kıbányákban a környezetüknél szárazabb viszonyok miatt a 
szukcesszió a sziklagyepek, a száraz gyepek, vagy a bokorerdık irányába tart. 

 Természetvédelmileg kedvezıek azok a kis magántulajdonban lévı, néha 
illegális fejtıfalak és kıfejtıgödrök, amelyeket már kifejlett erdı fed. E kis fejtések 
gyorsan szukcesszionálódnak, mégis maradtak foltokban sziklafelületek, ahol moha és 
sziklai páfrány fajok találtak élıhelyet. A hagyományos kézi módszerekkel mővelt 
felhagyott kis kıfejtık tehát növelik a faji diverzitását. 

 A kıbányák sajátos sziklás, száraz termıhelyi viszonyai nem teszik lehetıvé 
nagy tömegő gyom – és köztük özönnövény – megtelepedését. 

 A homokbányákat nem mélyfekvéső síkokon nyitották, ezért nem jellemzı 
bennük a talajvíz eredető állóvíz, de ha nincs vízzáró réteg még az idıszakos 
csapadékvíz állások sem. A vizes élıhelyek hiánya miatt a homokbányák 
élıhelygazdagsága, faji diverzitása elmarad a kavicsbányákétól. A tápanyagszegény és 
száraz ökológiai viszonyok miatt a szukcesszió korai szakaszaiban nemcsak a 
magaskórós gyomok jellemzıek, hanem már a füvek is. Savanyú homok esetén a 
tápelemellátottság, meszes homokon pedig a vízhiány a korlátozó tényezı. A fásszárúak 
közül a csekély tápanyag- és vízellátottság következtében elvétve találhatók a tájban 
honos zonális erdıkre jellemzı fafajok, ezzel szemben dominál bennük a csekély víz- és 
tápanyagigényő akác. Kisebb főz- és nyárligeteket csak a mélyebb fekvéső 
homokbányák udvarának nedvesebb részein regisztráltunk (lásd. az 1. ábra középsı 
részét). 
 

 
1. ábra: A vizsgált homokbányák jellemzı szerkezete, élıvilága és a szukcesszió térbeli megnyilvánulása 

balról jobbra haladva (saját szerkesztés) 
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 A szárazföldi szukcesszió idıbeli állomásait többnyire a felhagyott 
homokbányákban lehet a legtisztábban megfigyelni, mert azok általában állóvíz 
mentesek. A frissen fejtett felszíntıl a több évtizede felhagyott és beerdısült fázisig 
térben követhetjük a „szárazföldi” szukcessziót (1. ábra): Ebben az irányban a 
lágyszárú növényzet egyre sőrőbben borítja a felszínt. A kétszikő „pionír” gyomos nyílt 
gyep a homoki szukcessziós dinamika elırehaladásával korábban bányászott felszínek 
felé „átmegy” a siskanádtippanos, magas aranyvesszıs, füves, sásos, zártabb borításba. 
Még távolabb ennek cserjésedése révén füzes-nyaras erdısödı területek alakulnak ki. 
Ezt a dinamikát azonban több helyen az akácosodás megzavarhatja, nagyobb teret 
engedve az inváziós fajok megtelepedésének. A régebben felhagyott bányarészeknek 
fıleg a rézsőjét gyakran akácerdı borítja akkor is, ha nincs akácos a bánya közelében. 

 A kavicsbányák vízmentes térszínein több szukcessziós irány is megfigyelhetı. 
Az egyik pl. a gyepesedés, mely a siskanádtippanos, tarackbúzás, csillagpázsitos stb. 
stádiumokon keresztül gyomosodó-rét, majd esetleg kaszálórét kialakulásához vezet. 
Ennek késıbbi becserjésedése révén fásszárú pionír növényzet kialakulása is lehetséges. 
Egy másik szukcessziós irány pl. a jó nedvességellátottságú felszínek közvetlen 
cserjésedése-erdısödése, aminek során elıbb egy fehérnyár stádium, majd szélesebb 
florisztikai skála alapján puhafaligetek alakulnak ki. 

 A legbıségesebb vízellátottságú felszíneken uralkodóvá válhatnak a 
bokorfüzesek és a hozzá kapcsolódó fásszárú vegetációtípusok (2. ábra). 

 Az e dolgozatban korábban tett megállapításoknak megfelelıen, szinte minden 
kavicsbánya medencében található kisebb, vagy nagyobb bányató. Ezekben a víz 
mélységétıl és a sekélyviző részek aljzatának anyagától függ a szukcesszió sebessége. 

 Ha vályogbánya medencéjében alakul ki tó, akkor az hamarabb növényesedik 
be, mint a kavicsbányató, mert a vizi makrofiták megtelepedése és növekedése 
szempontjából kedvezıbb a vályogos-iszapos aljzat, mint a kavicsos. A vályog- és 
agyagbánya tavak ráadásul általában nem is túl mélyek, mivel a víz alatti kotrásos 
kitermelés ezekben a bányákban kevéssé jellemzı. Elsısorban néhány vizes 
vályogbánya medencében találtunk értékes élıhely mozaikokat; sőrő nádas, gyékényes, 
békalencsés, zsombéksásos, bokorfüzes, égeres, nyárfás stb. növényzetet. 
 
 
4. Szukcesszió a rézsőn 
 
 A rézsőn jellegzetes növényi zonáció alakul ki. A homokbányákban a bányafal 
rézsővé omlási folyamata viszonylag gyorsan és fokozatosan zajlik le, ami 
meghatározza a falhoz, illetve a rézsőhöz kötıdı élıvilág szukcesszióját. A viszonylag 
fiatal fejtéső bányarészeken megvannak még a homokfalak, amikben számos parti 
madár költıjárata található. Az idısebb bányarészen a homokfalakból egyre enyhülı 
lejtıjő rézsők keletkeznek és függıleges, kis falszakasz csak az omlásrézső fölött marad 
meg. A rézsőbe, illetve a megmaradt felsı falszakaszba gyakran a róka és borz váj 
járatot, mert az omláslejtın azt meg tudja közelíteni. A parti madarak élıhelyét egyrészt 
tehát a fal alsó, majd középsı részének omlás általi betemetıdése szünteti meg, 
másrészt a még megmaradt felsı falszakasz benépesítését a kialakuló rézsőn megjelenı 
ragadozók akadályozzák (ld. 1. ábra). 

 Az elemzett kavicsbányák rézsőjének orma és felsı szakasza többnyire löszös 
vagy vályogos jellegő. A bányamedencéknek ez a legszárazabb része, ezért csak 
ritkásan borítják a lágyszárúak. Itt akkumuláció nincs csak erózió, ami szintén 
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akadályozza dúsabb növényzet kialakulását. A rézsőlejtı középsı szakaszán már kissé 
akkumulálódik a laza vályogos hordalék, ami hosszabb ideig meg tudja tartani a lejtın 
lefolyó többlet vízmennyiséget, ezért dúsabb a lágyszárú vegetációja. Sőrőn borítja a 
szukcesszió késıbbi szakaszában fıleg egyszikőekbıl álló gyep, amiben jelentıs lehet a 
siskanádtippan és a magas aranyvesszı. 

 Az alsóbb kavicsos rézsőszakaszt még inkább beborítja a vályogos hordalék, 
ellankásodó lejtıaljat képezve. E finomszemő hordalékon gyorsabb a szukcesszió, mint 
a felsıbb rézsőszakaszon A cserjék a rézsőn bárhol megjelenhetnek (főzek, nyárak, akác 
és esetenként a szukcesszió késıbbi szakaszaira jellemzı fásszárúak), de a rézsőalji 
nedvesebb hordalékon találhatók a legmagasabb főz- és nyárbokrok, esetenként sávot 
képezve (2. ábra). 

 Ha a bányaudvar szélén, a rézsőalj hordaléklejtıi elıtt idıszakos víztorlódások 
vannak, akkor azokat vízi makrofiták foglalhatják el. 

 A rézső és esetenként a bányamedence peremére deponált meddı anyagának egy 
része nemcsak a rézsőaljra, hanem a kavicsos bányaudvarra is erodálódik. A vályogos 
iszapos borítást kapott bányaudvar részeken gyorsabb a szukcesszió. 
 

 
2. ábra: A vizsgált kavicsbányák jellemzı szerkezete és növényzete (saját szerkesztés) 

 
 
5. Szukcesszió a meddın 
 
 A kı- és a vályogbányászat során a fejtés már a humuszos talajréteg eltávolítása 
után a felszínen elkezdıdik, ezért kevés meddı keletkezik, ami környezet- és 
természetvédelmileg kedvezı, a gyomosodásra hajlamos kisebb felszín miatt. A 
kavicsbányászat több meddıt produkál,  mert a kavicsösszlet fölött homokos, löszös, 
vagy vályogos üledékek jellemzıek. 

 A felszíni bányászat során keletkezı meddıhalmok ökológiailag-
természetvédelmileg kedvezıtlenek. Egyrészt azért, mert a meddın, mint bolygatott 
formán a gyomok és özön növényfajok hosszabb ideig uralkodnak, mint a talajmentes, 
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vagy talajszegény bányamedencében. Ez utóbbiban ugyanis a viszonylag nedvesebb 
körülmények következtében gyorsabb a szukcesszió. Amennyiben pedig a 
medencében állóvíz is képzıdik, akkor abban a szukcesszió nagyon gyors és az állóvízi 
makrofiták között alig találunk társulás- és tájidegen özönfajt. 

 A meddı mikroklímája szárazabb, ezért a szukcesszió lassúbb annak ellenére, 
hogy általában anyaguk finomabb frakciójú és gyakran talajanyagot is tartalmaz. 

 Környezet- és természetvédelmi szempontból a talajmeddı kedvezıtlenebb, 
mint a nyers meddı, mert a gyomok azokat nagyobb mennyiségben lepik el a korai 
szukcessziós szakaszokban, mint a talajmentes meddıt. Úgy tőnik azonban, hogy 
késıbb a talajos meddın nagyobb esély van a tájhonos fafajú ligetek 
kialakulásának, mert a szerény tápanyag- és vízigényő akác és más özön fásszárúak 
ezeken nincsenek akkora versenyelınyben, mint a talajmentes meddın (ld. 2. ábra). 
 
 
6. A bányamedencék vizes élıhelyei 
 
 Tapasztalatunk alapján az elemzett bányák közül állóvíz leginkább a 
kavicsbánya medencékben alakul ki. Ennek legfıbb oka az, hogy kavicsvagyonunk 
jelentıs része a síkságokon van, ahol a talajvíz közel van a felszínhez. Homok és 
vályogösszlet ugyanakkor magasabb térszíneken is található és – a kavicshoz képest 
kisebb mennyiségben szükséges – fejtésük „szárazon” gazdaságosabb, mint víz alatti 
kotrásos kitermelésük. 

 Ökológiailag-természetvédelmileg legértékesebbek az állóvizekké alakuló 
bányagödrök és medencék, mert a vizes élıhelyek értékesebbek, mint a nem vizesek. 
Ráadásul egy állóvizes bányamedencében nemcsak állóvíz van, hanem száraz élıhelyek 
is. Értékesebbek az olyan bányatavak, amelyeknek van sekélyebb és mélyebbvíző része 
is, mert abban tud kifejlıdni a teljes tóparti zonáció. 

 Ökológiai és természetvédelmi szempontból azok a bányamedencék kedvezıek, 
amelyekben a talajvíz szintje legalább néhány méter mélységben van a felszíntıl. Ilyen 
esetben ugyanis egyben az állóvíz sekély partját jelentı, tekintélyes szélességő rézső 
van és esetleg mesterségesen kialakított terasz, amelyeken a szárazföldi szukcesszió 
eredményeképpen gyepes vagy fás vegetáció jön létre. Több méteres talajvízmélység 
esetén ráadásul van száraz bányafal, amelyekben a parti madarak megtelepedhetnek   
(ld. 2. ábra). 

 Magas talajvíz esetén nem alakulnak ki számottevı rézsők és teraszok, ahol 
nedves és száraz gyep, illetve fás társulások képzıdhetnének. Másrészt ilyenkor a 
bányászattal mély bányatavat kotornak, amire nem jellemzı a tóparti növényzeti 
zonáció. Továbbá ez esetben a bányafalat csak a talaj, illetve a többnyire homokos-
löszös C-szint jelenti, de elıbbi viszonylag jelentıs kötöttsége, utóbbinak pedig a közeli 
talajvízbıl származó kapilláris nedvességtartalma akadályozza a parti madarak 
megtelepedését. 

 A bányatavak kis szigetei és sekélyviző közvetlen környezetük élıvilága gazdag. 
A vályogbánya tavak kisebb mélységük miatt idınként kiszáradhatnak, és hamar 
feltöltıdhetnek. Vályogos-agyagos bányató aljzat esetén a víz minısége, (tisztasága), 
átlátszósága nem lesz olyan jó, mint a kavicsbánya tó esetében, de ez 
természetvédelmileg kevéssé probléma. 

 A löszös, vályogos rézsők és a fölöttük felhalmozott talajmentes meddık 
anyagának kavicsbánya tóba történı erózióját ökológiai szempontból kedvezı, mert 
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hozzájárul a sekély tópart kialakulásához, ami a nagy diverzitású parti növényi zonáció 
és állatvilág kialakulásának alapfeltétele. A mélyebb bányatavak esetében a bányafalak 
eróziója nem elégséges tóparti zonáció kialakulásához. 

 Ugyanakkor a bányafal felsı talajosodott részének, illetve a bányamedence 
peremének közelében felhalmozott talajmeddı bányatóba történı eróziója kedvezıtlen, 
mert a talaj – részben a korábbi trágyázásból származó – vízben könnyen oldódó 
tápanyagtartalma a víz eutrofizációját okozhatja. Különösen fontos lenne – a fenti 
tápanyagforrások megszüntetésével is – a még tápanyagszegény, tiszta viző, 
kavicsbánya tavaink vízminıségének megırzése. 

 A bányatavak vízutánpótlását egyrészt a csapadékvíz, de döntıen a talajvíz 
jelenti, ami köztudottan sokkal kisebb mértékben szennyezett, mint a felszíni 
vízfolyások.  Vízminıségük ezért eredendıen jó, viszont ha a bányató vizét 
elszennyezik, akkor az - kifolyó híján - teljes mértékben a talajvizet szennyezi. 

 A horgásztóként is hasznosított bányatavak vízminıségét veszélyezteti a 
halállomány takarmányozása, akár még abban az esetben is, ha ez nem halastavi 
mennyiségben történik, hanem a horgászok általi beetetéssel. Az ilyen bányatavakba a 
hazai halfaunától idegen, agresszíven terjeszkedı halfajokat is telepítenek. 

 A vizsgált bányatavak többségében megtelepedett már a természetvédelmileg 
negatív szerepő, más költı madarakkal szemben agresszív bütykös hattyú, ami 
ürülékével az eutrofizációt is elısegíti. 

 Dávid Lóránt (2003) szerint is a túlzott haltelepítés és a horgászat növeli a tó 
szervesanyag tartalmát, ez pedig hosszú távon eutrofizációhoz vezethet. Véleménye 
szerint a Sajószögedi-tó vízminısége pl. a közelben üzemelı sertéstenyésztı telep miatt 
igen rossz, ehhez hozzájárul a tó kis mélysége és kiterjedése is. A Mályi-tó és a 
Sajószögedi-tó nitráttartalma kiugróan magas az üdülıterületek, illetve az említett 
sertéstelepek szennyezésének következtében. 

 A települések közelében levı bányató medencékben gyakoriak a kommunális 
szemétlerakók, amelyek hatására a környéket gyomtenger övezi, a víz pedig a tápanyag 
szennyezés hatására eutróffá válik. 

 Kutatásunkban részt vevı hidrológusok eredményei alapján szennyezett talajvíz 
bányatóba áramlása esetén tónak talajvízre gyakorolt hatása pozitív, mert a tóban a 
biológiai és kémiai öntisztulási folyamatok miatt a vízminıség javulása feltételezhetı 
(GRIBOVSZKI Z. 2005). 

 Az üdülı- és egyben horgásztóként funkcionáló bányatavak természetességét a 
tereprendezés, az építkezések, a parkosítás jelentısen lerontja. Kiirtják a spontán 
betelepülı honos fafajokat is és helyettük tájidegeneket telepítenek. A horgászállások és 
stégek kialakításával megakadályozzák a parti zonáció kialakulását. A mesterséges 
környezet, az emberi jelenlét akadályozza a magasabb rendő állatvilág megtelepedését 
is, elsısorban a vízi madarak táplálkozását és fészkelését. 
 
 
7. Természetvédelmi összegzés 
 
 A felszínborítás természetessége tekintetében a felszíni bányászatnak kétféle 
szélsıséget produkáló hatása van. Egyrészt a bányászatkor jelentıs nagyságú 
élılénymentes ásványi felszín keletkezik és a bányászati tevékenység után általában 
lassan halad a szukcesszió. A bányamedencékben és a meddıkön gyorsan megjelennek 
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a gyomok, közöttük egyre inkább az invazív és gyakran allergiát okozó növények, 
amelyek még a bányanyitás elıtti felszínen valószínőleg nem voltak tömegesek. 

 Másfelıl azonban a bányászat következtében jelentısen megnövekedett 
abiotikus változatosság következtében, a szukcesszió eredményeképpen nagyobb lesz a 
bányamedence biodiverzitása, mint a bányanyitás elıtti agrárfelszíné. Különösen így 
van ez, ha a felhagyott bányamedencében állóvíz is kialakul jellemzı parti zonációval, 
valamint hosszabb távon megmaradnak homokos, vagy löszös falak. 

 Jóllehet a különbözı természetességő vegetációval borított, felhagyott felszíni 
bányák az illetı táj területének csak néhány százalékát adják, ökológiailag-
természetvédelmileg mégis igen jelentısek, fıleg egy döntıen agrártájban, ahol fontos 
„lépıkı” (stepping stone) szerepük van. A szukcesszió magasabb fokán levı 
kavicsbánya-tavak például a vizekben szegény mezıgazdaságilag hasznosított síksági 
tájakon kiváltképpen értékesek. 
 
 
Összegzés: a bányák ökológiai-természetvédelmi osztályozása 
 
 A Nyugat-Dunántúlon megvizsgált 50 bánya közül csak néhány kıbánya 
felszíne, illetve a Rába-völgy értékes rétjének helyén és a Vasi-Hegyhát természetszerő 
tölgyesében nyitott kavicsbánya növényzete degradáltabb, mint a bányanyitás elıtti 
felszín vegetációja. A felhagyott bányamedencék többségében természetközelibb a 
növényzet, mint a bányanyitás elıtti felszínen. 

 A bányafelszínen kialakuló növényzet természetközeliségét elsısorban a 
nedvességellátottság, a felhagyástól eltelt idı, a környék vegetációjának 
természetessége és távolsága, valamint a szukcesszió foka határozza meg. Úgy 
tőnik, hogy minél bıségesebb az illetı bányafelszín vízellátottsága, annál gyorsabb a 
szukcesszió. Ez egyben azt is jelenti, hogy a leggyorsabb szukcesszió a bányamedence 
állóvízi részére jellemzı és valószínőleg itt alakul ki a legmagasabb fokú 
természetközeliség. 
 

 A korábbi felszín vegetációborítása 

Vízellátottság 
Természetszerő 
száraz gyep és 

erdı 

Természetszerő 
ártéri erdı és 

gyep 

Degradált 
gyep és erdı, 
hobbykert 

Szántó, 
szántóparlag 

kıbánya   kavicsbánya 
kavics-és 

homokbánya  homokbánya homokbánya Száraz 

  agyagbánya agyagbánya 

 kavicsbánya  kavicsbánya 
    Vizes 

agyagbánya   agyagbánya  

 
3. ábra: A vizsgált felszíni bányatípusok viszonylagos természetessége a korábbi felszínborítás, a 

vízellátottság és a haszonanyag függvényében (saját szerkesztés) 
 
 

 A fentiek alapján, ha a felhagyott bányák élıvilágának szukcesszió-sebességét és 
a bányászat elıtti felszín biodiverzitásához képesti várható természetességet 
meghatározó tényezık közül kiválasztjuk az elızı felszínborítás típusát, a vízellátottság 
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mértékét és a fejtett felszín kızetféleségét, akkor a fenti egyszerősített ábra 
szerkeszthetı (3. ábra). 

Az ábra szerint a vizsgált bányák viszonylagos természetessége annál 
nagyobb, minél kevésbé természetszerő vegetációjú felszínen nyitották, minél 
bıségesebb a vízellátottsága és minél finomabb szemcseösszetételő anyagot 
tartalmaz. 
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46. Nyilas István 
 

Egy hortobágyi erdıs tájrészlet átalakításának hatása a futóbogár 
(Carabidae) fauna diverzitására (Újszentmargitai erdı és környéke) 

 
 
Bevezetés 
 
 A világon mindenhol problémát jelent, így Magyarországon is, hogy a múltban 
vagy a jelenben az ember tevékenységének hatására a tájak, tájrészletek és benne az 
egyes élıhelyek (habitat) átalakulnak, változnak. Ezen változások eredményei és 
következményei általában tervezetlenek, átgondolatlanok, rendszerint valami gyors 
haszonszerzés reménye mozgatja, jelen esetben az energiát és ipari alapanyagot 
biztosító erdı kitermelése. A természetes erdei ökoszisztémába való emberi 
beavatkozás számos esetben irreverzibilis ökológiai változásokat indíthat be, az 
erdıirtás következtében jelentısen megváltozik a mikro- és mezoklíma, az élıhelyek 
vízháztartása, pl. felerısödhetnek a szikesedési folyamatok és ezek következtében az 
élıvilág is jelentısen átalakul. 

 A jelen vizsgálatok célja, hogy tanulmányozza a magyar Alföld – eredeti 
vegetációját is tekintve igen mozaikos – élıhelyeinek átalakítását, az átalakítások 
hatását a talajra és még inkább a hozzá szorosan kötıdı futóbogár (Carabidae) fauna 
biodiverzitására. A Carabidae fajok alkalmazása a tájökológiai vizsgálatokban igen 
elterjedt (AVIRON, S. et al. 2005; BOSSENBROEK, J. et al. 2004; BUREL, F. et al. 1998; 
KOIVULA , M. – VERMEULEN, H. 2005; WIENS, J. – MILNE, B. 1989). 
 
 
1. Tanulmányozott terület 
 
 A vizsgálatok helyszíne a nemzetközi és országos viszonylatban is kiemelkedı 
természeti értéket képviselı Újszentmargitai erdı és környéke volt. A terület 
domborzatát eredetileg a Tisza klasszikusan szép meanderezı tevékenysége alakította 
ki, s az erdı egyik hurokszerő kanyarulatában helyezkedik el és kapcsolódott az 
ártérhez, annak perifériáján (1. ábra). Az 1782-1785 közötti években készült térkép (I. 
Katonai Felmérés) szerint a folyó egyre inkább feltöltötte a korábbi hurokszerő medrét, 
ami fokozatosan elmocsarasodott, déli ágában viszont állandó vízfelület maradt fenn. A 
körbezárt szigetszerő szárazföldön ekkor még legnagyobb kiterjedéső az ártéri ligeterdı 
volt, Ny-i szélén egyre ritkuló jelleggel. A „sziget” középsı részén legelık voltak, míg 
kisebb Ny-i szélét szántóként használták. Az emberi beavatkozás az erdı 
vonatkozásában három igen eltérı tájmozaikot alakított ki. Az elsı élıhelytípus 
leginkább erdı megjelenéső része a táj utolsó potenciális vegetációja az erdıssztyepp 
(Galatello-Quercetum roboris), mely a tájban az ember által legkevésbé érintett, 
természetközeli állapotban maradt fenn. Ahol ezt az eredeti erdıssztyepp-erdıt az 
ember erısen megbolygatta, kivágta, így erısen zavart élıhelyeket alakított ki, melyek 
nagy részén cickafarkos szikes puszta (Achilleo-Festucetum pseudovinae) és sziki 
ürmös szikes puszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae) alakult ki. Ez a második típus. 
A harmadik típust a kivágott területek kisebb részén az ember által újra telepített erdı 
képviseli, mely sokszor magán viselheti az ültetett erdık jellegzetességeit is, de 
korosodásával egyre természetesebb képet mutatnak. Az ilyen élıhelyeket ember által 
közepesen zavartnak tekintjük. 
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 A vizsgált terület egy része 1960-tól természetvédelmi oltalom alatt áll, 1966-tól 
IBP (International Biological Programme), majd MAB (Man and Biosphere) 
mintaterület, jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) bioszféra rezervátum 
magterülete is. 

 A kutatások mintavételi helye a fenti három tájrészlet volt. A legkevésbé zavart 
élıhely (C habitat) idısebb sziki tölgyesében (80-90 év) a lombkorona szintben 
meghatározó a kocsányos tölgy (Quercus robur), de mellette másik három hazai 
tölgyfajjal (cser-, kocsánytalan és molyhos tölgy) elegyedik, további jellemzıje a 
tatárjuhar (Acer tatarica). Dús cserjeszinttel rendelkezik és ez a lombkoronaszinttel 
együttesen, azt eredményezi, hogy a lágyszárú szintben kevés faj található. Kora tavaszi 
aszpektusában a geophyta erdélyi csillagvirág (Scilla kladnii) nagytömegő virágzása a 
jellemzı. Közepesen zavart élıhelynek tekintettük a fiatalabb (30-40 év), a kivágott 
erdı helyett újratelepített kocsányos tölgyes erdıt, mely a környezeti faktorok nagy 
részében hasonlított az idısebb erdıre. A táj leginkább bolygatott részlete az erdı 
kiirtása helyén kialakult nyílt szikes puszta. A szikes talaj borítottsága kisebb (30%), 
jellemzı növénye a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), a cickafark (Achillea 
setacea, A. collina) és a sziki üröm (Artemisia santonicum). Ezen az élıhelyen a 
legerısebb a talajfelszín felmelegedése. 
 

 
1. ábra: A vizsgálatok helyszíne az Újszentmargitai erdı és környéke az 1782-85 közötti években (I. KF) 

 
 
2. Anyagok és módszerek 
 
 A Carabidae taxon elterjedését döntı mértékben a környezeti faktorok 
határozzák meg (THIELE, H.U. 1977). A fajok eloszlását befolyásoló faktorok közül 
vizsgáltuk a talajjal kapcsolatosakat, így az A-szint vastagságát, a talaj mechanikai 
összetételét (MSZ-020205-2:1978), Arany-féle kötöttségi értékét (KA), pH-értékét 
(MSZ-08-0206-2:1978), humusztartalmát, összes só tartalmát (MSZ-80-0206-2:1978), 
karbonát, víz  (MSZ-08-0206-2:1978) és tápanyagtartalmát. A szikesedés mértékének és 
jellegének megítéléséhez az összes sótartalom vizsgálatán kívül elvégeztük a vizes 
kivonat elemzését is (MSZ-08-0213-2:1978; ICP THERMO JARELL ASH POLYSCAN 61 E, 
FIASTAR TECATOR). A Magyar Szabvány elıírásai mellett a vizsgálatokhoz BUZÁS I. 
1988; DVORACSEK, M. et al. 1980; SCHACHTSCHABEL, P. et al. 1984 munkáit használtuk 
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fel. A különbözı élıhelyeken azonos talajmélységekben (5 cm) összehasonlító céllal 
talajhımérsékleteket mértünk. A növényzet befolyásoló szerepével kapcsolatban mértük 
a növényzet borítottságát, magasságát és az avarréteg vastagságát. 

 A futóbogár (Carabidae) vizsgálatokhoz talajcsapdákat alkalmaztunk, a 3 dl-es 
mőanyagpoharakat saját kialakítású mintavevı segítségével úgy helyeztük a talajba, 
hogy pereme egy szintben volt a talajjal. A Carabidae fajok győjtését 1998-ban 
márciustól októberig, illetve 1999 áprilisától októberig végeztük folyamatosan mőködı, 
mintavételi helyenként 10-10 talajcsapdával. Egy-egy mintavételi helyen 15 alkalommal 
vettünk mintát 1-1 hónapos győjtések után. A talajcsapdákban konzerválószerként 
etilén-glikolt használtunk. A havonta győjtött anyagot tisztítottuk, majd kiválogattuk és 
a feldolgozásig etil-alkoholban, tartósítottuk és tároltuk. 
 
 
3. Eredmények 
 
 A talajok szemcseloszlásának elemzése alapján megállapítható, hogy az 
élıhelyek alapkızete hasonló, „alföldi lösz” típusú. Az A-szintben a talajképzı 
folyamatok következtében eltérı szemcseösszetétel alakult ki. A további talajfaktorok 
különbségeinek bemutatása (A-szint) látható az 1. táblázatban. Az idıs zavartalan 
kocsányos tölgyes (C habitat) esetén a desztillált vizes pH erısen savanyú értéket mutat 
(4,46) és ez az érték hasonló a másik közepesen zavart erdei habitatban (I) is (4,25), az 
erdıirtást követı szikes pusztai habitat (J) pH értéke lényegesen eltér. Az összes só 
vizsgálata alapján jelenleg még csak a zavart szikes pusztai habitatban (J habitat) 
mutatható ki sótartalom (0,03%). A terület talajvize nátrium hidrogén-karbonátos, 
szikes jellegő, így az erıteljesebb párolgás a talajszelvényben a felszínig emelheti a 
sókat. Természetvédelmi szempontból igen fontos a tájmozaik arányok megbomlása – 
az erdei habitatok visszaszorulása (kiirtása) után – a térségben a szikesedési folyamatok 
felerısödtek. Jelenleg ezen kis kiterjedéső újszentmargitai erdei habitatok szigetszerő 
elhelyezkedésük következtében szikesedıben vannak és egyúttal az erısebben szikes 
habitatok ölelı szorításában helyezkednek el. Jelenleg még kedvezı állapotként 
értékelhetjük, hogy az erdıben található kis kiterjedéső, foltszerő szikes erdei rétek 
(Peucedano-Asteretum punctati) a felszín közelében még nem tartalmaznak sót. 
 
1. táblázat: A talajvizsgálatok eredményei Újszentmargitán 

Vizsgálat Mértékegység C habitat J habitat I habitat 
pH (H2O)  4,46 7,12 4,25 
pH (KCL)  3,48 5,74 3,47 
Kötöttség  55 43 54 
Összes só % 0 0,03 0 

Szóda % 0 0 0 
CaCO3 % 0 0 0 
Humusz % 5,16 3,28 5,7 

NO3+NO2-N mg/kg 39 14 32 
P2O5 mg/kg 463 92 69 
K2O mg/kg 543 279 179 
Na mg/kg 37 871 19 

 
 

 Az összes só elemzésének vizsgálata mellett igen fontos az egyes habitatok 
talajainak (A-szint) Na-ion tartalma, mely tényezı a szikesedés mértékére is utal. Az 
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erdei élıhelyeken a Na-ion tartalom igen alacsony (C: 37, I: 19 mg/kg), az ember által 
zavart  szikes pusztai habitatban kiugróan magas (J: 871 mg/kg). 

 A humusztartalom elemzése alapján a jelentıs avartakaró bomlása 
következtében a zavartalan (C) és a félig zavart (I) erdei élıhelyeken a humusztartalom 
számottevı (5,16, 5,7%). A szikes gyep humusztartalma kisebb (3,28%), nagyrészt a 
kisebb produktivitású gyep anyagaiból származik. 

 A kicserélhetı kationok alapján kimutattuk (2. táblázat), hogy a zavartalan (C) 
és félig zavart (I) habitat talajában döntı mennyiségben a kedvezı hatású Ca2+ van jelen 
(kalciumtalaj), míg az erısen zavart szikes puszta habitat (J) talaja nátriumtalaj vagy 
más néven szikes talajjá alakult, itt a Na+ tartalom értéke meghaladja a kicserélhetı 
kationok értékének 25%-át. 
 
2. táblázat: Különbözı újszentmargitai habitatok S-értéke (mgeé/100 g) és a kicserélıoldat 
hatására oldatba kerülı Ca2+, Mg2+, Na+, K+ kicserélhetı kationok az S-érték %-ban 

 Mértékegység C hahitat J habitat I habitat 
S-érték Mgeé/100 g 8,95 11,57 6,94 
Ca 2+ % 69,72 45,29 79,11 
Mg 2+ % 18,32 23,77 15,99 
Na+ % 1,12 26,79 1,44 
K+ % 10,84 4,15 3,46 

 
 

 Az általunk vizsgált élıhelyeken 56 Carabidae fajt mutattunk ki, ami jól jelzi a 
táj kiemelkedı biodiverzitását. A begyőjtött egyedszám 766 db volt. Győjtéseink 
eredményeit és a győjtött fajok ökológiai besorolását részleteiben 3. táblázat 
tartalmazza. 

 A közel zavartalan erdei élıhelyen (C habitat) 28 faj 276 egyedét győjtöttük. A 
négy leggyakoribb faj: Syntomus pallipes (92 egyed), Amara aenea (77 egyed), 
Harpalus tardus (17 egyed), Amara convexior (13 egyed) az itt található egyedeknek 
igen magas (72%) részesedését adta. Ezeket a fajokat Magyarországon széleskörben 
elterjedt euritóp fajoknak tartjuk, gyakran más élıhelyeken is jelentıs a dominanciájuk. 
Az itt található fajok legtöbbje gyakori elıfordulású (20 faj), elterjedt kategóriába a 
Leistus ferrugineus, Carabus cancellatus, Calosoma inquisitor és a Notiophilus 
palustris tartozik, ritka faja pedig kevés van (Notiophilus rufipes, Licinus depressus, 
Panagaeus bipustulatus). 

 A zavart szikespusztai élıhely (J habitat) diverzitás értéke a legmagasabb, itt 38 
faj 393 egyedét találtuk. A területen számos ritka faj fordul elı (Agonum viridicupreum, 
Bembidion minimum, Brachinus bipustulatus, Harpalus politus, H. pygmaeus, Oodes 
helopioides, Platynus krynickii, Microlestes plagiatus), sıt nem egy ritkának tartott faj 
itt jelentıs egyedszámban található. A négy leggyakrabban elıforduló futóbogár itt csak 
49%-át jelenti az elıforduló fajoknak (Agonum viridicupreum 84 egyed, Pterostichus 
anthracinus 40 egyed, Microlestes minutulus 36 egyed, Harpalus aeneus 33 egyed). 
Közös fajainak a száma a C habitattal magasnak (12) nevezhetı (Amara aenea, A. 
apricaria, A. communis, Carabus cancellatus, Harpalus aeneus, H. dimidiatus, H. latus, 
H. tardus, Ophonus azureus, Pseudophonus rufipes, Pterostichus anthracinus, P. minor, 
P. diligens, P. melanarius). 
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3. táblázat: Az újszentmargitai különbözı tájmozaikokban győjtött Carabidae fajok relatív 
abundancia értékei és ökológiai besorolásuk 

Faj Ökológiai besorolás C habitat J habitat I habitat 
Agonum lugens ripicol-paludicol     1 
Agonum moestum ripicol-paludicol     5 
Agonum viridicupreum paludicol   84   
Amara aenea arvicol-hygrophil 77 28 2 
Amara apricaria praticol-ripicol 1 1   
Amara communis arvicol, praticol 2 1   
Amara consularis arvicol-ripicol     1 
Amara convexior praticol 13   2 
Amara familiaris arvicol-hygrophil 1     
Amara similata praticol-silvicol 9   1 
Amara tibialis arvicol-psammophil   1   
Bembidion lampros hygrophil-arvicol   1 2 
Bembidion minimum hygrophil-halophil   3   
Bembidion properans hygrophil-arvicol   8   
Brachinus bipustulatus xerophil-termophil   3   
Brachinus crepitans hygrophil-arenophil   6   
Brachinus ganglbaueri termophil-hygrophil   2   
Callistus lunatus arvicol-arenophil   18   
Calosoma inquisitor silvicol 2   1 
Carabus cancellatus hygrophil 2 28 3 
Cicindela campestris  hygrophil   2   
Harpalus aeneus arenophil-arvicol 2 33   
Harpalus anxius silvicol-arvicol   1   
Harpalus atratus silvicol-arvicol 5   14 
Harpalus calceatus arenophil-arvicol   1   
Harpalus dimidiatus arvicol-steppicol 4 4   
Harpalus distinguendus arvicol-arenophil   22   
Harpalus latus hygrophil-arenophil 1 1   
Harpalus politus ripicol-hygrophil   1   
Harpalus punctulatus arvicol-ripicol 5     
Harpalus pygmaeus arenophil   20   
Harpalus rubripes arenophil-praticol   4 3 
Harpalus tardus arenophil-praticol 17 6 8 
Leistus ferrugineus silvicol 5     
Licinus depressus arenophil-ripicol 1     
Microlestes maurus arvicol-ripicol   5   
Microlestes minutulus hygrophil   36   
Microlestes plagiatus halophil   3   
Notiophilus palustris praticol 1   1 
Notiophilus rufipes hygrophil 2   30 
Oodes helopioides paludicol-ripicol   5   
Ophonus azureus arvicol-praticol 1 3   
Panagaeus bipustulatus xerophil-hygrophil 1     
Platynus krynickii hygrophil-paludicol   1 2 
Poecilus cupreus silvicol-hygrophil   4   
Pseudophonus rufipes hygrophil-arvicol 9 3 3 
Pterostichus anthracinus arvicol-hygrophil 7 40   
Pterostichus diligens silvicol-ripicol 2 2   
Pterostichus macer arvicol-hygrophil   6   
Pterostichus melanarius hygrophil, silvicol 1 1   
Pterostichus minor silvicol-ripicol 8 4   
Pterostichus nigrita silvicol-paludicol   1   
Pterostichus oblongopunctatus silvicol     7 
Syntomus obscuroguttatus hygrophil-silvicol 4   1 
Syntomus pallipes hygrophil-ripicol 92   9 
Trechus quadristriatus arvicol-hygrophil 1     
Fajszám   28 38 20 
Egyedszám   276 393 97 
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 A közepesen zavart „kultúr” erdıben (I habitat) a diverzitás értéke a 
legalacsonyabb, mindösszesen 20 fajt találtunk és ennél még drasztikusabb az 
egyedszám értékének csökkenése (97 egyed). A négy leggyakrabban elıforduló faj itt a 
teljes egyedszámnak a 62%-át alkotja. A szikes pusztai élıhellyel közös fajaik száma 
nyolc (Amara aenea, Bembidion lampros, Carabus cancellatus, Harpalus rubripes, H. 
tardus, Platynus krynickii, Pseudophonus rufipes, Pterostichus macer). A közösen 
elıforduló fajok közül öt gyakori euritóp faj, kettı közepes mértékben elterjedt 
(Carabus cancellatus, Pterostichus macer) és egy ritka (Platynus krynickii). A 
zavartalan erdei élıhellyel 12 közös fajuk van (Amara aenea, A. convexior, A. similata, 
Calosoma inquisitor, Carabus cancellatus, Harpalus atratus, H. tardus, Notiophilus 
palustris, N. rufipes, Pseudophonus rufipes, Syntomus obscuroguttatus, S. pallipes). 

 Összességében a három mozaik élıhely lényegesen különbözı Carabidae 
faunával jellemezhetı. A jelen vizsgálatban kimutatott 56 fajból mindösszesen négy 
faj fordul el ı egyszerre mindhárom habitatban (Amara aenea, Carabus cancellatus, 
Harpalus tardus, Pseudophonus rufipes). Ezen felsorolt fajok a védett C. cancellatus 
kivételével igen széleskörben elterjedt gyakori, euritóp fajok. 

 A tájmozaikokban elıfordult futóbogár fajokat ökológiai szempontból is 
csoportosítottuk Burmeister F. 1939; Csiki E. 1946; Mandl K. 1972; Mandl K.–
Schönmann R. 1978; Lindroth C. 1985, 1986; Nyilas I. 1991, 1994a, 1994b, 2000; 
Turin H. et al. 1991 munkái alapján (3. táblázat). A felosztáshoz az alábbi kategóriákat 
használtuk: 1. hygrophil, 2. ripicol, 3. paludicol, 4. praticol, 5. silvicol, 6. steppicol, 7. 
arenophil, 8. halophil, 9. arvicol, 10. psammophil, 11. xerophil, 12. termophil. A közel 
zavartalan erdei élıhelyen (C habitat) a legnagyobb arányban a hygrophil fajok 
fordulnak elı (24%), a silvicol fajok aránya 18 %. A ripicol fajok máig magas aránya 
utal a fauna genezisére, melyben a Tisza folyónak és árterének kiemelkedı szerepe 
volt. A talajvizsgálatok azt mutatták, hogy a futóbogarak szempontjából legfontosabb 
felszíni rétegben nem található só és ezzel teljesen korrelál a biológiai vizsgálat is, mely 
szerint ezen élıhelyen halophil faj nem található. 

 A természetes állapothoz képest az ember által leginkább megváltoztatott, zavart 
szikes pusztai élıhelyen (J habitat) a hygrophil és az arvicol fajok aránya hasonló az 
elızı és térben és idıben is megelızı élıhelyhez (C habitat), de igen jelentıs változás, 
hogy a praticol fajok aránya lecsökken 7%-ra, ezen kívül megjelennek a paludicol fajok 
is (7%). A paludicol fajok a talaj rosszabb vízgazdálkodását jelzik, a talaj magas Na-ion 
tartalma a talaj struktúráját is jelentısen rombolják, a víznyelıképesség romlik, a talaj 
felszínén „mikrotöbrökben” kisebb tócsák, vízborítások alakulnak ki. A silvicol fajok 
aránya 8%-ra csökken és ezen elıforduló fajok is széles körben elterjedtek. A talaj A-
szintjének kilugzásának hatására a felsı szint agyagtartalma csökken, ennek hatására 
felszaporodnak az arenophil fajok (14%), a só jelenlétét pedig a megjelenı halophil 
fajok is jelzik (5%). 

 Az eredeti állapothoz képest az ember által közepes mértékben megváltoztatott 
erdei élıhelyen (I habitat) a hygrophil fajok aránya az elızı élıhelyekhez közelálló, a 
fajcsoportok megoszlása igen hasonló a másik zavartalan erdei élıhelyhez (silvicol 18 
5, praticol 17%, ripicol 13%), tehát megállapítható, hogy az ökológiai csoportok 
megoszlásásának vonatkozásában gyors a regeneráció, a két erdei típusú habitat a 
fajcsoportok tekintetében igen közel áll egymáshoz. Ugyanakkor viszont a fajcsoportok 
hasonló spektruma mellett a közepesen zavart élıhelyen mind a diverzitás, mind az 
abundancia értékek drasztikusan lecsökkentek. 
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 A győjtött futóbogarak és az élıhelyeik környezeti faktoraival való 
kapcsolatának jellemzéséhez multivariációs elemzéseket végeztünk. A környezeti 
változók és a Carabidae fajok közötti összefüggések kutatására kanonikus korrelációs 
elemzést (CCA) (JONGMAN, R. et al. 1995; LUFF, M. et al. 1989) alkalmaztunk. 
Elemzéseinket CANOCO programcsomaggal végeztük (TER BRAAK, C. 1988), mely 
többféle ordinációs és ordinációt értékelı elemzést tesz lehetıvé (PCA, RDA, CA, 
CCA, DCCA). Az eredmények szemléletes megjelenítése érdekében biplot 
megjelenítést alkalmaztunk (CANODRAW 3.0). Elemzéseink során 16 környezeti 
változó hatását vizsgáltuk: 1. pH (H2O), 2. pH (KCl), 3. KA (Arany-féle kötöttség), 4. 
Sótartalom, 5. Humusztartalom, 6. Foszfortartalom, 7. Káliumtartalom, 8. 
Nátriumtartalom, 9. Lösztartalom, 10. Leiszapolható tartalom, 11. Homoktartalom, 12. 
Iszaptartalom, 13. Agyagtartalom, 14. Növényzet magassága, 15. Növényzet borítása, 
16. A-szint vastagsága. A Na-ionoknak fontos szerepe van a futóbogarak 
habitatszelekciójában (Harpalus distinguendus, Bembidion minimum, Agonum 
viridicupreum, Microlestes minutulus, Harpalus aeneus, Pterostichus nigrita). A talaj 
A-szintjének vastagsága az erdei fajok elterjedésében bír nagy jelentıséggel (pl. Amara 
convexior, Calosoma inquisitor, Synthomus pallipes, Harpalus atratus, Notiophilus 
rufipes, Pterostichus oblongopunctatus, Amara similata). A növényzet magasságára a 
Syntomus obscuroguttatus, míg a humusztartalomra a Pterostichus minor az érzékeny, a 
Licinus depressus elıfordulásában pedig mindkét faktor szerepet játszik (2. ábra). 

 A Carabidae fajok szempontjából a 16 vizsgált faktor közül 7 bizonyult 
fontosnak: humusztartalom, homok-, iszap- és agyagfrakció, A-szint vastagsága, a 
növényzet magassága és a Na-ion tartalom. 
 
 
4. Értékelés 
 
 Elemzéseink bebizonyították, hogy a szigetszerő elhelyezkedéső, de 
legtermészetesebbnek tartott zavartalan erdei élıhely diverzitása és dominancia értékei 
jelentısek. Ezen élıhelyen a ritka fajok aránya alacsony, ennek oka a terület aktív 
kapcsolatának elszakadása a Tisza árterétıl. A Tisza korábbi árterének közelében 
elhelyezkedı, peremi helyzető Újszentmargitai erdı és a környezı legelı (Nagylegelı) 
együttesen országosan a legkiválóbb tájmozaikok egyike. Az erdı korábban aktívabban 
kapcsolódott az ártérhez, így faunája évrıl-évre felfrissülhetett. A erdı szigetszerő 
jellege miatt a Carabidae fajkészlet veszélyeztetett. Az erdı területének csökkenése 
miatt, a környezı területek elszikesedése miatt erısödtek a kedvezıtlen folyamatok. Az 
emberi tevékenység következtében (erdıírtás) létrejött erısen zavart, nyílt szikes 
pusztai élıhelyen (J habitat) magas diverzitás érték tapasztalható, de ez nem az élıhely 
természetességével, eredetiségével magyarázható. 

Az erdıírtás következtében itt kialakult szikes puszta még fejlıdésének csak a 
kezdeti szakaszában van, a korábbi erdei élıhely viszonylag kedvezı talajtani faktorai a 
késıbbiekben folyamatosan romlani fognak. A táj és ezen belül a talaj a szikesedés 
miatt irreverzibilis változásokat szenved el, így a késıbbiekben egyre kevésbé 
alakítható vissza a korábbi természetes ártéri ligeterdı. A táj ökológiájában és 
természetvédelmében jelenleg igen fontos lenne a mozaik arányok változása, az 
erdei habitatok arányának növelése. A futóbogár fauna jól indikálja a környezet 
változását, eredményei igazolták, hogy részben ırzi természetes ártéri jellegének 
megfelelı faunaelemeket (magas hygrophil és ripicol fajok aránya), de már megjelentek 
a kedvezıtlenebb változásokat, szikesedést jelzı halophil fajok is. Természetvédelmi 
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szempontból a továbbiakban fontosnak tartjuk a tájmozaik értékek megırzését, de 
legalább pusztulásának lassítását. 
 

 
2. ábra: A Carabidae fajok és a környezeti faktorok multivariációs elemzése (CCA), Újszentmargita 

Az ábra a jelenleg vizsgált C, J és I élıhelyeken kívül továbbiakat is bemutat az elemzéshez, de ezeket 
terjedelmi okokból részletesen nem elemeztük. A fajok a fajnevek genus és species neveinek elsı 3-3 
betőivel vannak rövidítve (saját szerkesztés). 
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47. Hoyk Edit 
 

A Duna-Tisza-közi homokhátság szikes tavainak vegetációváltozása 
a szárazodás tükrében 

 
 
Bevezetés 
 
 A klímaváltozás magyarországi hatásaként a szárazodás az 1970-es évek óta 
ismert és kutatott probléma. Az aridifikáció elsısorban az Alföldet érinti, súlyos 
természeti és gazdasági gondokat eredményezve a Duna-Tisza-közi homokhátságon. 

 A szárazodás problémájának megközelítése kezdetben elsısorban a talajvízszint-
süllyedés oldaláról történt (MAJOR P. 1994), amit az éghajlatváltozás hatásainak 
vizsgálatával egészítettek ki (MIKA J. 1993). Késıbb az éghajlati és talajvíz-háztartási 
változások mellett egyéb tényezık feltárására és jelentıségük értékelésére is sor került 
(SZODFRIDT I. 1994; CSATÁRI B. – CSORDÁS L. 1994; RAKONCZAI J. 2005). Az 
aridifikáció komplex vizsgálatához az utóbbi években a térinformatikai módszerek 
alkalmazása is jelentısen hozzájárul (BAKACSI ZS. 2001; KOVÁCS F. 2004). 

 A talajvízszint-süllyedés, illetve a szárazodás okai összetettek, amelyben 
természeti, társadalmi és gazdasági tényezık egyaránt szerepet játszanak. PÁLFAI I. 
(1994) a talajvízszint csökkenését okozó tényezık szerepét vizsgálva a következı 
arányokat tételezte fel, amelyet több tanulmány készítıje is mértékadónak tekint: 
meteorológiai tényezık 50%; rétegvíz kitermelés 25%; talajvíz kitermelés 6%; 
földhasználatban bekövetkezett változás (pl. erdısültség) 10%; vízrendezés 7%; egyéb 
(pl. szénhidrogén kitermelés) 2%. 

 A jelen tanulmányban szereplı vizsgálat célja a rendelkezésre álló vegetáció-
térképek alapján a Fülöpháza melletti Szívós-szék és Szappan-szék példáján bemutatni 
a természetes növénytársulások változását a talajvízszint, a hımérséklet, a csapadék és a 
párolgás, valamint a talajok sótartalmának (szikességének) változásaival 
összefüggésben. 
 
 
1. Alkalmazott módszerek 
 

A Szívós-szék és a Szappan-szék vegetációjáról a Szegedi Tudományegyetemen 
készítettek vegetáció-térképeket (FEHÉR B. 2004; BAGI I. 1988, 1989). A Szappan-
székrıl 1987-ben, 1994-ben és 2003-ban, a Szívós-székrıl 1988-ban és 2003-ban. A 
rendelkezésre álló vegetáció-térképeket, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársainak 
segítségével az egyes társulások vízigénye (BORHIDI A. – SÁNTA A. 1999) 
szempontjából egyszerősítettük, ami a bekövetkezett változásokat szemléletesebbé tette. 

 A vizsgált szikes tavak környezetében lévı talajvíz kutak adatsorait az Alsó-
Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság bocsátotta rendelkezésre. A 
terület talajainak jellemzéséhez a Talajtani Információs és Monitoringrendszer (TIM) 
adatait a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a meteorológiai adatokat a 
Kecskeméti Agrometeorológiai Állomás tette hozzáférhetıvé. Az adatok ábrázolása 
excel diagramokkal történt. 
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 A szikes tavak egyszerősített vegetációtérképeit a talajvízszint adatokkal 
vetettük össze, és a GPS-méréssel pontosított tengerszint feletti magasságot alapul véve 
értékeltük a tavak vízborítását, illetve a talajvíz ingadozását. 
 
 
2. Eredmények 
 
 A tavak éves vízszintingadozásai leginkább a talajvízálláshoz köthetık. A 
talajvíz szintjének éves ingadozása a vizsgált tavak környékén egy méter körül van, ami 
jelentıs tényezı a Szívós-szék és a Szappan-szék vízborításában. 

 Az 1. ábra a tavaktól mintegy 3 km-re északra található talajvízkút (1387 sz. 
kút) éves kisvizeinek és nagyvizeinek alakulását mutatja. A talajvízszint süllyedése az 
1990-es évek közepére elérte azt a mértéket, aminek következtében a tavak nem csupán 
a kisvizek, de a nagyvizek idején sem kaptak utánpótlást, így több hónapra, illetve egész 
évre kiszáradtak. 
 

 
1. ábra: Talajvíz éves kis- és nagyvizeinek tengerszint feletti magassága (abszolút talajvízszint) m-ben 

1960-2004 (Adatok forrása: Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) 
 
 

 A tendencia csökkenı jellege mellett azonban nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy mind a csapadék évi mennyisége (2. ábra), mind az éves talajvízszint az elmúlt 25 
év során jelentıs ingadozásokat mutatott. Az 1990-es évek elsı felének aszályos évei 
után 1999-ben csapadékcsúcs, 2000-ben jelentıs belvízborítás és talajvízcsúcs 
következett, ami a tavak vízzel telítıdését, ezzel párhuzamosan vegetációjuk ismételt 
átrendezıdését eredményezte. 

 A csapadék- és vízbıség azonban átmenetinek bizonyult, és 1999-2000 után újra a 
szárazság vált uralkodóvá, jelentıs csapadék- és talajvíz ingadozásokkal. 

 A kecskeméti állomás adatai alapján az elmúlt 25 év csapadékmennyisége, nagy 
szélsıségekkel kísérve, enyhén növekvı tendenciát mutat, ez azonban növekvı 
hımérsékleti értékekkel párosul (2. ábra), ami – elsısorban a nyári félévben – 
megnöveli a párolgást (3. ábra). A több csapadék így nem hasznosul a talaj, ill. a 
növényzet számára, és magasabb csapadékösszegek mellett is vízhiánnyal kell 
számolni. 

 A szárazodás a terület szikes talajainak átalakulását is maga után vonja. A 
kiszáradás következtében csökken a szikes jelleg; a talajvíz mélyre süllyedése miatt 
megszőnik a sók felfelé irányuló mozgása, és a talaj felsı részének sótartalma 



TÁJALKOTÓ TÉNYEZİK KAPCSOLATAI, ÉLİVILÁG A TÁJBAN  
 
 

 361 

kimosódik (HARMATI I. 2000). Ezt a változást szemlélteti a 4. ábra, amely a Szappan-
szék és a Szívós-szék szomszédságában található mintavételi ponton (TIM pont) az 
1992-2003. közötti idıszakban 140 cm-es mélységig a sótartalom változását mutatja. 
 

 
2. ábra: Évi csapadékösszeg és középhımérséklet 1980-2005 

(Adatok forrása: Kecskeméti Agrometeorológiai Állomás) 
 
 

 
3. ábra: Potenciális evapotranszspiráció összege a nyári félévben (III.-VIII.) 1980-2005 (mm) 

(Adatok forrása: Kecskeméti Agrometeorológiai Állomás) 
 
 

 
4. ábra: Sótartalom változása a 0-140 cm-es talajrétegben (1992-2003) 

(Adatok forrása: Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat) 
 
 

 A Szappan-szék a Szívós-széknél kevésbé hajlamos a kiszáradásra. Az 1987-
bıl, 1994-bıl és 2003-ból származó vegetáció-térképen (5. ábra) jól nyomon 
követhetık a 15 év alatt bekövetkezett változások. A tó az 1960-as évekig nyíltvízi tó 
volt, majd az 1980-as évtizedtıl kezdıdıen alacsony talajvízszintek alkalmával már 
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többször kiszáradt. Emiatt a tómederrıl 1987-ben készült vegetáció-térkép már egy 
„átrendezıdött” állapotot mutat, ami a szikes tavak jellemzı, vízmennyiséghez kötıdı 
vegetációjától eltér. 
 

 
5. ábra: A Szappan-szék vegetáció-térképe 1987-bıl, 1994-bıl és 2003-ból 

(Bagi I. – Fehér B. nyomán) 
 
 

A szikes tavak vegetációs zónái a medermélységgel, ezzel együtt a 
vízellátottsággal párhuzamosan változnak. A nyílt viző medret szikes mocsár, illetve 
zsiókás-nádas szegélyezi, amit a nyílt víztıl távolodva, természetes zonációs 
sorrendben, üde sziki rét, mézpázsitos szikfok, bárányparéjos vakszik és ürmös puszta 
követ (BODROGKÖZY GY. 1980). A Szappan-szék esetében a tómedret 1987-ben 
legnagyobb részben kontinentális szukkulens sziki vegetáció (vakszik) borította, amit 
keskeny zónák formájában szikfok társulás (mézpázsit) és sziki rét övezett. 1987-re 
tehát a nyíltvizi tó helyét nem a korábbi nyílt víztér lassú száradása esetén várható 
szikes mocsár foglalta el, hanem a szélsıséges vízszint-ingadozásokkal jellemzett, 
kiszáradó, erısen sós tófenéken vakszik növényzet telepedett meg. 

 1987-94 között folytatódott a tó kiszáradása, ebben az idıszakban többször 
elıfordult, hogy az évi legmagasabb talajvízszint esetén sem volt felszíni vízborítás, 
ugyanakkor a kisvizek nem süllyedtek a korábbi tófelszínhez képest egy méternél 
mélyebbre, aminek következtében – a kapilláris hatásnak köszönhetıen – a 
növénytársulások hozzájutottak a minimálisan szükséges nedvességhez. Ezzel 
párhuzamosan a sziki rétek üdébb típusa csökkent, szárazabb típusa terjedt. A 
kevésbé mobil mézpázsitos szikfok társulás ugyanakkor fennmaradt, amit a szárazabb 
hónapokban efemer növények tarkítottak. 

 Az 1994-es állapot a mézpázsit elterjedését mutatja a tómederben, ez elsısorban 
a további száradásnak, részben esetleg a tófenék növekvı szervesanyag-tartalmának 
volt köszönhetı. 
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 2000-ben a kora tavaszi belvízborítást követıen 1999-hez képest a talajvízszint 
egy méterrel megemelkedett, aminek révén rövid idıre újra visszatért a nyílt víztükör. A 
nyílt víz fennmaradása kipusztította a tómeder korábbi években megtelepedett 
társulásait, ami felvillantotta az 1960-as évekig fennállott állapotok visszatérésének 
lehetıségét. A nyílt vízborítás azonban nem bizonyult tartósnak, és a 2000. év után 
(elsısorban 2003-ban) bekövetkezı aszályos nyarak hatására – amikor a talajvíz a 
tófelszínhez képest egy méternél mélyebbre is süllyedt – a tómeder zonációja végképp 
felborult. Összerendezıdött növényközösség nem tudott kialakulni, a meder növényzete 
a 2003-as térképen „nem besorolható” kategóriaként jelenik meg. A mézpázsit a 
tómeder nagy részérıl eltőnt, arányaiban azonban továbbra is jelentıs területet foglalt 
el. A fennmaradó részeket üdébb és szárazabb sziki rét borította, a vakszik azonban 
eltőnt. 

 Figyelemre méltó, hogy a vegetáció zónákba rendezıdése megszőnt, nagy 
területet foglalt el a társulásba nem sorolható gyér növényzet, ami arra utal, hogy a 
társulások életére, fejlıdésére hatást gyakorló tényezık gyors változásához a vegetáció 
egyre kevésbé tud alkalmazkodni, ami az egykori természetes növénytakaró teljes 
feldarabolódását, pusztulását vetíti elıre, átadva helyét egy enyhén szikes száraz gyep 
vegetációnak. 

 A Szívós-szék kiterjedése a Szappan-szék területének többszöröse, ugyanakkor 
nem egyetlen tómeder, hanem több kisebb mederbıl álló képzıdmény. Sekélységébıl, 
illetve abból adódóan, hogy a karbonát-iszap alatt található réteg kevesebb löszt 
tartalmaz, emiatt kevésbé képes a víz elszivárgását megakadályozni, a Szappan-széknél 
hajlamosabb a kiszáradásra (MOLNÁR B. 1985). Ennek ellenére nagyobb méretének 
és nagyobb helyi vízgyőjtıjének köszönhetıen a szélsıséges hatásoknak kevésbé van 
kitéve, ezáltal vegetációja a fokozatos kiszáradás képét mutatja. 

A tó vegetációjának 1988-as és 2003-as állapotát a 6. ábra szemlélteti. A 
Szappan-székhez hasonlóan a Szívós-szék is az 1960-as évekig nyílt vízi tó volt, aminek 
a helyét 1988-ra szikes mocsár foglalta el. A szikes mocsarat nádas társulások vették 
körül, amit kisebb foltokban a szikes mocsár és az üde sziki rét közötti átmenetet alkotó 
társulás, illetve mézpázsit tarkított. A vegetációtípusok térszint-grádiens mentén 
megnyilvánuló sorrendisége alapvetıen a természetes sziki zonációsor szerint alakult. A 
meder külsı részein jelentıs területeket foglalt el az üde és a szárazabb sziki rét, a 
talajvízhatást nem igénylı száraz növényzet a legkülsıbb részeken jelent meg. 

A 2003-ban készült vegetáció-térkép erıteljesen a kiszáradás jeleit mutatja. A 
korábbi változatos vegetáció elszegényedett, térbeli diverzitása csökkent. Egyes 
vegetációs típusok elterjedése lényegesen összezsugorodott, másoké megnıtt, ám a 
korábbi zonációs sorrendek itt nem borultak fel. Gyakorlatilag az egész tómederbe 
sziki rét húzódott le, az itt korábban tenyészı szikes mocsári vegetáció kiterjedése a 
töredékére csökkent. A korábbi mézpázsitos szikfok társulás jelentéktelenné 
zsugorodott, megjelent ugyanakkor a kontinentális szukkulens sziki vegetáció (vakszik). 
A talajvízhatást nem igénylı száraz növényzet felszínborítása lényegesen megnıtt. 

A Szívós-szék vegetációja tehát a nagyobb csapadékú, magasabb talajvízállású 
idıszakokban sem indult el egy nedvesebb állapotokat tükrözı irányba, ami arra utal, 
hogy növénytársulásainak átalakulása a Szappan-székhez képest lassabban, 
ugyanakkor tartósabban megy végbe. A szikes tavak között a Szívós-szék területe a 
legnagyobb, átalakulása a leglassabb, így a lassú, de fokozatos kiszáradás állapotában 
van. 
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6. ábra: A Szívós-szék vegetáció-térképe 1988-ból és 2003-ból (Bagi I. – Fehér B. nyomán) 

 
 
Összefoglalás 
 
 A Duna-Tisza-közi homokhátság szárazodása mára napjaink egyik legsúlyosabb 
környezeti problémájává vált. A szárazodás természeti-társadalmi-gazdasági okokra 
vezethetı vissza, és hatása is egyaránt sújtja a természeti, társadalmi és a gazdasági 
környezetet. A természeti környezet kedvezıtlen irányú változásának egyik markáns 
jele a hátság szikes tavainak kiszáradása, növényzetük átalakulása. 

 A Fülöpháza melletti Szappan-szék és Szívós-szék különbözı idıpontokban 
készült vegetáció-térképeit a talajvízszint-süllyedéssel, az éghajlati és talajtani 
adatokkal összevetve feltárhatók azok a változások, amik az elmúlt 25 évben a 
természetes növénytársulások szintjén lezajlottak. 

 A Szappan-szék esetében 1987-re a nyíltvízi tó helyét nem a lassú kiszáradással 
párhuzamosan várható szikes mocsár foglalta el, hanem a kiszáradó tófenéken vakszik 
növényzet telepedett meg. Az 1994-es állapot már a mézpázsit elterjedését mutatja a 
tómederben. Az ezredforduló környékén a csapadékmennyiségben és a talajvízszintben 
lezajlott gyors változások hatására a 2003-as állapot egyfajta „visszarendezıdést” mutat 
az 1970-es évek elıtti nedvesebb idıszak irányába. A gyors, ellentétes irányú 
változások miatt ugyanakkor a természetes növényközösségi szerkezet nagy területeken 
felbomlott, itt természetes társulásba nem sorolható gyér vegetáció alakult ki. A 
társulások a gyors változásokhoz egyre kevésbé tudnak alkalmazkodni, ami az 
egykori természetes növénytakaró feldarabolódását vetíti elıre. 
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 A Szívós-szék nagyobb méretének és nagyobb helyi vízgyőjtıjének 
köszönhetıen a szélsıséges hatásoknak kevésbé van kitéve, ezáltal vegetációja a 
fokozatosabb kiszáradás képét mutatja. Az egykori nyíltvízi tó helyét 1988-ra szikes 
mocsár foglalta el, amit a mederperemeken a szikes tavakra jellemzı vegetációs zónák 
követtek. 2003-ra a korábbi zonációs mintázat elszegényedett, gyakorlatilag az egész 
tómedret sziki rét foglalta el, annak üdébb és szárazabb változataival, míg a szikes 
mocsár és a nádas társulások teljesen eltüntek. 

 A tó tehát a lassú, de fokozatos kiszáradás állapotában van, amikor az idınkénti 
bıséges csapadék illetve talajvíz sem elegendı már ahhoz, hogy a szikes tavakra 
jellemzı növényzete fennmaradjon. 

 A Szappan-szék és a Szívós-szék vegetációjában lezajló átalakulások 
alátámasztják éghajlatunk változásának kedvezıtlen tendenciáit, amelyben a 
természetes okok mellett – ma még vita tárgyát képezı mértékben – antropogén hatások 
is szerepet játszanak, rávilágítva mindannyiunk felelısségére a környezet- és 
természetvédelem terén. 
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48. Kovács Ferenc 
 

A vegetáció multispektrális értékelése a Duna-Tisza-közén 
(Nagy idıfelbontású regionális biomassza-monitoring) 

 
 
Bevezetés 
 
 A feltételezhetı klímaváltozás regionális folyamatai Magyarországon elsısorban 
az Alföld, azon belül is a DK-Alföld és a Duna-Tisza-közének területét érintik. A 
regionális elemzésekben megfigyelt hımérsékleti emelkedési és csapadékcsökkenési 
(MOLNÁR K. 1996; SZÁSZ G. 1997; SZALAI S. – SZENTIMREY T. 2001; ANTAL E. 2004), 
talajvízcsökkenési (RAKONCZAI J. – BÓDIS K. 2001; PÁLFAI I. 2003; RAKONCZAI J. – 

KOVÁCS A. 2005) és talajnedvesség csökkenési trendeknek (MAKRA , L. et al. 2005) a 
tájban és a környezetben okozott hatásairól több tanulmányban is olvashatunk (KERTÉSZ 

Á. et al. 2001; CSATÁRI B. 2004; KOVÁCS F. 2004; KOVÁCSNÉ LÁNG E. et al. 2005). A 
problémára még nem született végleges megoldás. 

 A vízkészletben történt változások indokolják a tájátalakulás értékelését, amely 
komplex jellege miatt az egyik legizgalmasabb és talán a legnehezebb kutatási feladat. 
A vizsgálatok nagyon fontosak, mivel a kedvezıtlen folyamatok – melyek 
irreverzibilisek is lehetnek – hatásai mindig gyorsabbak, mint a regeneráció és sajnos a 
fenyegetı potenciális éghajlatváltozás a hazánkhoz hasonló kicsiny ország számára 
”külsı”, nem befolyásolható tényezıt jelent. Számolni kell azzal, hogy a kiszáradás 
hipotézise kezdetben számszerően nehezen igazolható, mert a természeti-társadalmi-
gazdasági folyamatokban bonyolult, hierarchikus hatások sokféle visszacsatolással is 
szabályozó láncolaton terjednek tovább (SOMOGYI S. 2000). Célszerő a veszélyben lévı, 
érzékeny területek azonosítására alkalmas módszereket kifejleszteni, amelyek alapján 
feltárhatók az éghajlatváltozás következményei, valamint kidolgozhatók a társadalom 
válaszlépései, alkalmazkodási és fejlesztési stratégiái. A regionális terület- és 
településfejlesztésben is csak az olyan fejlıdésnek lesz realitása, amely az ariditás 
fokozódásából származó körülményeket figyelembe tudja venni. E cél eléréséhez nagy 
segítséget nyújthatnak azok a minél részletesebb, különbözı léptékő térbeli-idıbeli 
elemzések, melyek a témát illetıen nagyon hiányoznak a mai döntéshozás-
támogatásból. 

 A tájban, mint magasan szervezett nyílt rendszerben a tényezık 
valamelyikének változása (változtatása) az egész struktúra módosulását okozza. Hogy 
milyen mértékben történik mindez, arra választ adhat a dinamika kutatása, amely a 
felgyorsuló degradációs folyamatok kapcsán különös fontosságú. A 
kapcsolatrendszerek átlátásához szerteágazó ismeretek szükségesek, így célszerőbb 
kiválasztani egy-két uralkodó szerepő, tájökológiai értelmő indikátort, amelyek a 
kifejezik a változó táji folyamatokat. A klímaelemeken kívül nagyon fontos a felszíni 
elemek nagy idıfelbontású regionális vizsgálata. A növényzet jó indikátor lehet, mert az 
éghajlat olyan tényezı, amely a biológiai energiákat mobilizálja. Az erdık válasza a 
klímaváltozásra kulcsfontosságú tényezı és az életfeltételek módosulása a biomassza-
mennyiségen keresztül mérhetı. 

 Az elemzésre került 1992-2004 közötti, 13 éves adatsor még nem elegendı arra, 
hogy a bemutatott vegetációs változások és klímaváltozás között az összefüggés 
egyértelmő legyen. A szerzı célja, hogy az adott idıtartamon belül megvizsgálja az 
idıjárási különbségeken alapuló természeti eltéréseknek a tájban jelentkezı hatásait a 
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növényzeten keresztül. Kérdés tehát, hogy milyen változások ismerhetık fel a vegetáció 
jellemzıiben és van-e összefüggés az eltérésekben. Felismerhetı-e érdemi változás a 
természetes ingadozáson kívül? A tér- és idıbeli elemzések csak a hosszabb idıtartamú 
monitoring figyelembevételével pontosíthatók, ám a megelızést szem elıtt tartó 
döntéshozatal a valószínősíthetıen veszélyeztetett felszíneken gyors tervezési 
intézkedéseket alkalmazhat. 
 
 
1. A vizsgálati adatok és az alkalmazott módszerek 
 
 Az elemzés a Duna-Tisza-közének erdeire, részben védett gyep és legelı 
területeire összpontosít (1. ábra). Mintaterületünk alapvetıen érzékeny a változásokra és a 
földrajzi elemzések szerint itt a jövıben a tájökológiai érték csökkenése várható 
(MEZİSI G. et al. 1996). Az erdı az alföldi ökoszisztémák közül a 
legkiegyensúlyozottabb és a természeteshez legközelebb álló növénytársulás, annak 
ellenére, hogy a természetszerő és járadékerdık az alföldi erdık maximum 20-25%-át 
teszik ki (JÁRÓ Z. 2000). A talajvízhez közeli rétegekbıl is nyerhetnek vizet, így 
alkalmasak a tartós szárazság kimutatására. A lágyszárúak érzékenyebben reagálnak a 
rövidebb ideig tartó szárazságra, mivel a vízutánpótlást a csapadék biztosítja. A 
vegetációs dinamika értékelésével célunk a természetes vízellátottság változásának 
megfigyelése volt, amelyet a rendelkezésre álló mőholdképek alapján az 1992-2004 
közötti idıtartam nyári félévére végeztünk el. 

 A nagy idıfelbontású AVHRR és MODIS felvételek1 alkalmasak a vegetációs 
dinamika kiértékelésére (MUCSI L. 2004). A felszínfedettséget a CLC2 térképekrıl 
határoltuk le, vagyis a jobb geometriai felbontással rendelkezı képeken alapuló 
felszínfedettségi osztályokra, a nagy idıfelbontással bíró képekkel történt 
multispektrális analízis. 

 A heterogén területhasználat az alkalmazott mőholdképek mellett nem engedte a 
részletes elkülönítést, így alapvetıen négyféle felszínfedettség elemzésére került sor. A 
cellaméretek miatt a  vegetációs területek eltérıek, ezért a felsorolásban a zárójelen kívül 
az AVHRR, míg a zárójelben a MODIS értékei találhatók. 
− Az erdık osztályát lombhullató, tőlevelő és vegyes erdı kategóriák alkotják 24.440 

ha (40.275 ha), 11.370 ha (12.575 ha) és 36.660 ha (53.700 ha) területen. 

− A lágyszárúak osztálya magában foglalja a természetközeli gyepek, illetve rétek, 
legelık területeit 59.040 ha (80.200 ha) összkiterjedésben. 

− A mőholdképek cellái közül csak a mintapixelek, azaz a vizsgálat szempontjából 
fontos felszínfedettség által legalább 65%-ban fedett pixelek megfigyelése jellemzı. 
Csak a minimum 3 db egymás melletti mintapixelbıl álló felszínekre történt 
értékelés. A CLC-adatbázis szerint a mintaterületen 1990-2000 között az erdı 6%-al 
gyarapodott és 7%-a megszőnt, míg a gyep-rét-legelık csökkenése még kevesebbet 
mutat (2,6%), tehát a felszínfedettség változásai az elemzéseket csak kisebb 
mértékben befolyásolhatták. Fanövekedéssel a vizsgált idıtartamban nem 
számoltunk. 

                                                 
1 1,1 km-es és 500 m-es geometriai felbontású, havi összegzéső Maximum Value Composit (MVC) 
képek. Adatok: USGS, OMSZ, ESDI 
2 CORINE Land Cover adatok: EU Dataservice 
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 A spektrális analízis során használt Normalizált Vegetációs Index (NDVI) az 
általánosan és leggyakrabban használt a nettó biomassza produkció becslésének 
módszerei közül: 

NDVI=(NIR - R) / (NIR + R) 
 
ahol: R: vörös tartomány értéke, NIR: közeli infravörös tartomány értéke. 
 

 
1. ábra: Erdık és gyep-rét-legelık a Duna-Tisza-köze mintaterületen a MODIS cellák alapján (saját sz.) 

 
 

 Az NDVI-k vizsgálata évekre, az egyes hónapokra és a különbözı felszínekre 
lebontva egyaránt megtörtént. A csapadékeloszlást szem elıtt tartva a nedvesebb évek – 
1996-1999 – átlagértékei alapján ún. átlagprofilok készültek az egyes felszínfedettségi 
osztályokra. Az átlagprofiloktól való eltérés vizsgálata kifejezı lehet a vegetációs 
dinamika alakulásában és segíti a tartós biomasszamennyiség-csökkenés miatt 
veszélyben lévı területek kijelölését. A MODIS képeknél a 2001-2004 közötti idıszak 
átlagához viszonyítottuk a havi felméréseket. 

 Az 1992-1994 közötti idıben egy, az 1980-as években kezdıdött 
csapadékcsökkenési idıszak végének a hatása, míg az 1990-es évek második felében 
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egy nedvesebb idıszak (500-600 mm-t meghaladó éves csapadékmennyiségek) 
következményei figyelhetık meg. 
 
 
2. A vizsgálat eredményei 
 
 Az évszakos produktivitás szerint az évek többsége szabályosnak mondható 
(alacsonyabb tavaszi és ıszi, magasabb nyári NDVI). Jellemzı a biomassza-termelés 
mennyiség szerinti rangsora, vagyis a legkisebb értékekkel a gyep-rét-legelı 
rendelkezik, majd a fenyı erdı, vegyes erdı, lombos erdı a növekvı sorrend. (2. ábra). 
 

 

 
2. ábra: Az NDVI átlagok alakulása 1992–2004 között (saját szerkesztés) 

 
 

 Az NDVI átlagértékek többsége az AVHRR estében a 0,3-0,55-os, a MODIS-nál 
a 0,5-0,75-os tartományban található. A legkisebb és legnagyobb átlagérték között az 
AVHRR képeknél körülbelül 0,2, míg a MODIS-nál 0,3 a különbség, ami elırevetíti a 
csekélynek tőnı 0,02-0,05-os átlagos csökkenések jelentıségét. A vegetáció 
mennyisége júniusban éri el csúcsot. Júliusban több esetben is egy hullámvölgy 
tapasztalható, amit enyhe augusztusi növekedés követ. Az 1992-1994 közötti NDVI 
értékeken nem feltőnı a ’80-as évek hatása, viszont 1996-1997 között, 2000-ben és 
2002-2003 között a csapadékszegény évek hatása jól nyomon követhetı. A növényzet 
1995, 1999, 2001, 2004 években volt a legdúsabb, míg 1993 (a lágyszárúaknál 1994), 
1996, 1997 és 2003 az alacsony értékeivel tőnik ki. A lombos erdı kivételével az 
NDVI átlagok az 1990-es évek elejétıl 2003-ig egy trend jellegő csökkenést 
mutatnak. A fásszárú vegetáció ilyen rövid idıtartamon belüli 10-15%-os változása 
több veszélyt is hordoz magában, ami különösen igaz a lomblevelőekkel is bíró vegyes 
erdıkre. 
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 Július és szeptember hónapokban is jellemzı, hogy 0,3 alá csökken az AVHRR 
NDVI átlagérték, de a legnagyobb mértékő negatív trend jelleg ısszel jellemzı (3. ábra). 
A nyári félév végén még a lombos erdı területeken is 0,2-et csökkent az NDVI 1995-
2000 között és a legmélyebb pontját egyértelmően a 2000. és 2003. években érte el. Ez a 
’90-es évek második felében jellemzı változás az NDVI összegekkel is kimutatható. Az 
1990-es évektıl az ezredfordulóig elsısorban szeptemberben, ezt követıen inkább 
áprilisban figyelhetı meg a leggyorsabb ütemő csökkenés. Ez általánosságban a gyep-rét-
legelı osztálynál a legnagyobb, míg a mélygyökérzetőek közül a fenyı- és a vegyes erdı 
emelhetı ki. A változás a lágyszárúak esetén állandó mértékő, míg a fásszárúaknál 
ısszel 2-szer, 3-szor nagyobb a csökkenés üteme, mint áprilisban és júliusban. A 
késınyári állapotok kedvezıtlen jellegét fokozza továbbá, hogy a kezdeti idıszakban 
magasnak számító szeptemberi NDVI átlagok 2001-re a tavaszival azonos szintre 
süllyedtek, jóllehet a két idıszak közötti különbség a kedvezı években 0,1-0,15 NDVI is 
volt. Július átlagos és idıszakos változása (több évben is elıforduló jelentıs csökkenés) 
fontosságát növeli, hogy többször is ekkor figyelhetı meg a legtöbb biomassza a nyári 
félévben. 

 Bebizonyosodott, hogy 1992-2003 között áprilisban, júliusban és 
szeptemberben figyelhetı meg egyre kisebb érték az átlag NDVI-k adatsorában. 
Május és augusztus NDVI profiljai kiegyensúlyozottak, hosszabb távon nem mutatnak 
változást. Az egyedüliként trend jellegő – elsısorban az erdık területén – növekedést 
mutató június a változás nagyságát tekintve gyakorlatilag a kedvezıtlen szeptember 
pozitív párjának tekinthetı. 

 Ha az idısorból kiragadunk adott éveket és azokat nem csak önállóan, hanem 
környezetükben betöltött szerepük alapján értékeljük, akkor több esetben is a vegetáció 
dinamikájának komplexitása figyelhetı meg. Míg a MODIS adatokra alapuló NDVI 
profilok esetén az egyes években azonos lefutású görbéket láthatunk addig az AVHRR 
indexértékek meglehetısen kusza képet mutatnak. Utóbbi alapján 3 év tekinthetı 
összetettnek. 1994-ben, amikor a júliusi és szeptemberi NDVI alapján a környezı 
éveknél dúsabb, míg június és augusztus alapján gyérebb növényzető évet lehet 
regisztrálni. 1999-ben június, július és szeptember növekvı, mialatt május és augusztus 
csökkenı biomasszára utal. 2000-ben április és május egy emelkedı, július, augusztus 
és szeptember egy csökkenı folyamat részeként emelhetı ki. Egy éven belül is 
találhatunk különbözı irányú folyamatokat, így egy-egy év, vagy hónap sem 
vizsgálható önmagában és ezért nem szabad egy rövid kedvezıbb idı alapján 
rögtön a kedvezıtlen folyamatok megszőnésérıl beszélni, mint ahogy 2004-2005, 
mint kedvezı csapadékosabb évekkel kapcsolatban sem támasztható alá a szárazodás 
csökkenése. 
 

 
3. ábra: Szeptember NDVI átlagértékeinek alakulása a Duna-Tisza-közén 1992–2004 között (saját sz.) 



A VEGETÁCIÓ MULTISPEKTRÁLIS ÉRTÉKELÉSE A DUNA-TISZA-KÖZÉN 
(NAGY IDİFELBONTÁSÚ REGIONÁLIS BIOMASSZA-MONITORING) 

 

 372 

Az évek elırehaladtával májusban, júniusban és augusztusban a területi arányok 
a magasabb NDVI-k felé tolódnak, míg júliusban és szeptemberben a kisebb biomasszát 
jelzı kategóriák részaránya nı. 
 
 
3. Az átlagtól való eltérés vizsgálata térben és idıben 
 
 A negatív különbségek, mint veszélyeztetettségi szintek a kedvezıtlen, 
potenciálisan csapadékszegény klímaváltozás következményeként értelmezhetıek 
(4. ábra). 

 Az 1999 és 2004. évek kivételével a negatív eltérések vagy tartósan jellemzıek 
egy adott évre (1997, 2000, 2003), vagy rövid ideig tartanak de nagy mértékőek a 
különbségek (1998, 2001). A klímaváltozás szempontjából veszélyeztetett területek 
lehatárolásánál nem átlagoltunk, hanem az adott idıtartamban megfigyelhetı minimum 
és a maximum eltérések megtartása mellett osztályoztuk a teljes adatsort. 
 

 
4. ábra: A klímaváltozás szempontjából veszélyeztetett területek lehatárolása az átlagtól való eltérés 

alapján a 2001-2004 közötti adatsor szerint (saját szerkesztés) 
 
 

 Az 1992-2001-es összesített térbeli elemzés szerint a Duna–Tisza köze 
területének 1/3-án a vegetáció veszélyeztetett (27% veszélyeztetett és 6,8% 
nagyon veszélyeztetett) és 2/3-án nem veszélyeztetett (42,5% jó állapotú- és 23,7% a 
különösen jó állapotú vegetáció). Az erdık területének 27%-a érzékeny a 
változásokra, amely foltok megtalálhatók a mintaterület északi felén is, de a 
legérzékenyebb összefüggı területek a középsı, a déli és elsısorban a délkeleti részen 
határolhatók le. A veszélyeztetett erdık 58%-a vegyes erdı és 30%-a lombos erdı. Az 
NDVI adatsor szerint a vegyes erdık 1/3-a, a lomblevelőek 1/4-e és a fenyık 1/5-e 



TÁJALKOTÓ TÉNYEZİK KAPCSOLATAI, ÉLİVILÁG A TÁJBAN  
 
 

 373 

veszélyeztetett állapotú! A gyep-rét-legelı területek 42%-a minısíthetı 
veszélyeztetettnek. A Dunamenti-síkságon kívül elsısorban a Fülöpházi- és Tázlári-
homokbuckák és a pírtói erdıssztyepp védett területeken van szükség hatékony 
kezelési tervekre. A Duna-Tisza-közi síkvidéken összefüggı területeken a Kolon-tó 
környékén, a peszér-adacsi réteken és Dabas környezetében, a Péteri-tó környékén, az 
Orgoványi-réteken található jó minıségő lágyszárú növényzet. Ezeken kívül a Pilis–
alpári-homokhát, valamint a Kiskunság vegyes- és lomboserdei, elszórtan Bugac 
vegyes és fenyıerdei, Bácska erdıi és Dorozsma–Majsai-homokhát déli felének 
vegyes és fenyıerdei mutatnak pozitív változásokat. 

 Az AVHRR adatoknál tapasztaltakkal ellentétben a MODIS esetében a 
területek 3/4-e egy kategóriába tömörül. A 2001-2004-es adatsor összesítése szerint 
a növényzet 16%-a veszélyeztetett (1,2% nagyon veszélyeztetett és 14,8% 
veszélyeztetett) és 84%-a nem veszélyeztetett (1,5% enyhén veszélyeztetett, 78,4% jó 
állapotú és 4,1% különösen jó állapotú). Az erdık területének 19%-a kedvezıtlenül 
viszonyul a tájváltozásra. E veszélyeztetett erdık 58%-a az elızıekhez hasonlóan itt 
is vegyes erdı és 28%-a lombos erdı, ami azt jelenti, hogy ezen idıszak alapján a 
fenyıerdık körülbelül 1/3-a, a vegyeserdık 1/5-e és a lomboserdık 1/7-e 
veszélyeztetett! Bár a gyengébb fásszárúak területileg elszórtan helyezkednek el, a 
vegyes- és fenyıerdık elsısorban a déli és a középsı területeken, míg lombos erdık 
az északi részen rossz minıségőek. A gyep-rét-legelık 14%-a minısíthetı 
veszélyeztetettnek. A jó és rossz osztályú növényzet térben az AVHRR adatokhoz 
hasonlóan határolható le. A különösen jó állapotú kategóriák egyfajta magterületként 
helyezkednek el a kedvezı felszíneken belül. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A szerzı távérzékelési módszerek alkalmazásával vizsgálja a vegetációs 
dinamikának, a rövid idıtartamon belül megváltozott klimatikus viszonyokra adott 
reakcióját, különös tekintettel a szárazodás problémájára. 

 A Duna–Tisza közén, a több mint egy évtizedes, NOAA AVHRR és Terra 
MODIS felvétel alapú vegetációs index (NDVI) adatsorok idıbeli és térbeli elemzése 
alapján szezonális és trendszerő dinamika figyelhetı meg. Az eredmények térbeli 
vizsgálata segítheti a feltételezhetı klímaváltozás miatt veszélyben lévı területek 
lehatárolását. 

− Májust kivéve valamennyi hónapban számolni kell a növényzet csökkenı 
aktivitásával és az augusztus-szeptember idıszakot mindenképpen a klímaváltozás 
által veszélyeztetett hónapok közé soroltuk. 

− Különösen aggasztó jelenség, hogy a biomasszatermelés csúcspontját mutató június 
és július esetében is megfigyelhetı csökkenı NDVI tendencia. 

− Áprilisban csökken az átlagérték, ami – a szintén csökkenı szeptemberrel együtt – 
nem támasztja alá a meghosszabbodó tenyészidıszak elméletét. 

− Az erdıknek ugyan csak az 1/5-e rossz állapotú, de azok a mintaterület minden 
pontján megtalálhatók kisebb nagyobb foltokban. 

− Trendszerő csökkenés érinti a gyep-rét-legelı területek közel felét, ami alól csak 
egyes védett területek jelentenek kivételt. 

− Hosszabb távú komplexebb vizsgálatok dönthetik el a MODIS képek alapján 
valószínősíthetı, gyorsan sziktelenedı gyepek állapotát a dunamenti-síkságon. 
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− Terepi és ökológiai megfigyelések szükségesek azokon a lápokon, lápréteken, 
mocsárréteken és nedves kaszálókon, ahol a vegetációs index értékei kedvezıek, ám 
ezzel gyakorlatilag a természetesen elıforduló vizek hiányát mutatják. 

− Véleményünk szerint már a rövid, 13 év vizsgálati idıtartam alatt is találhatók olyan 
trendszerő folyamatok, amelyek a szárazodás következményének tekinthetık. 

 
A tanulmány az OTKA T048400 támogatásával készült. 
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49. Zboray Zoltán 
 
Az erdı növekedésének vizsgálata térinformatikai és fotogrammetriai 

módszerekkel karsztos mintaterületen 
 
 
Bevezetés 
 
 A karsztos területek felszínére vonatkozó kutatásokat ma már széles körő 
térinformatikai megoldások támogatják, melyben a légifelvételek, a fotogrammetria 
alkalmazása is egyre nagyobb teret hódít. A Bükk-fennsík területén végzett 
karsztmorfológiai vizsgálatainkban a fotogrammetria alkalmazása tette lehetıvé a 
terület karsztformáinak részletesebb és pontosabb felmérését, a valós adatokon alapuló 
morfológiai és morfometriai következtetések bemutatását (ZBORAY Z. – KEVEINÉ 

BÁRÁNY I. 2004). 

 A légifelvételek alapján jól nyomon követhetık az erdıben bekövetkezett 
változások is. A vizuális interpretáción túl a fotogrammetria módszereinek 
alkalmazásával a légifelvételek további elsıdleges magassági információforrások 
lehetnek, ami alapján lehetséges a famagasságok meghatározása és a növekedés 
vizsgálata. Jelen munkánkban a Bükk-hegység egy 100 km²-es területét vizsgáltuk      
(1. ábra). 
 

 
1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése LANDSAT mőholdfelvételen1 

 
 

 A famagasságok meghatározása korábban kizárólag terepi mérésekkel volt 
megvalósítható. Nagy magasságú fák mérésénél már több méteres eltérések is gyakoriak 
voltak. Légifényképekrıl történı famagasság mérésre tett kísérletet Bán I. (1996), 
melyben lombos és lombtalan (lombfakadás elıtti) légifelvételeket készített a vizsgált 
területrıl, fotogrammetriai eljárással (planigráf) határozta meg a fák csúcsainak és 
gyökfıinek tengerszint feletti magasságát, a kettı különbségébıl pedig számította a 
                                                 
1 Copyright ESA (1992), terjeszti a EURIMAGE, feldolgozta a FÖMI 
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famagasságot. A módszer hátránya kétségkívül a kis elemszámban rejlik, nagy területek 
felmérése ilyen módszerrel igen idıigényes feladat. 

 A famagasság mérése lehetséges mőholdfelvételekbıl elıállított térmodellen is. 
LANDSAT és SPOT adatok alapján Donoghue, D. et al. (2004) vizsgálataiban – terepi 
mérésekkel összehasonlítva – a famagasság eltéréseiben a négyzetes középhiba 1,5 
méternek adódott. Napjaink legkorszerőbb magasságmérések lézeres mőszerekkel 
történnek, magyarországi elterjedésüket azonban a módszer igen magas költségei 
hátráltatják. 

 A katonai térképészet a korábbi térképfelújítási programokhoz kapcsolódóan a 
Bükk-hegységrıl 1956, 1965, 1975, 1987-88 években végzett légifelméréseket, 
változatos (1:20000-1:60000) méretarányokkal. A terület 2004-ben ismételten 
felmérésre került 1:30000 méretaránnyal. A 2004-es állapottal történı 
összehasonlításhoz az 1965 nyarán készült felvételeket választottuk, melyek hasonló 
méretaránnyal (1:32000) készültek. A felvételek feldolgozásához az alapot a 2004-es 
felvételekbıl készült ortofotók, valamint GPS-szel mért terepi illesztıpontok képezték. 
 
 
1. Módszerek 
 

A térinformatikai rendszerekben egyre nagyobb teret hódítanak a digitális 
fotogrammetriai munkaállomásokon elıállított felületmodellek. A felületmodell 
hipszometrikus képén – a domborzatmodellel összehasonlítva – megfigyelhetıek a 
fakivágások az utak mentén, valamint a nagyobb területeket érintı végvágások helyei. 
Az adatok megjelenítésére, elemzésére az ERDAS IMAGINE képfeldolgozó szoftvert 
használtuk (2. ábra). 
 

 
2. ábra: A domborzatmodell (balra) és felületmodell (jobbra) hipszometrikus képe (saját szerkesztés) 

 
 

 A digitális felületmodell a domborzat magasságán túlmenıen a természetes és 
mesterséges objektumok magasságát is magában foglalja. A felületmodell elkészítése a 
tájékozott légifelvételek átfedı területein lehetséges (sztereopárok), mely során a 
feldolgozó szoftver (SOCET SET) azonos pontokat keres a modellterületen 
(autokorreláció), megméri a magasságot, és az elıre definiált rácssőrőséggel számolva 
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(10 méter) továbblép, és ismételten magasságot mér. Az elkészült felületmodell tehát 
automatikusan mért magassági adatok összessége, melyben erdıs területen a 
lombkoronaszintben mért magasságok is megtalálhatók. Amennyiben rendelkezésre áll 
a terület domborzatmodellje, úgy az adatok különbségébıl számítható a fák magassága. 
Különbözı idıpontokból vett felületmodelleket összehasonlítva pedig 
következtethetünk a fák magassági adatainak változására, a változások területi 
elhelyezkedésére. 

 A felületmodell elıállítása – a fotogrammetriai munkafolyamat részeként – tehát 
automatikus. További elınye, hogy archív felvételek feldolgozásával több évtizedre 
visszatekintve is adatot szolgáltathat a fák magassági viszonyairól. Az általunk 
elıállított digitális felületmodell megbízhatóságával kapcsolatban Tanács Eszter (2006) 
részletesen foglalkozott. Vizsgálataiban a terepen mért famagasságokat hasonlította 
össze a felületmodell magassági adataival. Megállapításai szerint a felületmodell és az 
abból elıállított famagasság-térkép – zárt erdıterületek esetén – összhangban áll a terepi 
mérésekkel, továbbá a famagasságok területi viszonyairól is több információt ad, mint a 
jelenleg hozzáférhetı erdészeti adatbázisok. 
 
 
2. Eredmények 
 
 A mintaterületrıl rendelkezésre álló domborzatmodell, és a fotogrammetriai 
eljárással készült felületmodell magasságkülönbségeibıl digitális famagasság 
térképeket készítettünk (3. ábra). Jól látható a települések területe, középen Répáshuta, 
a kép jobb szélén Bükkszentkereszt nagyságrendileg 0 (nulla) magassággal, melyek 
egykoron az erdıirtások területén alakultak ki. A magassági adatok számszerősítése 
nélkül is szembetőnı, hogy összességében véve növekedett a területen található erdık 
magassága (és ezzel párhuzamosan a kora), ami elsısorban a Nemzeti Park 
megalakulásának, és a fenntartható erdıgazdálkodásnak köszönhetı (KEVEINÉ BÁRÁNY 

I. 2003). 
 

 
 

3. ábra: A mintaterület famagasság térképe 1965 és 2004 évekbıl (saját szerkesztés) 



AZ ERDİ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL 

KARSZTOS MINTATERÜLETEN 
 

 378 

 A Bükk-fennsík DNy-i részén különös figyelmet érdemel egy 27 hektáros 
szigorúan védett terület az İserdı, ahol már közel 200 éve nem folyik erdıgazdálkodás. 
Az 1965-ös légifelvételen látható, hogy a magas fák szigetszerően emelkednek ki a 
környezı területekbıl. Ez a famagasság-térképnél is jelentkezik. A 2004-es állapot már 
kevésbé kontrasztos, az İserdı körüli erdık megközelítették az erdıgazdálkodás alól 
kivont területen növı fák magasságát. A két idıpontból vett famagasság térképen a 
magasabb fák elhelyezkedésének a struktúrája az İserdıben hasonló képet mutat, a 
famagasságok azonban láthatóan növekedtek. A területen belüli magassági adatok 
hisztogramjait elemezve kiderül, hogy az átlagos famagasság több mint 5 méterrel, a 
famagasságok módusza (leggyakoribb elıfordulás) 3 méterrel, a legnagyobb 
famagasságok 41 méterrıl 43 méter fölé emelkedtek (4. ábra). 
 

 

 
 

4. ábra: Az İserdı területén bekövetkezett famagasság változások (balra), torzításmentes légifelvétel, 
ortofotó (jobbra), továbbá az İserdın belüli magassági adatok hisztogramjai az 1965-ös (fent) és   

2004-es (lent) állapotok szerint (saját szerkesztés) 
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 A famagasság térképek alapján megszerkesztettük a magasságok gyakorisági 
görbéit (5. ábra). A gyakorisági értékek alapján az erdıvel borított területek aránya 
2004-re 7 %-os növekedést mutat. A legnagyobb famagasságok összhangban vannak 
a bükk fatermési tábláinak átlagos maximális értékeivel (120 éves állomány: 40 m). A 
grafikont elemezve megállapítható, hogy 1965-ben egy idısebb (15-20 méteres) 
valamint egy fiatalabb (5-10 méteres) állomány volt domináns, míg 2004-re ez a két 
maximum egy kétszer akkora értékő egyetlen maximumban egyesült. Ez alapján 
következtethetünk arra, hogy a II. világháború utáni ipari mértékő erdıirtások helyén az 
újratelepített erdık 2004-re utolérték a II. világháború elıtt telepített állományok 
magasságát. 
 

 
5. ábra: A famagasságok gyakorisági értékei 1965 és 2004 években (saját szerkesztés) 

 
 

 A két idıpontból készített felületmodellek magasságkülönbségei a fák 
növekedésmenetérıl – negatív érték esetén az 1965-2004 közötti fakivágásokról – ad 
átfogó képet. 39 év távlatában a mintaterület 78%-án maradt érintetlen az erdı (zömmel 
a terület nyugati része), 22%-án (2040 ha) történt fakitermelés (6. ábra). A 
növekedésmenetben tapasztalható eltérések több tényezı együttes következménye, ami 
függ a fák korától (az idısebb fák kisebb mértékben növekednek, mint a fiatalabbak, 
ezért ismernünk kell a telepítés idejét), a termıhelyi viszonyok (döntıen a talaj, az 
éghajlat, valamint a domborzat) különbözıségétıl, amiben kis területen belül is igen 
nagy eltérések mutatkozhatnak. 

 Az erdészeti adatok és a növekedésmenet ismeretében következtethetünk a 
termıhelyi viszonyokra, azonos faj és kor esetén pedig a termıhelyi típusok 
rendszerezhetık, tipizálhatók. Termıhelyi adatok feldolgozását, értékelését végezte 
Keveiné Bárány Ilona és szerzıtársai (2003) az Aggteleki Nemzeti Park területén, mely 
bizonyította, hogy a vizsgált erdık egy része nem felel meg a karsztos táj ökológia 
viszonyainak. 
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6. ábra: A fák növekedésmenete, 1965-2004 (saját szerkesztés) 

 
 
Összefoglalás 
 
 A fotogrammetria módszereivel elıállítható magassági adatok a domborzat, 
valamint erdıs területen a fák magasságának mérésére is alkalmazható. A légifelvételek 
átfedı területein automatikus magasságmérések lehetségesek, amibıl egységes 
felületmodell állítható elı. A digitális felületmodellekbıl számított famagasság-
térképek az erdıgazdálkodás területén jól kiegészíthetik a manuális mőszeres vagy 
terepi méréseket. A termıhelyek különbözıségébıl eredı növekedésmenetek 
ismeretében mód nyílhat a karsztokon végzett optimalizációs vizsgálatok 
kiterjesztésére. A magasságváltozások és az ortofotók összehasonlítása alapján, a 
mintaterületen az átlagos famagasság és az erdıterületek növekedésére 
következtethetünk. 
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50. Lóki József – Szabó Gergely 
 

Távérzékelési lehetıségek az erdıterületek változásának 
kimutatásában, különös tekintettel a Felsı-Tisza-vidékre 

 
 
Bevezetés 
 
 A földfelszínt borító növényzet összetételének és állapotának az ismerete 
alapvetı fontosságú a gazdasági életben és a területi tervezésben egyaránt. 
Hagyományos terepi felvételezéssel a nagy területre kiterjedı, megfelelıen aktualizált 
adatbázist nagyon költséges fenntartani. A távérzékeléssel lehetıségünk van az 
igényeknek megfelelı – idıszakosan frissített – nagy területre kiterjedı homogén 
adatbázis kiépítésére. 

 A távérzékelésnek az erıforrás-kutatásban való felhasználása az elmúlt 
évtizedek során fokozatosan szélesedett. A kezdeti, fıként földtani és meteorológiai 
alkalmazások mellett gyorsan megjelentek a felszíni fedettség meghatározására és 
monitoringjára is alkalmas rendszerek. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a látható 
és infratartományú fényképezés mellett megjelentek a különbözı érzékelı rendszerek. 
A győjthetı adatok mennyisége ennek köszönhetıen a korábbiaknak a többszörösére 
növekedett. 

 A mesterséges holdak szenzorai az elektromágneses sugárzás eltérı 
tartományaiban érzékelnek, így az általuk győjtött adatok az eltérı jelenségek–
objektumok detektálását teszik lehetıvé. A LANDSAT mőholdcsalád TM szenzorai 
közül az 1-es különösen alkalmas a vízpartok és a talaj egyes tulajdonságainak 
detektálására, a 2-5. érzékelık adataival pedig lehetıség nyílik a növényzeti kategóriák 
elkülönítésére, illetve az egy kategórián belüli eltérések kimutatására. A 7-es csatorna 
inkább a kızetek és ásványok detektálására alkalmas. 

 Az elmúlt három évtizedben a mesterséges holdak mőszerei és a távérzékelés 
módszerei jelentıs fejlıdésen mentek keresztül. Napjainkban a hiperspektrális 
távérzékeléssel, a több száz keskeny (néhány 10 nanométeres) sávban győjtött 
adatokkal, a felszíni folyamatok vagy objektumok elkülönítése a korábbinál nagyobb 
pontossággal értékelhetık. 

 A felszín növényzeti borítottságának területi változása távérzékelési 
módszerekkel kimutatható. A mőholdas távérzékelésnél az eredmények pontossága a 
felvételek felbontásától függ. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a nagyobb területrıl 
adatot győjtı rendszerek kisebb felbontásban képesek rögzíteni a felszíni objektumok 
jellemzıit. 

 A felbontás nagyságát alapvetıen befolyásolja a felhasználás célja. Nagy 
területek (pl. országok, kontinensek) felszínborítottsági állapotát vizsgáló kutatásoknál 
például nincs értelme szubméteres felbontású adatbázisok használatának. A térbeli 
felbontás mellett ugyancsak lényeges szempont az adott platform visszatérési ideje, 
vagyis az idıbeli felbontás. Idıben gyorsan változó jelenséget (pl. erdıtőz, árvíz stb.) 
csak nagy idıbeli felbontású szenzorral lehet pontosan vizsgálni. 

 Az elmúlt évtizedben az árhullámok magassága a Felsı-Tisza külföldi és hazai 
szakaszán sok észlelıhelyen több alkalommal meghaladta, illetve megközelítette az 
eddig mért legmagasabb vízállásokat. Ez a körülmény a szakmai körök számára 
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felvetette azt a kérdést, hogy milyen szerepe volt az erdıterületek és az erdık szerkezeti 
változásainak az árvizek kialakulásában? 

 A közelmúltig a külföldi vízgyőjtıterületeken lévı erdık kiterjedésének és 
állapotának változásaival kapcsolatos információk nem, vagy csak szórványosan álltak 
rendelkezésre. Az árvizes idıszakot követıen viszont a hazai és a külföldi vízügyi és 
erdészeti szakemberek együttmőködésének köszönhetıen több publikáció is megjelent 
ebben a témakörben (BÁLINT Z. – KONECSNY K. – SZABÓ J. A. 2001; ILLÉS L. – 

KONECSNY K. 2000b; KONECSNY K. 2002; CSATÓ É. 2004). 

 Tekintettel arra, hogy a Tisza vízjárása egyebek közt a környezet ökológiai 
viszonyaira lényeges hatással van, ezért az utóbbi idıben tapasztalható változások 
magyarázatához egy ökológiai központú NKFP pályázat

 

keretében adatokkal kívántunk 
szolgálni. 

 A kutatás keretében célul tőztük ki a folyó Szamos-torkolatig tartó vízgyőjtıjén, 
a hegyvidéki területen – különbözı idıpontban készült őrfelvételek interpretálásával – 
az erdısültség idıbeli változásainak vizsgálatát. 
 

 
1. ábra: A debreceni Nagyerdı őrfelvétele kompozitképeken (Forrás: LANDSAT) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
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1. A kutatás elızményei 
 
 A mőholdas távérzékelés vegetációfelmérési alkalmazásának lehetıségét elıször 
a debreceni erdık területén tanulmányoztuk. Tanulóterületnek a Nagyerdıt választottuk, 
majd az eredményes kutatás után a város K-i határában lévı rekreációs terület, az ún. 
Erdıspuszta területérıl készítettünk digitális tematikus térképet Landsat és SPOT 
őrfelvételek interpretálásával. A Landsat TM 3-as, 4-es és 5-ös csatornáinak 
felhasználásával készült kompozitképek (1. ábra) és a terepi egyeztetések lehetıséget 
nyújtottak a hullámsávok, színek és a vegetáció közötti össze-függések táblázatos       
(1. táblázat) összefoglalására. 

Az erdıterületek hosszabb idıtartamú változását távérzékelési módszerekkel 
elıször a Nyírség K-i részén Nyírbátor–Mátészalka–Nagyecsed által határolt területen 
tanulmányoztuk. 
 
1. táblázat: A vegetáció színskálája a különbözı kompozitképeken 
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2. Anyag és módszer 
 

A Felsı-Tisza-vidék határon túli vízgyőjtı területérıl készített korábbi 
térképészeti elemzéseket tovább folytatva az erdısültség felmérését két olyan – közel 
azonos kiterjedéső – mintaterületen (Nagyág vízgyőjtı és a Nagy-Szamos vízgyőjtıjén 
a Radnai-havasok egy része) (2. ábra) tanulmányoztuk, amelyek a tiszai 
csúcsvízhozamok kialakulásában lényeges szerepet játszanak, és amelyeken végzett 
kutatások módszerei és eredményei a határon túli hegyvidéki területek más részeire is 
extrapolálhatók. 
 

 
2. ábra: A vizsgált völgyek helyzete a Felsı-Tisza vízgyőjtıben (Forrás: Konecsny K.) 

 
 

 A mintaterületekrıl készült 100-ezres méretarányú topográfiai térképeket 
beszkenneltük, majd a raszteres digitális állományokat ERDAS szoftverben UTM 
vetületi rendszerbe transzformáltuk. Az így nyert digitális térképeket használtuk a 
területek szintvonalainak digitalizáláshoz. A digitális térképek lehetıséget biztosítottak 
a modern térinformatikai, kartográfiai módszerek alkalmazásához. Ezek 
felhasználásával elkészítettük a mintaterületek digitális domborzatmodelljét, 
lejtıkategória és lejtıkitettségi térképeit. A digitális kartográfiai adatokkal 
összehasonlító statisztikai elemzést végeztünk. 

 Az utolsó 10 évben végbement erdıterület–változásokat Landsat őrfelvételeken 
tanulmányoztuk. Az interpretáláshoz az 1990-ben és a 2000-ben, nyári idıszakban 
készült, felhımentes felvételeket választottunk. A kiértékelés elıtt mindegyik 
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mintaterületet terepbejárással tanulmányoztuk, meghatároztuk a vegetáció-kategóriákat, 
továbbá a Nagyág vízgyőjtı területén 46, a Radnai-havasokban 48 azonosítási pontot 
mértünk be TRIMBLE GPS-el. Ezeket a méréseredményeket használtuk fel az 
őrfelvételek UTM/WGS84 vetületi rendszerbe illesztéséhez. Az őrfelvételek 
interpretálását, továbbá a tematikus térképeket IDRISI és ERDAS szoftverekben 
készítettük el. A két adatbázist összevetve (overlay, Boole-mővelet) megkaptuk a 
területhasználatban lezajlott változások területi kiterjedéseit. 
 
 
3. Eredmények 
 
 Az erdısültség és az árhullámok közötti összefüggésekre vonatkozó kutatásaink 
eredményeinek ismertetésénél (LÓKI J. – SZABÓ J. – KONECSNY K. – SZABÓ G. – SZABÓ 

SZ. 2004) beszámoltunk a vízrajzi, a terepi kutatási, digitális térképi és interpretálási 
adatokról. Most csupán az őrfelvételek interpretálásának eredményeivel, értékelésével 
foglalkozunk. 

 A számítógépes feldolgozás lehetıséget biztosított egyrészt a felszínborítási 
kategóriák területi változásainak kimutatásához, másrészt a tematikus térképek (3. ábra) 
– hasonló térkép a másik mintaterületrıl is készült – megszerkesztéséhez. 
 

 
3. ábra: A Nagyág vízgyőjtıjének területhasználati térképe a 2000-es LANDSAT-TM őrfelvétel alapján 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
 
 

 Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a jelentısebb kiterjedéső erdı nélküli 
területek a települések határában találhatóak, és ott hegyi legelık és kisebb szántók 
helyezkednek el. Ezek kialakulása az elmúlt századok erdıirtásának az eredményei. A 
kisebb területő újonnan kialakított erdıirtások, a kezdıdı vonalas eróziónak kitett 
lejtık, a néhány éves új erdıtelepítések, a fiatal és idısebb erdık jól elkülöníthetık. Az 
adatok (2. táblázat) alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált évtizedben mindegyik 
mintaterületen kis mértékben (1,79%-2,55%) csökkent az erdısültség. Az 
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adatsorból az is megállapítható, hogy a fenyvesek területe az átlagnál jobban csökkent, 
viszont a vegyes erdık területe kis mértékben nıtt. Az erdıírtásokon több helyen az 
újraerdısülés is megfigyelhetı. 

 Az őrfelvételek alapján megállapítottuk, hogy nagy területeken találunk vegyes 
(lombhullató és tőlevelő) erdıket. Egyes területeken a különbözı fafajok között éles 
határ húzódik, ez fatelepítés következménye. Tarvágással több helyen találkozhatunk, 
de kiterjedésük általában kicsi. 
 
2. táblázat: A mintaterületek felszínborítottsága (őrfelvételek interpretálása szerint) 

Nagyág vízgyőjt ıterülete  Radnai-havasok mintaterülete  

Kategória 1990(km
2

) 2000(km
2

) 
Terület-
változás 

(%)  
Kategória 1990(km

2

) 2000(km
2

) 
Terület-
változás 

(%)  

Fenyı 118,30 96,77 -18,4 Fenyı 34,38 26,55 -22,8 

Vegyes erdı 203,94 215,03 +5,5 Vegyes erdı 146,74 168,73 +14.9 

Lombhullató 
erdı 

306,13 301,34 -1,4 
Lombhullató 

erdı 
279,06 239,73 -14,1 

Legelı 276,06 431,42 +56,1 Legelı 370,31 369,46 -0,01 

Szántó  193,79 35,36 -71,7 Szántó 58,49 7,29 -87,5 

Beépített / kert  
36,63 76,67 +110,1 

Beépített / 
kert 

36,08 97,70 +170,7 

Vizek  17,56 6,02 -65,9 Vizek 26,78 13,53 -49,5 

Kopár     Kopár 36,42 65,35 +79,4 

Erdısültség (%)  
54.53 52.74 -1.79 

Erdısültség 
(%) 

46.56 44.01 -2,55 

 
 
4. Összegzés 
 
 Az eddigi kutatásaink alapján megállapíthatjuk, hogy távérzékelési módszerek 
alkalmasak az erdıterületek felmérésére, illetve azok idıbeli változásai is nyomon 
követhetık. A kutatás során szerzett tapasztalatainkból az alábbiakat emeljük ki: 

• A nagy kiterjedéső, változatos domborzatú területre kiterjedı interpretálásnál, az 
őrfelvételek vetületi rendszerbe illesztésénél nélkülözhetetlen az azonosítási 
pontok terepi bemérése GPS-el. 

• A hegyvidéki területek őrfelvételeinek az interpretálásnál a digitális terepmodell 
elkészítését, valamint a lejtıkategóriák, lejtıkitettség meghatározását is 
fontosnak tartjuk. 

 
 

Szakirodalmi hivatkozások 
 
BÁLINT Z.-KONECSNY K.-SZABÓ J. A. (2001): Az erdıborítottság változásának hatása a Felsı-Tisza 

vízjárására. MHT XIX. Országos Vándorgyőlése, 2001. július 4-5. Gyula 
CSATÓ É. (2004): Erdıpusztulás a havasokban. Élet és Tudomány 2004/3. szám pp. 86-87. 
ILLÉS L – KONECSNY K. (2000b): Az erdı hidrológiai hatása az árvizek kialakulására a Felsı-Tisza 

vízgyőjtıben. Vízügyi Közlemények LXXXII. évf. 2. füzet, Budapest 
KONECSNY K. (2002): Hegy- és dombvidéki erdık hatása a lefolyásra, különös tekintettel a Felsı-Tisza 

vízgyőjtıre. Hidrológiai Közlöny 82. évf. 6. szám 
LÓKI J. – SZABÓ J. – KONECSNY K. – SZABÓ G. – SZABÓ SZ. (2004): Az erdısültség és az árhullámok 

kapcsolata a Felsı-Tisza-vidéken. II. Földrajzi Konferencia, Szeged pp. 1102-1122. 



TÁJALKOTÓ TÉNYEZİK KAPCSOLATAI, ÉLİVILÁG A TÁJBAN  
 
 

387 

51. Szokolovszki Zoltán 
 

A Debrecen külterületén végzett 2005. évi parlagfőmentesítés 
értékelése 

 
 
Bevezetés 

 
 Hazánkban a kelet-európai rendszer- és tulajdonosváltással együtt járó 
mezıgazdasági átrendezıdés jelentıs változásokat idézett elı fıként a szántóterületek 
és szegélyzónáik gyomflórájában, illetve az egyes fajok dominancia viszonyaiban. 
Jelentısen nıtt a pollenallergiát okozó gyomnövények elıfordulási gyakorisága, 
kiemelkedıen a parlagfőé (TÓTH Á. – HOFFMANNÉ PATHY ZS. 2002). Az országos 
gyomfelvételezések adatai alapján megállapítható, hogy az ürömlevelő parlagfő 
(Ambrosia artemisiifolia) az utóbbi 25 évben agresszíven terjedt hazánk valamennyi 
fontosabb termesztett növénykultúrájában, emellett minden egyéb, bolygatásnak kitett, 
nem megfelelıen kezelt területen. 1997 óta a legnagyobb területen (mintegy 5 millió 
hektáron) elıforduló, legelterjedtebb gyomnövényünk, melynek pollenje az egyik 
legerısebb hazai ismert aeroallergén (MIHÁLY B. – BOTTA-DUKÁT Z. 2004) – legalább 
1,5 millió lakosnak okozva minden évben szezonális allergiát – ezáltal mind a 
közegészségügyi – mind a gazdasági károsító hatása egyre súlyosabb probléma. 

 Az utóbbi években fıleg belterületeken az önkormányzatok, a civil szervezetek 
és a lakosság jelentıs erıfeszítéseket tettek a parlagfő visszaszorítása érdekében, 
azonban a szántóföldi védekezés országos hatékonysága nem érte el az elvárható szintet 
(FVM – NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TALAJVÉDELMI FİOSZTÁLYA 2004), s így a gyom 
terjedése és a vele járó pollenterhelés még közel sem csökkent a kívánt szint alá. 

 Bár a parlagfővel fertızött területek felkutatásában a 2005-ös év a földhivatal 
számára „tanulóévnek” számított, az eredményes munka mellett jó együttmőködést 
alakított ki a Növény- és Talajvédelmi Szolgálattal (NTSZ) és a Földmérési Intézettel 
(FÖMI) egyaránt. 
 
 
1. A parlagfő-mentesítés menete 
 
1.1. A szigorúbb jogi háttér 
 
 A 2005. évi XXXVIII. törvény a parlagfővel szennyezett területek hatékonyabb 
felderítése és a közérdekő védekezés gyorsabb kivitelezése érdekében az elmúlt évek 
gyakorlatához képest jelentısen szigorúbb szabályozást léptetett életbe. A jogszabály 
5.§ (3.) bek. értelmében „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfő virágzását megakadályozni, és ezt követıen ezt az állapotot a 
vegetációs idıszak végéig folyamatosan fenntartani” . Tehát a június 30-i idıpont – a 
parlagfő-pollenszórási szezon – elıtt valamilyen módon be kell avatkozni az 
ingatlanokon, földterületeken annak érdekében, hogy az esetlegesen megjelenı parlagfő 
június 30-a után ne tudjon virágozni, ne jusson el eddig a fejlıdési szakaszig! Ez 
mezıgazdasági értelemben szakszerő szántóföldi növénytermesztést, rét- vagy 
legelıgazdálkodást, ültetvénymővelést, kertmővelést, vagy az ún. „pihentetett területek” 
(rajtuk nem folyik szántóföldi termesztés, de nem parlagok!) vegyszeres, mechanikus 
vagy kombinált módon történı gyommentesítését jelenti (MOLNÁR F. 2006). A törvény 
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hatálya az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra kiterjed. A 
kötelezettség elmulasztása esetén belterületen a jegyzı, külterületen pedig az illetékes 
megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (NTSZ) közérdekő védekezést rendelhet el 
és ettıl függetlenül, növényvédelmi bírságot is kiszab. Az eddigiektıl eltérıen a 
tulajdonosok nem kapnak külön értesítést és felszólítást parlagfő-mentesítésre, ezáltal 
az ügyintézés folyamata felgyorsul. 
 
 
1.2. A parlagfüves területek felderítése és a további eljárásrend 
 
 A parlagfővel fertızött területek felkutatása 2005-tıl a földhivatalok 
feladatává vált, mivel a földnyilvántartás – így a tulajdonos vagy földhasználó 
beazonosítása – is az ı hatáskörük. A felderítés hatékonyságát a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI) is segíti úgy, hogy külterületekre a távérzékelés és az 
elızı években lefolytatott eljárások alapján elkészíti az ország parlagfő-
veszélyeztetettségi folttérképét, majd ezt elküldi az illetékes megyei földhivataloknak. 
Veszélyeztetettnek azon területek minısülnek, amelyeken távérzékelés útján a korábbi 
vagy a tárgyévi fertızöttség kimutatható. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az adott 
terület biztosan parlagfővel borított, hanem azt, hogy nagy valószínőséggel fertızött, 
így a helyszíni szemle mindenképp szükséges. A veszélyeztetettségi folttérkép, a 
lakossági bejelentések, valamint az elızı évek tapasztalatai alapján tervezik meg a 
földhivatalok mezıgazdászai a határszemléik útvonalát. A júliustól elkezdett helyszíni 
ellenırzés során a mezıgazdászok – amennyiben az ingatlanon valamilyen mővelettel 
fejlıdésében nem korlátozott parlagfüvet találnak – jegyzıkönyvet vesznek fel, 
melyben GPS segítségével rögzítik a fertızött terület fıbb töréspontjainak koordinátáit, 
a fertızöttség mértékét, a terület állapotát, a rajta esetlegesen található kultúrnövényt, 
valamint az eset dokumentálása céljából fényképfelvételt is készítenek, és javaslatot 
tesznek a közérdekő védekezés elrendelésére. 

 A Földmérési Intézet létrehozott egy ún. parlagfő-adatszervert, melyen keresztül 
valósul meg a FÖMI, a földhivatalok és a növény- és talajvédelmi szolgálatok (NTSZ) 
közötti gyors adatcsere. Így a mezıgazdászok általi felderítés jegyzıkönyvadataival a 
FÖMI folyamatosan frissítheti a térképét, valamint a további intézkedések érdekében a 
szükséges információk a közérdekő védekezés elrendelésére jogosult hatóságokhoz 
(NTSZ, jegyzı) is eljutnak (1. ábra). 
 

FÖMI földhivatalok

parlagfő-szerver

NTSZ-ek

 
1. ábra: A parlagfő-szerver kulcsfontosságú a gyors adatáramlásban (saját szerkesztés) 
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 A közérdekő védekezést kultúrnövénnyel nem borított területen minden 
esetben elrendelik (zéró tolerancia), míg kultúrnövénnyel bevetett területen csak akkor, 
ha az adott területen a kultúrnövény tıszáma nem éri el az agronómiailag indokolt 
tıszám 50%-át, és a parlagfővel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A 
közérdekő védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó 
kártérítésre nem tarthat igényt. A közérdekő védekezésrıl szóló határozatot a 
tulajdonosnak nem kézbesítik, hanem az illetékes polgármesteri hivatal és NTSZ 
hirdetıtáblájára függesztik ki, és megbízott vállalkozóval a terület parlagfő-mentesítését 
(kaszáltatást) elvégeztetik. A vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és elızetes 
értesítése nélkül jogosult a területre bemenni, és ott a szükséges munkálatokat 
elvégezni. A közérdekő védekezés teljes költségét pedig az ingatlantulajdonos 
(földhasználó) fizeti meg. 

 A mulasztót a kaszáltatás díja mellett növényvédelmi bírság is terheli, melynek 
összege a terület méretétıl függıen 20 000 – 2 millió Ft-ig terjed. A költségek meg nem 
fizetésük esetén adók módjára behajthatók (MOLNÁR F. 2006). 
 
 
2. A parlagfő elterjedése Debrecen külterületén 
 
 A felmérések alapján – melyekben a szerzı is részt vett – Debrecen 
külterületének parlagfő-szennyezettsége összességében közepesnek ítélhetı. A 
Debrecen körzeti földhivatal mezıgazdászai a 2005. július 1-tıl október 11-ig tartó 
terepi felvételezéseik során 257 darab parlagfővel borított foltot derítettek fel, 
melyek összesen 569,4 hektárnyi területet jelentettek. A Hajdú-Bihar megyei 
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Debrecen körzetben (benne Bocskaikert) 170 
hektáron rendelt el közérdekő védekezést, melybıl 108 hektárnyi területen történt 
meg a kaszáltatás. 
 

 
2. ábra: Debrecen 3. kerületének többhektáros parlagfő foltjai 

(Hajdú-Bihar megyei Földhivatal, Debrecen adatai alapján saját szerkesztés) 
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 Mivel a gyom általában a laza szerkezető, jól átmelegedı talajokat kedveli, így 
nem meglepı, hogy a nagyobb foltok Debrecen külterületének K-i, ÉK-i részére, a 
homokos, nyírségi területekre estek. Itt több, 10 ha-nál nagyobb mérető, egyenletes 
gyomborítású tábla felvételére is sor került (2. ábra). 

 A parlagfő leginkább a napraforgó- és kukoricatáblákban szaporodott el, 
emellett aratás után az elhanyagolt tarlókat is uralma alá vonta. Borítását tekintve 
átlagosan 10-30%-kal szerepelt, de fıként kisebb – 1 ha alatti – parcellákon akár 50-
90%-ot is elért. Ez utóbbiak gyakran olyan felhagyott, elgyomosodott gyümölcsösök, 
szántók és ruderáliák voltak (pl. a Meggyes területen, 3. ábra), melyek belterülettel 
határos voltuk miatt állandó és fokozódó bolygatásnak vannak kitéve. Ilyen helyek a 
parlagfő felszaporodásához kiváló terepül szolgálnak, gépi gyomirtásuk – például az 
elrendelt mentesítés esetén is – nehézkes. Az ürömlevelő parlagfő mellett a felvett 
területek többségén 3-5%-os borítással fekete üröm és vadkender is elıfordult. 

 

 
3. ábra: A Meggyes terület parlagfő foltjai %-os gyomborítás szerint, összesen 41,2789 ha 

(Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Debrecen adatai alapján saját szerkesztés) 

 
 
3. A parlagfő-mentesítéssel kapcsolatos megjegyzések és ajánlások a debreceni 
    tapasztalatok alapján 
 
 A FÖMI által készített veszélyeztetettségi folttérkép nagyobb megbízhatósága és 
ezzel a terepi bejárások jobb idı- és munkaerı-kihasználtsága érdekében a 
távérzékeléses technika még jelentıs fejlesztésre szorul, ui. sok esetben a helyszínen 
derült ki, hogy a jelzett folt nem parlagfő-állományt takart, így a terepi kiszállás 
felesleges volt. 

 A parlagfő-mentesítésnél az idıtényezı kiemelt jelentıségő. Mivel a parlagfő 
pollenszórása már július közepétıl megindul, a gyommal szennyezett területek 
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felvételére és a közérdekő védekezési eljárás végrehajtására, a tulajdonképpeni 
kaszáltatásra mindössze néhány hét áll rendelkezésre. A leterheltségnek és (próbaév 
lévén) a túlzott bürokráciának tudható be, hogy ıszre a kaszáltatás sokhektárnyi 
területen már több hetes csúszásban volt a gyomos foltok felvételéhez képest. A 
virágzó, esetleg már magot hozó állomány kaszálása, bolygatása többet árt, mint 
amennyit használ, így a mentesítési eljárás idıben történı lebonyolítása érdekében több 
hivatali szakember-, illetve kaszálást végzı vállalkozó bevonására, valamint a 
földhivatal, a FÖMI és az NTSZ közötti gyorsabb adatcserére lenne szükség. Ehhez a 
pénzügyi-technikai háttér megteremtése mellett – ahol lehet – az óriási mennyiségő 
adminisztrációs munkát is csökkenteni kell (HALMÁGYI T. 2005). Csakis gördülékeny, 
összehangolt munkával érhetı el a felvett területek parlagfő-mentesítése, s így is – a 
gyom nagymértékő elterjedése, valamint a talajban felhalmozódott és rendkívül sokáig 
csíraképes hatalmas gyommagkészlet miatt – 10-20 év megfeszített munkája hozhat 
csak eredményt (TAMÁS E. 2005). 

 Mezıgazdasági területen egyelıre a vegyszeres gyomirtás a leghatékonyabb, így 
ott a kaszálás valójában „tőzoltómunkának” nevezhetı, és nem jelent igazi megoldást. 
Megfelelı szaktanácsadással el kellene érni, hogy a termelık hatékony herbicideket, 
illetve kombinációkat használjanak az adott kultúra vegyszeres gyomirtására. Mivel a 
legnagyobb pollenterhelés a tarlókon virágzó állományoktól származik, el kellene 
érni, hogy ezek ne alakulhassanak ki. A tarlókat tehát idejében fel kell törni, melyhez 
megfelelı feltételekkel állami támogatást lehetne adni. Emellett központi pénzkeretbıl 
biztosítani kellene azoknak a területeknek a gyommentesítését, amelyek nem haladják 
meg az 1-3 ha-t, és két-háromszáz ember osztatlan közös tulajdonában vannak. Eljárás 
indításakor ebben az esetben ugyanis többe kerülne a papír, a postaköltség és a 
ráfordított munkaidı, mint az egész terület kaszálása (TÓTH Á. 2006). Alapvetıen a 
mezıgazdaság támogatásával, átgondolt reformokkal érdekeltté kell tenni a gazdákat a 
földjeik rendszeres mővelésében, gyommentesen tartásában, a parlagterületek 
fölszámolásában. 

 A mezıgazdasági mővelési, a tájtervezési és a településrendezési elveket 
összehangolva a települések környezetében minél szélesebb és összefüggıbb sávban 
kellene állandó növényzetet – elsıdlegesen erdıket, rendben tartott gyepeket – 
létrehozni a szántók, parlagok, ruderáliák helyén. Ezáltal a településeken kisebb lenne a 
helyben termelıdı és a szél által szállított pollen mennyisége, emellett rekreációra 
alkalmas területek jönnének létre (MIHÁLY B. – BOTTA-DUKÁT Z. 2004). 
 
 
Összefoglalás 
 
 A civil szervezetek kitartó munkája, a lakosság tájékoztatása és bekapcsolása 
számos közösségi programba, a sok ezer allergiás honfitársunk, valamint nem 
utolsósorban a törvénymódosítást követı szigorúbb hatósági eljárás ráirányította a 
lakosság figyelmét a parlagfő-problémára. A földhasználók és/vagy tulajdonosok 
többsége nagy területen önkéntesen el is végezte a gyommentesítést (PÉTERFIA É. 2006). 
Azonban a bírság és a kényszerkaszáltatás elleni – nem egyszer durva – tiltakozások és 
fellebbezések ellenére meg kell érteni, hogy a hatóságnak nem elsıdleges célja a 
büntetések kiszabása (BAGYINKA T. 2006), hanem mintegy végsı eszköze annak a 
hosszú távú célnak, hogy a lakosság magatartása környezettudatossá váljon, érezzen 
felelısséget saját földjének rendbetartásáért, és ennek részeként végezze el a szükséges 
gyommentesítési munkálatokat. 
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52. Csatári Bálint 
 

Tételek és példák a tájak és a területfejlesztés kapcsolatáról 
 
 
Bevezetés 
 
 A tájnak, ennek az igazán klasszikusan geográfiainak nevezhetı fogalomnak az 
értelmezése és a használata is erıteljesen átalakult az elmúlt évtizedekben. Ezt nemcsak 
e debreceni országos konferencia neve, a „tájökológia”  jelzi, hanem például az, amint 
ezt a fogalmat a köznyelv használja – természetesen nemcsak földrajzi értelemben. 
Ha ma a magyar nyelvő internetkeresıbe beírjuk ezt a valóban sokatmondó három betős 
szót, hogy „táj”, akkor az alábbi ábra szerinti igen érdekes és meglepı találatokat 
regisztrálhatjuk (1. ábra). 
 

 
1. ábra: A táj fogalmának megjelenése az interneten (Forrás: a szerzı győjtése) 

 
 

 Az irodalomtól a politikáig, a pszichológiáig, sıt a világhálón való 
képeslapküldésig terjed az az igen széles ún. „találati skála” , amihez kapcsolódva ma a 
tájat, mint általános vagy egyfajta köznyelvi értelmezéső, valóságos vagy átvitt értelmő 
fogalomként fellelhetjük az interneten. Ott, ahonnan ma a nagyközönség információinak 
többségét szerzi. A táj köznyelvi és szakmai fogalma között úgy tőnik széles szakadék 
tátong. 

 Sajnos e téren a geográfus szakma sem konzekvens. A táj napjainkra szinte csak 
a természeti földrajz által használt fogalommá vált1, holott a táj alapvetı alakítója maga 
az ember is, az emberi társadalom, annak különbözı csoportjai. 

                                                 
1 Természetesen nem biztos, hogy e diszciplína mővelıinek hibájából. 
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 E rövid kis tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy néhány bevezetı tételben 
és a hozzájuk kapcsolódó táji példa segítségével kifejtsem, milyennek ítélhetık a 
„valóságos táj” és a területfejlesztés kapcsolatának problémái manapság – elsısorban 
Magyarországon. 
 
 
1. tétel: A táji tudat gyengesége 
 
 A rendszerváltozás utáni Magyarországon is reneszánszát éli a lokális identitás 
erısítésének a jelszava, amit részben a globális világ gyors és a mindennapi ember 
számára gyakran alig követhetı folyamataival, eseményeivel való szembenézés és 
védekezés kényszere hív életre. Ennek lenne/lehetne az egyik legmarkánsabb eleme a 
táji tudat. Afféle, mint amirıl Bulla Béla írta egykor, hogy az olyan tájneveinknek, mint 
Szatmár, Bereg, İrség, vagy Ormánság, az ott élık tudatában mélyen gyökerezı 
„földrajzi” tartalma van. 

 Ez a tartalom az államszocializmus idején – gyakran ideológiai alapokra 
támaszkodva, s azt is hirdetve, hogy az emberi elme és a szocialista társadalom képes 
legyızni a természetet – igencsak megkopott. 

 Újjáépítése korántsem könnyő feladat, hiszen a tájvédelem, a fenntarthatóság, a 
tájaknak a jövı generáció számára való használhatóságnak megırzése költséges és 
éppen a táj lényegébıl következıen – bonyolult, összetett és mind nemzeti, mint lokális 
szinten össztársadalmi feladat, amit egy periférikus helyzető, felzárkózó és számos 
gazdasági társadalmi konfliktussal küzdı ország egyelıre nem, vagy alig tud 
megoldani. 
 
 
2. tétel: A táj fogalmi tisztázatlanságai 
 
 Errıl már a bevezetıben is szót ejtettem, de érdemes a tételek között is 
visszatérni rá. A táj végsı fokon egyfajta elméleti konstrukció, az elemzı, sıt a 
tudományosan elvont gondolkodás eredménye, amely tartalmazza a mindenkori kultúra 
viszonyát a térbeli környezetéhez. E szerint a táj változásai sem csak az adott tér 
természeti tényezıiben, pl. az élıvilágában, a talaj- és a területhasználati viszonyaiban 
bekövetkezett átalakulásokat jelenti, hanem a „mindenkori kultúra” viszonyát ahhoz a 
térbeli környezethez, amiben él és létezik. Mondhatni tehát, hogy a szocializmus táji 
kultúrájának a fı viszonyulását a táji-természeti elemek feletti pirruszi gyızelem 
ethosza motiválta, amíg e jelenlegi, új polgári demokratikus piacgazdaságban a piac (és 
a pénz) szinte kizárólagossága jelenti a viszonyulás alapját. A polgári magatartás és a 
mélyen demokratikus, azaz a kulturálisan is erıteljesen meghatározott „viszonyulás” a 
köz efféle javaihoz, amit a táj jelent, egyelıre még nem következett be kellı mértékben 
és arányban. 

 A táj fogalmi elemeinek tisztázását azért is igen fontosnak tarthatjuk, mert a 
mainál kedvezıbb társadalmi-kulturális „viszonyulásokat” akkor remélhetünk, ha a 
szakemberek, a kutatók, a tervezık, a fejlesztık lényegében elfogadják azt, hogy a táj 
egy sajátos, többé-kevésbé egységes vagy homogén térrész, amely sokféle természeti és 
társadalomföldrajzi tényezı együttes hatására a szomszédos területektıl különbözik. 
Tervszerően és tudatosan csak akkor lehet segíteni, hogy a jelenlegi tájainkhoz való 
„kulturális” viszony a mainál kedvezıbb legyen, ha legalább ebben egyetértés alakul ki 
a tájjal foglalkozók között. 
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3. tétel: A táj – mint komplexen értelmezett földrajzi téregység – fontossága 
 
 A tudományok fejlıdésével és azoknak egyre mélyebbre hatoló 
részdiszciplínákra bomlásával gyakran elvész a „saját táj” és a „megélt tér” lényege. 
Errıl írta Enyedi György helyesen, hogy az embereknek, a társadalom tagjainak, 
csoportjainak számára a „megélt tér élménye” független a tudományos alapon született, 
akár adminisztratív vagy más területi beosztásoktól. 

 Ahhoz, hogy ma a táj, – akár, mint fontos tervezési és területfejlesztési 
térfogalom – „visszanyerhesse” az ıt megilletı helyét, s ezen az alapon 
hozzájárulhasson a társadalom kedvezı (és netán cselekvı) megélt tér élményéhez, 
„vissza kell térnie” e fogalomnak a modern, szintézisre képes geográfiába. S ott e 
tudomány kettısége és átlátó képessége alapján, a mai modern fenntartható tájfejlıdés 
igényeire és a lokális társadalom napjainkban jellemzı kulturális térbeli viszonyulásaira 
való tekintettel, újra kell azt – mármint a tájat – definiálni és kellı tisztelettel átadni a 
társtudományok és a társadalom számára. 
 
 
4. tétel: A térrel, tájjal való gondolkodás mai elemei 
 
 Sajnos ma igen keveset tudunk érdemben és konkrétan arról, hogy az 
átlagembereknek, a helyi társadalomnak milyen a valós viszonya a tájhoz, különösen a 
csaknem fél évszázadnyi – alapvetıen a tájtól és településétıl, azaz a lokalitásától való 
elidegenedéssel jellemezhetı – idıszak után. A szociálgeográfia és a behaviorista 
geográfia a fejlett országokban számos eredményt tett asztalra ahhoz és azért, hogy a 
különbözı társadalmi csoportok térhez, tájhoz való valóságos és rejtett viszonyait 
pontosan bemutassa. 

 Nálunk is szükség lenne arra, hogy egy alulról építkezı, új, érdemben 
decentraliziált és demokratikus tervezési és fejlesztési folyamatban a táj „visszanyerje” 
helyét a közgondolkodásban, ami egyaránt jelenthetné természetszerően a 
TÁJvédelmet, a TÁJgazdálkodást, a TÁJépítészetet, a kultúrTÁJak rehabilitációs 
programjait. De azt is, hogy az érintettek tisztában legyenek vele, hogy meddig képes 
életteret adni az adott táj, mennyire terhelhetı, illetve mire lehet érdemi befolyásuk és 
miért? Ehhez nyitottnak kell lennünk olyan tervezésfilozófia kérdések iránt is, amelyet 
az alábbi ábrán láthatunk (2. ábra). 
 

 
2. ábra: A kis és a nagy tájakról való gondolkodás szemléletbeli különbségei 

(Faragó László nyomán saját szerkesztés) 



TÉTELEK ÉS PÉLDÁK A TÁJAK ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉS KAPCSOLATÁRÓL 
 
 

 396 

 Magyarországon gyakran keverjük össze – s tesszük át egyik oszlopból a 
másikba – ezeket a szigorúan egymásra épülı gondolkodásbéli táji-térbeli 
„meghatározottságokat”. Emiatt a tájak tervezési – fejlesztési szemlélete gyakran 
zavaros, nem megfelelıen hierarchizált. 
 
 
5. tétel: 
A területi tervezés „törvényszövege” és a napi gyakorlat közötti ellentmondások 
 
 Igaz, hogy az 1996-ban elfogadott Területfejlesztérıl és -rendezésrıl szóló 
törvény egyes pontjait illetıen a fentebb már említett, s szinte minden térrel foglalkozó 
szakma szempontjából abszolút fontos tervhierarchiát az Alkotmánybíróság 
visszaállította, de a mőszaki – fizikai tervezésre vonatkozóan – ami mégiscsak a 
tájtervezés egyik, ha nem a legfontosabb elemének tekinthetı – alig van ennek hatása, 
foganatja. Igaz, hogy a törvény a fejlesztés és rendezés ügyének a gondosan egymás 
mellé rendelt, sıt egymásra interaktívan is ható folyamatáról beszél, ezt mégsem 
sikerült elérni az egy évtized alatt. 

 A fejlesztési tervek gyakran nem számolnak kellı módon a tájak, térségek 
konkrét és a térhez kötött rendezési tervezés szempontjából mindenképpen figyelembe 
veendı, esetenként komoly, többségében persze korlátozó tényezıvel, s az sem ritka, 
hogy a mőszaki – rendezési tervek „kerülik” a konkrét fejlesztési programokhoz 
valóban szükséges „alapok” szakszerő  leírását, a „kemény” táji feltételek megadását. A 
területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeirıl szóló kormányrendelet nagyon egyszerően fogalmaz (3. ábra). 
 
Vizsgálati adatok győjtése és azok értékelése  
(az alábbi témakörök, illetve szakágak és a részletes tartalmi elemek figyelembevételével): 

1. természetföldrajzi (éghajlati, földtani, vízrajzi, domborzati stb.) adottságok, 
2. a táj jellemzıi  

a) a települések fıbb adatai, településrendszer, 
b) demográfiai alapadatok, 
c) környezeti elemek állapota, környezetvédelem 

3. ábra: A területfejlesztésrıl és -rendezésrıl szóló 18/1998. (VI.25). KTM kormányrendelet témánkhoz 
illeszkedı szövegrésze 

 
 

Ezért legalább ezeknek a feladatoknak kellene maximálisan megfelelni. 

 A következıkben a Kiskunság táji-tervezési és fejlesztési eseteinek, 
problémáinak bemutatásával igyekszem alátámasztani a fenti tételeket. A példák 
középpontjába e méltán híres kultúrtáj sajátos településformáját a tanyát, mint különös 
és geográfiai tekintetben a szükséges komplexitással értelmezhetı „tájelemet” 
helyeztem. 
 
 
1. példa: A táji tudat gyengülése 
 
 A Kiskunság homokhátsági területén több mint két évtizede tartósan csökken a 
talajvíz szintje. A külterületek, egyes tanyás térségek táji pusztulása szembeötlı. 
Számos program, akcióterv (vízpótlási, vízvisszatartási, agrár-környezetvédelmi, 
tanyarehabilitációs stb.) született arra, hogy e valószínősíthetıen a globális 
klímaváltozásokkal is összefüggı súlyos környezeti-táji jelenséget hogyan kezeljük, 
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illetve milyen módon segítsük azt a több mint 100 000 lakost, aki itt most is tanyán él. 
Az eddigi próbálkozások tulajdonképpen sikertelenek maradtak, mert a táj 
társadalmának érdekérvényesítı képessége csekély, a táji (ön)tudat gyenge, a táj piaci 
értéke pedig fokozatosan csökken. 
 
 
2. példa: A Homokhátságról 
 
 Mint a „politika által használt tájról” is szó van, amihez három megye: 
Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megye 104 települése tartozik. A lokális politika 
évtizedes „fogalmi tisztázatlanságai” oda vezettek, hogy nem volt képes kialakulni 
olyan, a politikától valamelyest is függı középtáji léptékő tervezı-fejlesztı-menedzser 
szervezet, amely tipikusan és sajátosan ennek a környezeti-gazdasági-települési és 
társadalmi problémákkal rendelkezı területnek segítsen a táji-tervezési-fejlesztési 
megoldások megvalósításában. Az elkészült tervek jó része ágazati terv, vízügyi, 
természetvédelmi, erdészeti, mezıgazdasági, de nincs szó szinergikus hatásokat 
biztosító komplex tervrıl. 
 
 
3. példa: A tanya, mint komplex téregység 
 
 A kiskunsági kultúrtáj szerves része a tanya, amelyet ha a földrajzi táj 
„gondolati rendszerébe” illesztünk, láthatóan képes volt és képes lehet ma is 
„integrálni” azokat a feladatokat, amelyek a táj fenntartható fejlıdését illetıen rá, mint 
sajátos geográfiai objektumra vonatkoztathatóak (4. ábra). 

 Az elmúlt másfél század során természetesen változott az egyes, a tanyák létét 
meghatározó alrendszerek fontossága, de most, a XXI. század küszöbén is 
valószínősíthetıen ezen integrált szemléleti sémán haladva lehetne új megoldásokat 
találni a tanyás táj rehabilitációjára. 
 

 
4. ábra: A tanya egyes rendszerelemei a különbözı idıszakokban különbözı erısséggel és elıjellel 

vettek részt a táji folyamatokban (saját szerkesztés) 
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4. példa: A tanyás tér mai jelenségei 
 
 Az elnéptelenedés, az elidegenedés és táji hagyományok negligálása egyaránt 
súlyos teherként nehezedik a vizsgált területre, a településekre, melyet az alábbi képek 
is jól illusztrálnak. 
 

  
1. és 2. kép: Kecskemét külterületén található „tanyák” egymástól 500 méterre (saját felvételek) 

 
 

 Ezen kívül számos más – lényegében teljesen szabályozatlan és kontrolálatlan – 
jelenség is folyik e térben. Egyre több a „csak” lakótanya, amelynek lakói a városból 
kimenekült munkanélküliek, a szebb fekvéső táji részletekben megjelentek a második 
otthon, az üdülı vagy a hobbitanyák, de nem ritkák az új farmok sem (1. és 2. kép). 
 
 
5. példa: A tanyás táj a konkrét tervszövegben 
 

Mindezek az újra tanyásodási, vagy inkább szórványtelepülési és társadalmi 
folyamatok lényegében tervezetlenül, környezeti hatásvizsgálatok nélkül, komolyabban 
betartandó külterületi építési elıírások hiányában következnek be. Erre igen jellemzı 
példa, hogy az egyik legtanyásabb megyénk, Csongrád tervezési elıírásaiban fel sem 
leljük e különösen fontos és markáns alföldi településformát (5. ábra). 
 

 
5. ábra: Részlet Csongrád megye területrendezési tervébıl 
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Összegzés 
 
 A tételek és a példák remélem érzékeltették, hogy mennyire sok feladat hárul a 
jövıben a kutatókra és a tervezıkre, a fejlesztıkre és a helyi közösségi vezetıkre, ahhoz 
hogy Magyarországon is újra európai színvonalú táj- és területi tervezés és arra épülıen 
egy a mainál sikeresebb, átgondoltabb terület- és vidékfejlesztés vehesse kezdetét. 

 Annál is inkább fontos és mondhatni „elkerülhetetlen” feladat ez, mert hazánk is 
aláírta az Európai Táj Egyezményt. Ez egy igen fontos alapdokumentum, amely 
segíthetné, sıt új pályára állíthatná az interdiszciplináris alapokra helyezett honi 
tájfejlesztést is. Sajnos azonban csak mosolyogni lehet az errıl szóló hivatalosan az 
Interneten is nyilvánossá tett kommüniké szövegén: „Az Egyezménnyel kapcsolatos 
feladatok: Az Egyezményben meghatározott feladatok egy részét már teljesítette 
Magyarország, hiszen a táj védelme törvényi szinten szabályozott, illetve a tájra 
vonatkozó stratégiákban megjelenik a tájak védelme, kezelése és tervezése. A tájak 
értékeléséhez és mőködtetéséhez értı szakemberek képzése is nagy hagyományokra 
tekint vissza. A lakosság és a helyi érdekelt szervezetek is részt vesznek a tájjal 
kapcsolatos döntési mechanizmusban (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás)”. 

 Mi – remélem elég sokan – azt hiszem nagyon várnánk a „többi (avagy a másik) 
részek” teljesülését is, amelyet a komolyan összehangolt, egymásra épülı, 
multidiszciplináris kutatásokkal, adatokkal és térinformatikai rendszerekkel is 
alátámasztott, betartható, számon kérhetı, a tájak értékeit védı vagy azokat akár 
újjáteremt ı sikeres táj-, terület- és vidéktervezés és -fejlesztés jelentene. 

 Tehát nemcsak a stratégiákban és a lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon 
„kellene megjelennie” a tájnak, hanem az értelmes közgondolkodásban és 
közbeszédben, a kutatásban, a tervezésben és a konkrét fejlesztési programok táji 
feltételrendszerének okos és tájra figyelı megfogalmazásában és végrehajtásában is. 
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53. Csima Péter 
 

Tájvédelmi szabályozás a településrendezési tervekben 
 
 
Bevezetés 
 
 A településrendezési szabályozás minden esetben területi szabályozás – konkrét 
területekre vonatkozó, határokkal kijelölt „övezetekre” szóló előírásokat 
(kötelezettségeket, tiltásokat, korlátozásokat és engedélyezéseket) jelent. A szabályozás 
egyik lényeges tárgya a táj – különösen a település be nem épített része – egyaránt 
beleértve a kiemelt oltalom alatt álló védett természeti területeket és a nem védett 
területeket. A szabályozás célja pedig nem lehet más, mint a táj védelme, még akkor is, 
ha valamilyen fejlesztésre, újfajta hasznosításra tervezett településrészről van éppen szó. 
tájvédelmi szabályozás a településtervezésen belül a tájépítészeti/tájtervezési szakterület 
feladatának része. 
 
 
1. A tájtervezés főbb alapfogalmai 
 
 A téma alapfogalmának, a táj fogalmának a meghatározásakor könnyű 
helyzetben vagyunk. Nem kell mást tenni, mint kijelenteni, hogy számunkra és - 
meggyőződésem szerint - a hazai tájépítészeti, tájtervezési szakterület egésze számára 
is, tökéletesen elfogadható az Európai Táj Egyezmény 2005-ben Magyarország által 
is aláírt szövegében megfogalmazott és annak minden részében érvényesülő tájfogalom 
értelmezés. A szerint a táj „a természeti tényezők és az emberi tevékenységek 
eredményeként alakult ki”. Ezzel az értelmezéssel teljes összhangban persze ehhez - a 
tájtervezés és a tájvédelmi szabályozás módszereinek alátámasztására - kiegészítésként 
még hozzá lehet tenni azt, hogy természeti és művi elemek együttese, amelynek fontos 
ismérve, hogy esztétikai minőségekkel rendelkezik. 
 Mindezt Mőcsényi Mihály már négy évtizeddel ezelőtt hasonlóképpen fejtette ki 
a magyar tájépítészeti szaknyelvet máig hatóan megalapozó tanulmányában (MŐCSÉNYI 
M. 1967). 
 A tájtervezés mai hazai fogalomhasználata alapvetően az egyetemi tájépítész 
mérnökképzés több évtizedes oktatási folyamatában, a tananyag folyamatos fejlesztése 
során alakult ki és formálódott az azt művelő tanszékeken, figyelembe véve a 
nemzetközi fogalomhasználatot és a tájjal foglalkozó más szakterületek 
fogalomhasználatát is. 
A tanulmányban közölt fogalmak értelmezésénél támaszkodunk: 

• Mőcsényi Mihály professzor korábbi tanulmányaira és szóbeli közléseire; 
• Csemez Attila professzornak a tájtervezési oktatási és kutatási tapasztalatokat 

összefoglaló könyvében foglaltakra; 
• Mőcsényi Mihállyal és Csemez Attilával közösen az 1970-es évek közepétől 

rendszeresen folytatott fogalomhasználati egyeztetéseinkre, 
• a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken kiadott jegyzetek anyagaira; 
• az elmúlt 15-20 évben, kéziratos formában közreadott oktatási segédanyagaimra, 

valamint az utóbbi 12 évben a tájépítész mérnökképzés tájvédelmi szakirányán 
folytatott oktató-kutató munkánk tapasztalataira. 
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 A fentiekből következően a közölt fogalmak a tájépítész oktatás és szakma 
általánosan elfogadott és használt fogalmai, az alábbiakban leírt értelmezésük többsége 
azonban szó szerint a most közölt formában még soha nem került kiadásra. 
 A tájtervezés fogalmának és lényegének meghatározása előtt a tájrendezés 
fogalmáról feltétlenül szólni kell. Tájrendezés alatt a táj tudatos, tervszerű 
alakítását értjük, amelynek célja a táji adottságok – társadalmi igényeknek 
megfelelően történő – hasznosítása, megőrzése és helyreállítása. A tájalakítás 
műszaki, ökológiai, ökonómiai és esztétikai szempontok együttes figyelembe vételével 
történik. 
 A tájrendezés szó a nemzetközi szaknyelvben pontosan így nem sok helyen 
használatos. A magyar nyelvben, és nem csak több évtizede a tájépítészeti tudomány és 
gyakorlat fogalomhasználatában, hanem, bátran mondhatjuk, hogy az utóbbi időben 
fokozatosan a köznyelvben is ismert és használatos lett. Tökéletesen kifejezi a szóval 
jelezni kívánt tartalmat, ezért gondoljuk azt, hogy a jövőben is meg kell őriznünk a 
tájépítészet egyik nagy feladatkörét jelölő fogalomként. 
 A tájrendezés fő céljainak megfelelően annak résztevékenységei a 
tájfejlesztés, a tájvédelem és a tájrehabilitáció. A hazai tájrendezési feladatok 
többségében a három résztevékenység mindegyike valamilyen mértékben jelentkezik. 
 

           TÁJRENDEZÉS 
 
 
             tájfejlesztés         tájvédelem                     tájrehabilitáció 

 
 
 A tájfejlesztés tudatos tájalakító tevékenységgel a táji adottságok (a tájban rejlő, 
egyelőre kihasználatlan tájpotenciál) hasznosítására, illetve a tájpotenciál növelésére, 
vagy az adott tájban korábban nem lévő, új tájpotenciál létrehozására irányuló 
tevékenység. Főbb eszközei: a területhasznosítás módosítása, felszínalakítás, 
vízrendezés, zöldfelületi rendszerek alakítása, építmények létesítése. 
 A tájvédelem a meglévő táji adottságok megőrzésére irányuló tevékenység, a 
meglévő tájpotenciál fenntartásával, a táj kultúrtörténeti emlékeinek megőrzésével, 
valamint a hagyományos tájkarakter és a kedvező tájképi adottságok védelmével. 
Tágabb értelemben a tájvédelem célja a táj természeti értékeinek megóvása is, a 
jelenlegi hivatalos fogalomhasználat és hatósági gyakorlat azonban ezt a tevékenységet 
a tájvédelemtől megkülönböztetve, a természetvédelmi szakmai feladatok közé 
sorolja. A tájvédelem fogalom használatában ugyanakkor többszörösen is átfedés van, 
mert az érvényben lévő törvény a „természetvédelem” részfeladataként határozza meg 
egyrészt az általános tájvédelmet, másrészt a – kiemelt oltalom alatt álló – védett tájak 
védelmét is. 
 A tájrehabilitáció az emberi tevékenységek, a helytelen tájhasználat 
eredményeként tönkretett, illetve a kedvezőtlen természeti folyamatok következtében 
degradálódott táji adottságok helyreállítására irányuló tevékenység. A műszaki, 
ökológiai és esztétikai értelmű helyreállítás célja alapvetően az adott táj (tájrészlet) 
újrahasznosításra alkalmassá tétele. A tájrehabilitáció fogalmának bevezetését a 
tájépítészeti szaknyelvbe már 1980-ban elhatároztuk. Széleskörűen alkalmazni mégis 
csak 1992-ben kezdtük, akkor, amikor Magyarországon először megjelent egy egyetemi 
tanszék megnevezésében, és amikor szintén először az országban önálló diszciplínaként 
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szerepelt akkreditált egyetemi tantervben. 1999-ben pedig önálló egyetemi jegyzet is 
megjelent ebben a tárgykörben (CSIMA P. – KINCSES K. 1999). Ma már nem csak a 
tájépítészeti szakterület használja, átvették más szakterületek és használják települési 
önkormányzati vezetők, parlamenti képviselők és újságírók is. 
 A tájtervezés a tájrendezés egyik eszköze. Eszköz egyrészt a települési és a 
térségi rendezési tervek esetében a tájrendezési döntések szakmai előkészítésével, 
másrészt eszköz a tájépítési kivitelezési tervek megvalósításához. A települési szintű 
tájtervezés alapvetően tájvizsgálat, tervjavaslat és tájszabályozás munkaszakaszokból 
áll. A tájvizsgálattal összevonhatóan, vagy attól elkülöníthetően is szakaszolható a nem 
kötelező tájértékelési munkarész. A hazánkban szinte mindenütt többcélú 
tájhasznosításból adódó érdekkülönbségek összehangolásának – a társadalom aktuális 
igényeit és hosszú távú érdekeit szolgáló tudatos tájalakításnak – egyik legfontosabb 
eszköze a tájterv. 
 A településrendelési tervekben a „szerkezeti tervet” és a „szabályozási tervet” 
alátámasztó tájrendezési javaslatokat tájvizsgálattal és tájértékeléssel kell/lehet 
megalapozni. A tájvizsgálat célja a táji adottságok objektív rögzítése – szöveges és 
grafikus (térképi) formában. A tájtervezés részeként végzett tájvizsgálat tárgya: a 
tájalkotó természeti és művi elemeknek, elem-együtteseknek, a tájpotenciálnak, a 
tájhasználat (tájhasznosítás) módjának, a tájszerkezetnek, valamint a tájban lévő 
jelenségeknek, folyamatoknak a feltárása. A tájvizsgálat a földrajztudomány 
hagyományos tájföldrajzi elemeire támaszkodva és azokat felhasználva, a tájfejlesztési 
és tájvédelmi tervjavaslatok, valamint az építési szabályozás megalapozásának 
érdekében hangsúlyosan foglalkozik a táj emberi-társadalmi vonatkozásaival. 
 A tájértékelés célja a táji adottságok és a különböző területhasználatok táji 
feltételeinek területi összehasonlítása, annak megállapítása, hogy a táj egyes részei 
milyen jellegű hasznosításokra, milyen mértékben alkalmasak. A tájvizsgálat és a 
tájértékelés valójában egymással szorosan összefüggő tervezési részfeladatok, ezért nem 
követünk el hibát akkor sem, ha a tájértékelést besoroljuk a tájvizsgálati munkarész 
feladatai közé. A tájértékelés várható eredménye az értékelésbe bevont tájrészletek – 
lehetőség szerint számszerű adatokkal is alátámasztott – rangsorolása, minőségi 
kategóriákba sorolása, a tájhasználati alkalmasságok viszonylagos mértékének 
megállapítása. A tájértékelés módjai közül a tájrendezés szempontjából 
legfontosabbnak a tájpotenciál értékelést és a tájesztétikai értékelést tartjuk. Tárgyuk 
és módszerük eltérő, erre a következőkben visszatérünk. 
 Alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy miként kell értelmezni a 
tájtervezésben azokat a tájvizsgálati részfeladatokat, amelyek megalapozzák a 
tervjavaslatokat és a település, azon belül elsősorban a beépítésre nem kerülő 
településrészek szabályozását. 
 A tájalkotó elemek, elem-együttesek a tájnak térben megjelenő, önállóan 
érzékelhető – fizikai tulajdonságokkal és esztétikai minőségekkel rendelkező – részei. 
Az elemek lehetnek természetiek (például egy fa, egy patak, egy sziklaképződmény) és 
lehetnek műviek (például egy épület, egy út, egy híd, egy szőlőterasz). A vizsgálat 
léptékétől, mélységétől függően akár tájalkotó elemnek, akár tájalkotó elem-együttesnek 
tekinthetünk egy erdőtömböt (természeti elem, vagy elem-együttes) és egy falut (művi 
elem, vagy elem-együttes). 
 A tájpotenciál fogalmát a táj adottságainak összességében rejlő hasznosítási 
lehetőségként értelmezem (azaz tájhasznosítási potenciálként). Ennek megfelelően 
véleményem szerint beszélhetünk mezőgazdasági-, erdőgazdasági-, ipari-, települési-, 
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üdülési és védelmi tájpotenciálról, függetlenül attól, hogy jelenleg folyik-e az adott 
tájban olyan jellegű hasznosítás. A tájpotenciál egyrészt a természeti tájalakító 
tényezők (mint például a klíma, a növényborítottság, a vízháztartási viszonyok) 
változása, másrészt a társadalom tájalakító tevékenysége (például gazdálkodás, 
építkezések) következményeként megváltozhat – csökkenhet, vagy növekedhet; 
megszűnhet vagy akár újonnan is létrejöhet. Ezért a tervezés keretében a vizsgálat során 
aktualizálni kell a tájpotenciálról meglévő korábbi ismereteket. 
 A tájpotenciál értékelés célja az optimális tájhasznosításra vonatkozó 
tervjavaslatok szakmai megalapozása, a tájpotenciál jellegének és viszonylagos 
mértékének meghatározásával. Az értékelés tárgya a tájpotenciál jellegét és mértékét 
együttesen meghatározó természeti erőforrások és az emberi létesítmények akár teljes 
köre is lehet. Mindig a tervezési feladat céljától, helyétől és léptékétől függően kell 
megválasztani a vizsgálatba bevonásra kerülő egyes résztényezőket és a 
vizsgálat/értékelés mélységét. Az értékelés során vagy egy adott tájrészlet különböző 
típusú hasznosításokra való alkalmassága, vagy különböző tájrészletek azonos 
tájhasznosítási módra való alkalmassága kerül összehasonlításra (ld. „alkalmasság 
értékelés; CSEMEZ A. 1996). 
 A tájhasználat vizsgálatának tárgya a táj adott részében folyó emberi 
tevékenység, illetve a különböző tevékenységek összessége. A közép-európai, 
különösen intenzív tájhasználat miatt hazánkban egyazon tájban, tájrészletben is 
többféle tájhasználatot találunk, amelyek közül azonban mindig megállapítható egy 
domináns tájhasználat. Ez a domináns tájhasználat az alapja a tájépítészetben 
alkalmazott tájtípus beosztásnak (MŐCSÉNYI M. 1967). A Mőcsényi által bevezetett 
tájtípus beosztást a tájhasználatban bekövetkezett változásokra tekintettel kismértékben 
továbbfejlesztve, a tájépítészet ma a tájat mezőgazdasági-, erdőgazdasági, ipari-, 
települési-, üdülő- és védett tájtípusokba sorolja. Fentieken kívül speciális esetekben 
meghatározható a kertgazdasági – és a vízgazdálkodási tájtípus is. 
 A tájszerkezet a tájalkotó-elemek és a tájhasznosítás térbeni megjelenése. A 
tervezés léptékétől függően három szinten vizsgálható. A településrészekre vonatkozó 
részletes tervezés és a kivitelezési tervezés esetében a tájszerkezet vizsgálat tárgya a 
természeti és művi tájalkotó elemek, elemegyüttesek elhelyezkedésének térbeli rendje. 
A településtervezés esetében a tájszerkezet vizsgálat tárgya elsődlegesen a 
területfelhasználás módja – a mezőgazdasági területeken a művelési ágakig lebontva – 
de szükséges lehet bevonni a vizsgálatba a települési tájszerkezetet meghatározó egyes 
tájalkotó elemeket is. Csak a nagyléptékű területrendezési tervezés esetében 
kell/lehetséges a tájtípus szerkezetet, azaz a különböző tájtípusok elhelyezkedésének 
térbeli rendjét vizsgálni. 
 A településrendezési tervek – egyelőre nem kötelező – munkarészeként 
tájterhelhetőségi vizsgálattal lehet/kell megállapítani azt, hogy a tervezett fejlesztések 
milyen következményekkel járnak a táj, illetve egyes tájrészletek, a védett és a nem 
védett tájelemek, elem-együttesek állapotára. A tájtervezők gondolkodásában és 
tervezési módszereiben már régóta alapelv a tájat érő terhelések vizsgálata és a táj 
terhelhetőségének figyelembe vétele. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
törvény 1966-ban a területrendezési tervek kötelező megalapozó munkarészévé tette a 
táj-terhelhetőségi vizsgálatot, azok készítése – különböző okok miatt – eddig mégsem 
vált általánossá. A területrendezési tervezés módszertani segédanyagaként kidolgozott 
útmutató (CSIMA P. et al. 2002) azonban eleve azzal a szándékkal és oly módon készült, 
hogy a táj-terhelhetőségi vizsgálatokra abban megfogalmazott szempontok a 
településtervezéshez is hasznosíthatók legyenek. 
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A táj terhelhetősége alatt a tájnak oly mértékű igénybevételét (terhelését) értjük, ami 
mellett az ökorendszer nem károsodik maradandó módon, azaz a terhelés nem 
veszélyezteti a táj hasznosításának ökológiai feltételeit. A tervezés során vizsgálható a 
táj egyféle tájhasznosítási mód szerinti (például üdülési), vagy komplex terhelhetősége. 
Utóbbi esetben valamennyi együtt jelentkező tájhasznosítási módot figyelembe kell 
venni a terhelhetőség megállapításánál. A tervezést önállóan megalapozó, vagy annak 
vizsgálati részében készülő táj-terhelhetőségi vizsgálatok javasolt főbb munkaszakaszai: 
1) tájanalízis, 2) tájstabilitás vizsgálat, 3) terhelések vizsgálata, 4) módosító tényezők 
vizsgálata, 5) terhelések következményeinek vizsgálata, 6) terhelhetőség megállapítása, 
7) következtetések, tervezési javaslatok megfogalmazása (CSIMA P. 2002). 
 A tájrendezés eszközrendszere a tájtervezés mellett a tájépítéssel és a 
tájgondozással válik teljessé. A tájépítés a tervek fizikai megvalósítása, kivitelezése, 
beleértve az elsősorban műszaki jellegű tájalakítást (tereprendezés, építmények 
létesítése stb.) és az ökológiai jellegű tájalakítást (mint például a növénytelepítés, a 
vízfelületek létesítése).  A tájgondozás a tájhasznosítás céljainak leginkább 
megfelelő tájállapot megőrzésére irányuló tevékenységek összessége. 
 A hazai tájépítészeti szakterület évtizedek óta a tájtörténet szót használja a 
tájalakulás és a tudatos tájalakítás eseményeinek leírására.  A tájtörténeti vizsgálatok 
tárgya lényegében azonos a leíró jellegű „történeti földrajzzal” és a 
társadalomtudományi megközelítésű „antropogén ökológiával”. A tájrendezés keretében 
folytatott tájtörténeti kutatásoknak a célja elsődlegesen a tájfejlesztési döntések történeti 
megalapozása. Amennyiben az emberi tevékenységek eredményeként létrejött 
tájalakítás hosszabb távon is pozitívnak minősül, azaz a társadalmi érdekeket szolgáló 
tájhasznosításra alkalmassá teszi a tájat, azt tájfejlesztésnek nevezzük. A szűk 
csoportérdekeket szolgáló, a tájhasznosítási potenciál csökkenését vagy megszűnését 
eredményező tájalakítás a tájrombolás. 
 A tájesztétikai vizsgálatnak és értékelésnek sajátos tárgya van: a tájkép. A 
tájesztétikai értékelés feladata a látvány minőségének meghatározása és több tájrészlet 
látványának az összehasonlítása. Célja a védendő tájképi adottságok megőrzésének és a 
tervszerű tájalakítás esztétikai szempontjainak a megalapozása. 
 A tájrendezés egyik fontos célja a táj kedvező esztétikai adottságainak – 
értékének – megőrzése, illetve növelése. A tájépítészet a tájban (a környezetben) lévő 
esztétikai jelenségeket, törvényszerűségeket a tudatos tájalakítás esztétikai 
szempontjainak meghatározása érdekében vizsgálja. A tájértékelés részeként végzett 
tájesztétikai értékelések – a viszonylagosan objektív összehasonlító módszerek 
alkalmazásával – a látvány, a tájkép minél objektívabb minősítésére törekszenek. 
 A táj védelmének egyik nagyon fontos részfeladata a tájkarakter (tájjelleg) 
védelme, azonban nem igazán tisztáztuk eddig, hogy mit kell értenünk a tájkarakter 
fogalma alatt. Feltehetően ebből adódóan is terjed nálunk az a téves felfogás, hogy a 
tájkarakter felmérések a tájesztétikai (tájképi) vizsgálattal lennének azonosak. 
Véleményem szerint a tájkaraktert a tájkép mellett a történelmileg kialakult 
tájszerkezet, valamint az adott tájhoz kötődő érzelmek és hagyományok együttesen 
határozzák meg. A tájkarakter vizsgálatoknak ebből következően szintetizálniuk kell a 
tájesztétikai vizsgálatok, a közösségi jelentőségű (azaz a hagyományőrző) egyedi 
tájérték felmérések valamint a tájhasználat módját feltáró néprajzi, szociológiai jellegű 
kutatások eredményeit. 
 A tájrendezési tevékenység egyik célja a már meglévő, vagy az újonnan épülő 
létesítmények, illetve létesítmény-együttesek tájbaillesztése. A köztudatban a 
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tájbaillesztés alatt egyfajta esztétikai követelmények kielégítését értik. A tájépítészet 
felfogása szerint a tájbaillesztés funkcionális, ökológiai és esztétikai összhang 
megteremtése a létesítmény (létesítmény-együttes) és az azt magába foglaló, azt 
körülvevő táj, egyéb alkotóelemei, illetve egésze között. 
 
 
2. Tájvédelmi szabályozás 
 
 Hogyan jelenhetnek meg a településrendezést szolgáló szabályozásban – a 
rendezési terv szabályozási munkarészében, illetve a helyi építési szabályzatban – a 
tájjal kapcsolatos elemek? A „tájfejlesztést” és a „tájvédelmet” a beépítésre szánt 
területek építési övezeteinek, illetve a beépítésre nem szánt területek övezeteinek 
lehatárolása eleve lehetővé teszi, vagy korlátozza (ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS 
ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 2004). A fejlesztési célú építési övezetek kijelölésénél 
hangsúlyozottan kell figyelembe venni a tájpotenciál vizsgálatok és a táj-
terhelhetőségi vizsgálat eredményeit. Mind az építési övezetekben, mind a beépítésre 
nem szánt területek övezeteiben lehetséges a tájvédelmet szolgálóan telekalakítási és 
építési tilalmakat, korlátozásokat vagy kötelezettségeket előírni. 
 Az övezetektől függetlenül, azokat átfedően a település egészére, vagy egy 
részére megfogalmazhatók sajátos előírások az úgynevezett védelmi célú (védelem alatt 
álló, illetőleg valamely területet vagy létesítményt védő) területekre, tájrészletekre 
vonatkozóan. Sok esetben közvetve, vagy akár közvetlenül is a tájvédelem céljait 
szolgálják a természetvédelmi és a környezetvédelmi szabályozási előírások is. A 
gyakorlati intézkedések hatékonysága érdekében mégis fontos a tájat, vagy annak egyes 
alkotóelemeit érintő három védelmi tevékenység sajátos követelményeinek elkülönített 
megjelenítése (CSIMA P. et al. 2004). 
 A tájvédelmi szempontból fontos, valamint a tájrehabilitációt igénylő területek 
önálló övezetként is szabályozhatók, de elképzelhető az is, hogy az egyes övezetek 
tájrendezési szempontból sajátos létesítményeire vonatkozó előírások az övezet 
általánosan érvényes előírásain felül, vagy azoktól eltérően kerüljenek 
megfogalmazásra. Az övezetek építési szabályozása tartalmazhat előírásokat a 
tájépítésre és a tájgondozásra vonatkozóan is. A tájtörténeti vizsgálatok eredményeként 
meghatározott értékek védelmét szolgálhatják az azokat érintő építési tiltások, 
korlátozások. Az értékes tájrészletek, vagy egyes tájalkotó elemek védelmét szolgáló 
kötelezettségek a helyi értékvédelmi rendeletben szabályozhatók. A tájvédelmi 
szabályozás fontos eszköze az értékes tájak, tájrészletek védőövezeteinek kijelölése és 
azokban az építési és egyéb tevékenységekre vonatkozó előírások meghatározása. 
 A tájesztétikai értékelések eredményeként meghatározott tájképi értékek 
(látványok, rálátások, kilátások) védelme építési korlátozásokkal és építési előírásokkal 
egyaránt elősegíthető. Egyes létesítmények, létesítmény-együttesek tájbaillesztésére 
vonatkozóan kötelezettségek írhatók elő, elsősorban a település egészét, vagy a 
település egy meghatározott részét érintő általános szabályozásban. A szabályozás a 
tájvédelmi szempontból kiemelten fontos településrészekre továbbtervezési 
kötelezettséget határozhat meg, részletesebb vagy kiegészítő tervek – például 
látványtervek – készítését írhatja elő. 
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Összefoglalás 
 
 Megítélésünk szerint a kedvező táji adottságok hosszú távú megőrzése 
érdekében feltétlenül szükséges minden település rendezési tervébe, illetve a helyi 
építési szabályzatokba beépíteni a tájvédelmi szabályozási elemeket. A 
településrendezési tájszabályozás célja elsődlegesen a táj védelme, még akkor is, ha 
valamilyen fejlesztésre, újfajta hasznosításra tervezett településrészről van szó. 
Szakmailag megalapozott szabályozás nélkül az érdekütközések során nem a tudatos 
tájalakítás és tájvédelem szempontjai, hanem a kedvező táji adottságokat 
visszafordíthatatlanul elpusztító spontán folyamatok érvényesülhetnek a tájban. A 
tájtervezéssel kapcsolatos szakmai fogalmak tisztázásának a tervezés szempontjából az 
lehet az egyik gyakorlati haszna, hogy segítségével a szabályozási előírásokról 
egyértelműen eldönthető, hogy azok mire vonatkoznak, milyen szakmai célokat 
szolgálnak. 
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54. Nagy Imre 
 

A települési környezeti hatások együttes értékelése 
 
 
Bevezetés, a városok környezetterhelésének értékelése 
 
 A jövőbeni városkörnyezeti programok kialakítása során az egyik legnagyobb 
kihívás a települések környezetváltozásainak monitoringjához szükséges műszaki és 
intézményi kapacitás megteremtése. A legtöbb európai országban a települések szintjén 
a városi környezet állapotának szisztematikus mérése-megfigyelése jelentős fejlődésen 
megy keresztül. 
 A különböző városformáknak a városi környezet minőségére gyakorolt hatása 
csak akkor érthető meg, ha felderítjük a területhasznosítás formáit, a közlekedés, az 
energia-felhasználás és a károsanyag-kibocsátás mennyiségi kapcsolatait. A környezeti 
állapot monitoringjának javítása a városok szintjén és a nyert adatok egyéb 
városstatisztikákkal történő együttes megjelenítése fontos lépés a környezetminőség 
változásainak értelmezésében és a várospolitikák, illetve programok hatékonyságának 
(hatásainak) felmérésében. Számos európai ország városaiban (Franciaország, 
Finnország, Németország, Svájc és Svédország) a környezetminőség-monitoringot 
hatékonyan integrálták a károsanyag-kibocsátás megfigyelésével és a szóródás 
modellezésével. 
 Ahhoz, hogy a városi környezetről objektív és összehasonlítható információhoz 
jussunk, szükség van az összehasonlítható (városhálózati) környezetállapot-
mutatókra is (BACHMAN, A. 1975; SOLOWIEJ, D. 1992; DE ROO, G. – MILLER, D. 1997). 
Így nyomon követhető a különböző régiók, kontinensek, vagy az európai városhálózat 
környezetminőségének alakulása. A környezetfejlesztés érdekében alkotott programok 
és intézkedések hatékonysága is könnyebben követhető. 
 A települések környezet-állapotának felmérését nagy általánosságban terhelő 
tényezőként parciálisan, egymástól elválasztva végzik, tekintettel arra, hogy gyakorlati 
alkalmazásban egyelőre lehetetlen számba venni, „összesítve kiszámítani" a földrajzi 
környezetben előforduló, és az embert és a környezeti elemeket érintő káros hatásokat, 
amelyek egyszerre, összességükben (kettő vagy több tényező) jelentkeznek, s így 
támadják az emberi egészséget, degradálják az élővilágot. Annak ellenére, hogy a 
városok rengeteg emisszió- és immisszió-kataszteri adatot szolgáltatnak a 
levegőszennyeződés fajtájáról és koncentrációjáról, a vizek állapotáról, a 
szennyezőforrásokról és a tisztítás hatékonyságáról – a kölcsönhatások és terhelés-
átfedések regisztrálása, hatásfokainak feltárása és értelmezése azonban általában 
elmarad, vagy részlegesen történik meg. Egy egyszerű példával élve: az 
önkormányzatoknál a zajszintért és a zajártalmakért felelős tisztviselő nem foglalkozik a 
légszennyező anyagok emissziójával, holott a zajszint és a légszennyeződés nem külön-
külön, hanem együttesen, térben és időben egyszerre támadja az ott élő ember 
egészségét. Ugyanez érvényes a sugárzási szintre, a gépjárműforgalomra, az 
infrastruktúra minőségére, sőt a topoklímára és mikroklímára, a gazdasági fejlettségre, a 
stresszhelyzetekre, az életmódra, a táplálkozási szokásokra. 
 Vannak viszont olyan életminőséget, lakóhelyminőséget meghatározó tényezők, 
melynek adatait szinte lehetetlen beszerezni (pl. stressz, adózás, anyagi helyzet, 
felderítetlen bűnözés). A tényezők sokfélesége magával hozza, hogy az ilyen jellegű 
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vizsgálatnak túl kell lépnie a tudomány ágazati csoportosulásával hagyományosan 
kialakult taxonómiai és tipológiai korlátokat, ami az egyes ágazatok (a 
környezetvédelem, az ökológia, a természeti földrajz, a területi tervezés stb.) jeles 
képviselőiben ellenérzéseket vált ki. Nemegyszer a szakszerűtlenség gyanúját kelti 
bennük, amikor saját kutatási területükön más diszciplínák tematikáit fedezik fel. Így pl. 
a légnedvességet, nem szívesen látják együtt akárcsak felsorolva is a szén-monoxid 
immisszióval vagy a fürdőszobás lakások arányával és a zöldterületek minőségével. 
Márpedig, mint erre már utaltunk, egy légúti megbetegedés kockázati tényezői között 
nem csak a szennyező anyagok immissziója, hanem a helyi mikroklíma, többek között a 
légnedvesség és a lakáskomfort is fontos szerepet játszik (NAGY I. – TÓZSA I. 1998). 
 A ma még uralkodó ágazati szemlélet ellenére tehát elkerülhetetlen, hogy az 
emberi élettér és egészség minőségében meghatározó szerepet játszó (mérhető, 
térképezhető, vizsgálható) tényezők együttes hatásvizsgálatára a jövőben – legalább a 
tudományos kutatás szintjén – sor kerüljön (TÓZSA I. 1996). 
 Az integrált és komplex emberi beavatkozás hatásainak, erősségének mérésére 
tájalkotó tényezők esetében a hemeróbiafokozat alkalmas, ami a „tájalkotó tényezők 
antropogén eredetű változásának és -rombolásának mértékét mutatja”. A táj 
hemerobiafoka tehát egy olyan komplex indikátor, amely alapján elkészíthető a város 
hemerobiatérképe vagyis a vegetáció és telephelyének állapota alapján feltérképezhető a 
környezetterhelés (ODZUCK, W. 1987). 
 Lješević, M. (1994) a lakóövezet-tervezés és építés céljából végzett ökológiai és 
telephely-alkalmassági komplex értékelése során a lakóterület környezeti feltételeit1, az 
építészeti feltételeket2, a lokációs tényezőket3 és a lakóterület háztáji gazdálkodásra 
alkalmas lehetőségeit4 vette figyelembe. A tényezők minősítését a megfelelő térképek 
és szakértői véleményezés alapján végezték, súlyozva az egyes feltételcsoportok 
fontosságát. Az értékelés szintézise a 4 domináns feltétel jellemző sajátosságainak és a 
vizsgált terület adatainak az összesítése úgy, hogy az egyes feltételek megfelelő súlyozó 
koefficiensével vannak felszorozva. 
 Az optimális környezetű városok kialakítására való törekvés lengyel példájára 
utal Csorba Péter (1997). Az általa hivatkozott városkörnyezeti elemzés folyamán a 
kutatók a lengyelországi Radom város klimatikus, hidrológiai és biológiai szerepe 
alapján végezték el vizsgálatukat (WOLSKI P. et al. 1995), aminek eredményeként a 
város „funkcionális biológiai” térképén a biológiai „tápláló területek”, a magas, a 
közepes és az alacsony biológiai aktivitású foltok, valamint a biokorridorok, a 
biológiailag aktív területek prognosztizált alakulásának irányai találhatók. Ezek alapján 
készítették el a szerzők a „városi tájformálás” (urban landspace shaping) alapegységeit 
ábrázoló térképet. 
 Egy kisebb iparváros5 településkörnyezeti értékelése (NAGY I. 1990) a 
kiválasztott környezeti tényezők paramétereinek rangcsoportba sorolásán alapult, attól 

 
1 Topoklíma, átszellőzöttség, tájképi látvány, a látótér kiterjedése, lejtőviszonyok, a terep vízáteresztő 
képessége. 
2 A terep teherbíró képessége, annak dinamikája, a felszínalatti vízjárás, lejtőkategória, építkezési telek 
elérhetősége. 
3 A településközponttól való távolság, a fő közlekedési útvonal tömegközlekedéssel való elérhetősége, 
oktatási, valamint egészségügyi intézmények elérhetősége, a fő vízvezetéktől, áramelosztótól, 
közcsatorna-hálózatoktól való távolságok, a rekreációs területek közelsége. 
4 Konyhakertészet, szőlészet és gyümölcstermesztés adottságai, kőzetek, agyag és homokkitermelés. 
5 Verbász – A Vajdaság élelmiszeripari központja, ahol az élelmiszeripar valamennyi kulcsfontosságú 
ágazata jelen van összes környezetterhelő tevékenységével. 
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függően, hogy milyen mértékben tükrözték azok a környezetváltozást. A tényezők 
súlyát tehát paramétereik fontossági rangsora (súlyérték – S) fejezte ki (1. táblázat). A 
környezetminősítésbe bevont paraméterek értékintervallumát – a humánökológiai 
kritériumoknak megfelelően – súlyfaktorok (Sf) fejezték ki. Ily módon minden területi 
egység komplex környezetminősége a minősítésbe bevont paraméterek súlyértékeinek 
és a megfelelő értékintervallumot jelző súlyfaktorok szorzataival volt jellemezhető. A 
negatív előjelű szorzatok a téregységet eliminálták, illetve azokat a „degradált és 
szennyezett" minősítésű térkategóriába sorolták. A módszer a város (belterület vagy/és 
külterület) 1:10000 méretarányú rasztertérképén alkalmazható. Ez azért fontos, mert így 
a raszterelemek minden analitikus térképen, azonos helyen állnak és az egyes 
területegység értékelt minőségének számszerűsített hordozói. Tehát egy területi elem az 
összes kiértékelt környezeti állapot (változás, károsodás) numerikus átlagát, összegét, 
maximális vagy minimális értékét adhatja. 
 
1. táblázat: A város környezeti értékelésébe bevont főbb paramétereinek súlyozása (Nagy I. 1990) 

Környezeti elemek 
1 

Paraméterek és súlyértékük (S) 
2 

Értékintervallum 
3 

Súlyfaktor (Sf) 
4 

<8   0.3 
9-12   0.2 

13-16   0.1 
17-19   0.0 
20-23 - 0.1 
24-27 
28-31 

- 0.3 
- 0.5 

Ülepedő por (g/m2 30 nap) (7) 

32< - 0.7 
NO2 terhelés (g/m

3
) 

áprilisban 
decemberben 
(10) 

<50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 
91< 

  0.2 
  0.0 
-0.2 
-0.3 
-0.4 
-0.5 

kedvező 
rossz 

javított 
nincs 

1 
-0.7 
  0.0 
-1.0 
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Szélventilláció értékelése 
(a szélirány és gyakoriság 
figyelembe vételével) (2) 
 

Revitalizált terület   0.1 
< 2 000/l   0.8 

2 000 – 1 000/l   0.6 
10 000 – 60 000/l   0.4 

60 000 – 100 000/l   0.2 
100 000 – 200 000/l   0.0 
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 Bakteriológiai vízminősítés 
(kólibaktériumok) (6) 

> 200 000/l -0.2 
 
 
1. A környezetkímélő infrastruktúra, mint település-környezeti értékelési alap 
 
 Azokon a kisvárosi településeken, ahol nem végeznek rendszeres környezeti 
hatásvizsgálatokat, de a potenciális veszélyeztetettség lehetősége fennáll, a települési 
környezetkímélő infrastruktúrák is lehetővé teszik a környezetállapot-felmérés – bár 
körvonalazottan – előrevetíthető állapotát. Az infrastruktúra együttes elemzése alapján 
pontos felmérést kaphatunk a település környezetkímélő infrastruktúra-ellátottságáról 
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(környezetkímélő infrastruktúra index Kiind)6, annak térszerkezeti bontásáról, 
előnyeiről, hiányosságairól. Az összesített értékek alapján a (főleg a kevésbé 
közművesített) települések rangsorolhatók, mind területi, mind lakossági ellátottság 
alapján. A többszörösen hátrányos helyzetben levő települések területileg alacsony 
komfortfokozatú körzetet képeznek, ami e háttérinformációk alapján indokolttá teszi a 
fejlesztéshez szükséges céltámogatások megpályázását. Az elvégzett értékelés jól 
érzékelteti az Alföldi városok infrastruktúrájának elmaradottságát az ország más 
részeihez viszonyítva. 
 A nemzetközi és regionális metodológiák (CEROI)7 leggyakrabban használt 
környezetértékelési indikátorainak összegzett listája alapján is a városi 
környezetminősítés főbb indikátorai a légszennyező anyag-kibocsátások (SO2, NOx, 
VOC) és az urbanizáció mértéke. A lista hiányossága ellenben az, hogy az esetek 
többségében a fő megoldásnak (visszahatás) a zöldterület-gazdálkodás javítását tartja. 
 Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) és az 
EEA (European Environmental Agency) környezetértékelési módszertana 12 tényezőt 
jelöl meg, a városi környezet értékelését illetően. Az OECD (1994) javaslata ezen belül 
a tényezők indikátorait (hatás), a kialakult probléma mutatóit (állapot), valamint a 
problémára történő reagálás (válasz) indikátorait jelöli meg. A módszertanban a városok 
környezetminősítése külön paraméterként jelenik meg, utalva annak 
légszennyezettségére, a városi és átmenő forgalom sűrűségére és az urbanizálódás 
mértékének alakulására. 
 
 
2. Az európai fővárosok környezet-minősítésére tett kísérletek 
 
 Egy olyan kísérlet során, amelynek célja az európai városi környezet állapotának 
felmérése volt, a szerzők a környezet-ökológiai minősítést a városi zöldterületek, az 
utcai zaj, az egy főre eső lakásterület (m2), a közlekedésbiztonság, a közcsatorna-
hálózatra csatlakoztatott lakások aránya, a rövid és hosszúidejű levegőszennyezettség 
mértéke alapján végezték el. 
 A zárótanulmány a Valletta (12 ezer lakos) és Moszkva (8 818 ezer lakos) 
egymástól nagyságrendekkel különböző európai városok értékelésével foglalkozik. Az 
eredmény azt mutatja, hogy a skandináv városok (Bergen, Göteborg, Oslo) minden, 
vagy majdnem minden paraméter tekintetében „jó" minősítésűek (Koppenhága, 
Helsinki csak néhány közepes minősítést tudhat magáénak), míg a kelet-közép európai 
városok közül a legtöbb a „rossz" paraméterrel jellemezhető (Ogyessza, Zágráb, 
Dnyepropetrovszk, Budapest, Dubrovnik, Kijev, Prága, Gdansk). Specifikus minősítésű 
Velence, melynek zöldterület hiánya és szennyvízproblémája gyengíti ökológiai 
minősítését, valamint Valletta, ahol a zajártalom-terhelés kiemelkedően nagy. Érdekes, 
hogy Rotterdamnak, mint kikötővárosnak és Brüsszelnek nincs „rossz” paramétere. 
 
 
3. Magyarországi próbálkozások a városok komplex környezetminősítésére 
 
 Magyarországon a nyolcvanas évektől kezdve készültek együttes terhelést mérő 
városkörnyezeti hatásvizsgálatok (FODOR I. – BUNYEVÁCZ J. 1984) és jelenleg tervben 

 
6 Minél magasabb az index érték, annál kiépítettebb az infrastruktúra. 
7 CEROI-City Environment, Report on Internet 
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van egy környezet-egészségügyi Földrajzi Információs Rendszer kialakításának a 
módszertani előkészítése, amely a különböző típusú települések komplex környezet-
egészségügyi állapotát értékeli. 
 A közlekedési zaj és a légszennyezés ártalmainak értékelése Gecső Olga (1990) 
példáján szemléltethető. A forgalomterhelés meghatározásához a hétköznap 10–14h 
között mért járműsűrűség szolgált alapul. A statikus zajtérkép elkészítéséhez az 
immissziós zajjellemzők vizsgálatát az MSz-KGST 541-1977, az MSz 18150-1-83 és az 
MSz-KGST 1251-1978 számú szabványok szerint végezték el. A forgalomsűrűségi 
adatokkal egybevetve a helyi körülmények ismeretében elméleti átlagolással lehetett 
megszerkeszteni a közutakra vonatkozó, vonalas zajimmissziós térképet. 
 A települések zöldterületeinek minősítését a parkok növényállományának 
értékelésével GALAMBOS I. – TÓZSA I. 1990) próbálták jellemezni, aminek keretében a 
fák átlagos (becsült) életkorát, a parkok általános állapotát, felszabdaltságát, az 
árnyékhatást, az aktív-inaktív felületek arányát, a látogatottságot, az állományklímát, 
környezeti növénykárosodások jelenlétét és a parkok dendroflóráját vették figyelembe. 
 Kecskemét környezetterhelésének vizsgálata8 keretében megkíséreltük 
számszerűsíteni, és mérhetővé tenni a gépjárműforgalom és a lakókörnyezet tényezőit. 
Ennek ismeretében próbáltuk meg a város területeinek környezeti összterhelését, a 
környezetfüggőnek tekintett daganatos megbetegedések kockázatának szempontjából 
egy 1–10-ig terjedő skálán minősíteni9 (NAGY I. et al. 2000). 
 
2. táblázat: Javasolt városi környezetértékelési indikátorok (eredeti) 

Elektromos energiafogyasztás MW/fő/év 
Magángépkocsik száma 1 főre jutó gépkocsi szám 
1 főre számított évi utaskilométer 1000/gépkocsi/km 
NOx légszennyezés határérték-túllépés % 
Szálló por (TSP) határérték-túllépéssel jellemezhető napok száma 
Kerékpárközlekedés Az utazások % aránya 
Az 5000m2-nél nagyobb zöldterülettől 300 m-en 
belül élő lakosság aránya % 

Az újrahasznosított, visszaforgatott hulladék aránya 
az összes hulladékból % 

Elégetett hulladék aránya % 
>55dB-nél nagyobb (A) éjjeli zajnak kitett 
lakosságarány % 

Közcsatorna-hálózatra csatlakoztatott lakások 
aránya % 

Tisztított szennyvíz hatásfoka BOI5 csökkenés 
Felszíni vizek vízminősége KOI, BOI5, P, N 
Területhasznosítás változása km2

Zöldfelületi növekedés % 
 
 
 A fentiekben vázolt, és a szakirodalomban egyre gyakrabban megjelenő integrált 
környezetminősítést célzó indikátorsorok alapján, amelyek a fenntartható 
városkörnyezet ismérveit is szem előtt tartják (anyag-, víz- és energiaáramlás 

                                                 
8 A vizsgálatot ún. differenciált súlyozáson alapuló helykiválasztó Földrajzi Információs Rendszer 
segítségével végeztük, amelynek a súlyozási arányait orvosszakértői csoport véleményei alapján készült 
döntésfüggvénnyel alapoztuk meg. 
9 Az eredmény szerint Kecskeméten a Csányi krt. kockázata 8-as kategóriába, a Széchényi krt. a Petőfi S. 
u., Hock J. u., Lechner Ö. u., Batthyány u., és Kuruc u. 6-os kategóriába tartoztak. 
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hatékonyságára vonatkozó mutatók), a fenti értékelési szempontrendszert tartjuk – a 
teljesség igénye nélkül – elfogadhatónak (2. táblázat). 
 
 
4. Környezeti kockázatelemzés 
 
 Az összehasonlító kockázat-becslés (Comparative Risk Assessment – CRA) a 
környezeti kockázatbecslés elméleti és módszertani keretét használja fel ahhoz, hogy 
egy adott földrajzi területen belül összehasonlítsa a különböző környezeti veszélyek 
egészségügyi, ökológiai, és életminőségre gyakorolt hatásait. Minden elérhető adatot 
összegyűjt a lehetséges veszélyekről, hogy segítsen a döntéshozóknak, program-
menedzsereknek és a város lakóinak abban, hogy meghatározzák melyek a város előtt 
álló legsürgősebb környezeti kihívások. 
 Ágazati környezeti zonációs folyamatok feltárásában első lépésként a szennyező 
területhasználat és a terhelés kockázati tényezőjüknek becslésére kerül sor. A második 
lépésben a terület szennyezés-érzékenységnek megfelelő minőségi célok 
meghatározása, a harmadikban pedig a szennyezés-kockázat területi megoszlása és a 
minőségi igények összehasonlításával kialakult potenciális konfliktusterületek, és 
konfliktusszintek identifikálására kerül sor, figyelembe véve a területhasználati (zoning) 
stratégiákat is. Ennek alapján történik meg negyedik lépésként a potenciális és a létező 
konfliktusokat kezelő irányítási rendszerek kidolgozása (policy) az új szennyezésmentes 
területhasználat kijelölésére (DE ROO, G. – MILLER, D. 1997; MEZŐSI G. et al. 1999). 
 A levegőszennyezettség kockázatának megállapításakor, pl. a különböző 
területhasznosítási típusok (repülőtér, ipar, közlekedési útvonalak) szennyező 
forrásainak figyelembe vételén kívül, a légszennyezés regionális mértékét, valamint a 
pontforrások szennyezési sugarát is számításba kell venni. A légszennyezés és 
területhasznosítás között fellépő konfliktushelyzetek során fontos definiálni az 
érzékenység tekintetében különböző területhasználati típusokat és a levegő minőségi 
állapotát. 
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55. Jung András – Tőkei László – Kardeván Péter 
 
Városi zöldterületek elemzése nagy spektrális felbontású légifelvétellel 
 
 
Bevezetés 
 
 Az ENSZ 2005-ös jelentése szerint a Világ népességének közel a fele, Európa 
lakosságának közel a háromnegyede és Magyarország lakóinak mintegy 70%-a fog 
városokban élni 2010-ben. A „várossá fejlődés” egyik legszembetűnőbb jelensége, a 
beépített területek arányának növekedésével párhuzamosan, a zöldterületek 
kiterjedésének folyamatos csökkenése. 
 A távérzékelés fejlődésének köszönhetően egyre több alkalmazott 
tudományterület előtt nyílt lehetőség arra, hogy a légi vagy űrbázisú radiométerek által 
rögzített felszíni spektrális információkat saját céljaikra használják fel. Városi 
körülmények között néhány méteren belül teljesen eltérő energiagazdálkodású felületek 
váltogatják egymást. Ilyen kis változások érzékeléséhez speciális képalkotó 
berendezések szükségesek. Kutatásaink során egy DAIS 7915 légi hiperspektrális 
kamera mérési eredményeivel dolgoztunk. 
 
 
1. Célkitűzések 
 
 Célunk, hogy nagy térbeli- és spektrális felbontású (hiperspektrális) 
távérzékelési adatbázisra alapozva elemezzük a már korábban publikált és az általunk 
kidolgozott azon módszereket, amelyek a településökológiával, zöldfelület-tervezéssel 
foglalkozó szakemberek számára felhasználhatók (TAMÁS J. et al. 2004; BURAI P.–
TAMÁS J. 2004). 

A rövid- és a hosszúhullámú spektrális tartományok városklimatológiai 
alkalmazhatóságával foglalkoztunk részletesen (BARTHOLY J. et al. 2002; JUNG A. et al. 
2004, 2005; GLAESSER, C. – REINARTZ, P. 2005; UNGER J . – SÜMEGHY Z. 2005). A 
távérzékelésben az élő növényzet jelenlétét és tulajdonságait leggyakrabban vegetációs 
indexek meghatározásával jellemzik. A hagyományos vegetációs indexeket két széles 
spektrumtartományból határozzák meg. Az általunk feldolgozott adatbázis viszont 
legalább tíz csatornával rendelkezik az indexhez szükséges tartományban (600-800 nm). 
Ehhez a körülményhez alkalmazkodva kellett megadni egy olyan vegetációs indexet, 
amely akár tíz vagy több csatorna tulajdonságait is figyelembe tudja venni. Az ehhez 
szükséges módszertant is ki kellett dolgozni. Ezen kívül, termális csatornák 
bevonásával, a különböző városi felületek felszínhőmérsékleti tulajdonságait is 
tanulmányoztuk. (OKE, T. – MAXWELL, G. 1967; LANDSBERG, H. 1979; VOOGT. J. – 
OKE, T. 2003). Konkrét célkitűzéseink a következő két pont szerint alakultak: 

• a teljes növényzet szerepének meghatározása a városi felszínhőmérséklet térbeli 
eloszlásában, illetve 

• a városi mikroklimatikus tereket pozitívan befolyásolni képes vegetáció 
vizsgálatához szükséges távérzékeléses módszer kidolgozása (vörös-él módszer) 
és a statisztikus kapcsolat meghatározása. 

 
 A vörös-él módszer alkalmazására több lehetőség is ismert (BROGE, N. – 
LEBLANC, L. 2000; BROGE, N. – MORTENSEN, J. 2002; DEMETRIADES-SHAH, T. et al. 

 417



VÁROSI ZÖLDTERÜLETEK ELEMZÉSE NAGY SPEKTRÁLIS FELBONTÁSÚ LÉGIFELVÉTELLEL 
 
 

1990; GUYOT, G. et al. 1988; MUTANGA, O. – SKIDMORE, A. 2004; KUMAR, L. et al. 
2001; GILABERT, M. et al. 1996). Munkánkban a vörös és közeli infravörös tartomány 
(10 mintavételi ponttal) reflektancia görbéjén numerikus-deriválással határoztunk meg 
az inflexiós pontot, ami a vörös-él pozíció értékét adta meg. Ennek eredményeit 
vizsgáltuk és hasonlítottuk össze a felszínhőmérsékleti térképpel. 

Továbbá foglalkozunk azzal, hogy milyen szignifikáns statisztikus kapcsolat van 
az eltérő növényi felszínek hőmérséklet-változása és a vörös-él pozíció között? 
 
 
2. Anyag és módszer 

 
 Az általunk használt felvételek egy DAIS 7915-ös légi hiperspektrális kamerával 
készültek, amelyet termális szenzorral is elláttak. Térbeli felbontása 5 m volt. A 
hiperspektrális felvételek információtartalmát még kiegészítettük valódi színes 
légifelvételekkel, topográfiai térképekkel és terepi bejárás során gyűjtött adatokkal. 
 Feltevésünk szerint eredményes városi vegetáció-kutatáshoz megfelelően nagy 
térbeli- (<100 m2/pixel) és spektrális (>100 csatorna) fölbontású adatsor szükséges. A 
HYSENS 2002 projekt keretében valósult meg az első magyarországi hiperspektrális 
kísérlet, illetve repülési kampány. A repülésre 2002. augusztus 18-án került sor a 
koradélutáni órákban. A felvételeken Gyöngyös város (GPS koordináták: N 47°48.9', E 
19°58.7') teljes kiterjedésében rögzítésre került, amelyet méreténél fogva alkalmasnak 
találtunk tesztterületként bevonni a kutatásunkba (KARDEVÁN P. et al. 2003; VEKERDY 
Z. et al. 2002). 
 
1. táblázat: A kutatás során alkalmazott fontosabb módszerek 

Az alkalmazott módszer 
megnevezése 

Az alkalmazáshoz 
szükséges adatbázis 

A módszer alkalmazásának 
indoklása 

Maszkolás Szimulált NDVI képek és 
azok ellenőrzött osztályozása, 
majd összevonása két 
osztályba (0 és 1). 

A növényi és nem növényi területek 
szétválasztása. 

MNF transzformáció Hiperspektrális kép Hiperspektrális kép 
zajösszetevőinek csökkentése. 

Fourier-transzformáció Eredeti termális kép  Eredeti termális kép térbeli 
változékonyságának csökkentése a 
gradiensszámítás miatt. 
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Képfúzió Légi felvétel és 
hiperspektrális kép 

Egy jó térbeli és jó spektrális 
felbontású kép előnyös 
tulajdonságainak egyesítése. 

Görbeértékelésen 
alapuló vegetációs index: 
a vörös-él pozíció 
meghatározása. 

Az MNF transzformáció 
során zajcsökkentett 600-800 
nm tartományú 
hiperspektrális kép. 

Hiperspektrális képre kidolgozott 
vegetációs index az NDVI helyett. 

II
. K

id
ol

go
zo

tt
 

el
já

rá
s Növények szerepe a 

felszínhőmérsékletben. 
Maszkolt, eredeti termális 
kép. 

A városi felszín hőmérsékletének 
alakulása, ha növénnyel fedett és ha 
nem. 

 
 
 Az 1. táblázatban összefoglaltuk azokat a műveleteket, amelyeket munkánk 
során alkalmaztunk, végrehajtottunk. Külön kiemeltük (dőlt betűvel) azokat az 
eljárásokat, amelyek kész panelként az ENVI szoftverben is megtalálhatók, illetve 
azokat, amelyeket kutatásunk során külön ki kellett dolgoznunk (GREIWE, A. et al. 2005; 
STÜMER, W. – KÖHL, M. 2005; SEGL, K. et al. 2003). Számításainkhoz az ENVI 3.6 
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szoftvercsomag beépített moduljait használtuk, illetve szükség esetén (vörös-él 
módszer) kiegészítő programokat készítettünk IDL nyelven. 
 
 
3. Eredmények 
 
3.1. Városi felszín hőmérséklete vegetációval és vegetáció nélkül 
 
 Ennek a speciális műveletnek az előkészítéséhez a maszkolást alkalmaztuk. A 
maszkokat NDVI kép alapján ellenőrzött osztályok összeolvasztásával készítettük elő. 
A maszkolási művelet végrehajtásával a városi felszín növényekkel fedett és 
növényekkel nem fedett területekre bontható. A termális felvételeken 2 ºC-os 
hőmérsékleti lépcsőket hoztunk létre. 
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1. ábra: Felszínhőmérsékleti lépcsők alakulása növényzet jelenlétében és hiányában (saját szerkesztés) 

 
 
 A 2 ºC-os hőmérsékleti lépcsők kialakításával meghatároztuk a teljes növényzet 
szerepét a városi felszínhőmérséklet térbeli eloszlásában. Megállapításunk szerint, ha a 
területen növényállomány is volt, akkor a vizsgált területek több mint 50%-a a 19-23 
ºC-os felszínhőmérsékleti tartományba esett, ha nem, akkor a 19-23 ºC-os tartományba 
csak a vizsgált terület 34,3%-a tartozott bele. A növényzet virtuális eltávolítása után a 
17-19 ºC közé eső területek aránya 7,5%-ról 2,4%-ra, illetve a 19-21 ºC közé eső 
területek aránya 32,8%-ról 13,6%-ra csökkent. Kiterjedt növénytakaró hiányában a 
város felszínhőmérséklete jelentősen emelkedik, illetve jelenlétében a város 
magasabb hőmérsékletű felszíneinek aránya csökken. 
 Felhívjuk a figyelmet, hogy nem az egyes hőmérsékleti értékek abszolút értéke a 
fontos, hanem az egyes tartományok előfordulásának gyakorisága, illetve változása. A 
mérések egy adott időpontban készültek, így nem az abszolút felszínhőmérsékleti 
értékekre, hanem azok térbeli eloszlására koncentráltunk elsősorban. 
 
 
3.2. A vörös-él pozíció és a növényi felszínhőmérséklet kapcsolata 
 
 Megvizsgáltuk a vörös-él pozíció (VÉP) és felszínhőmérsékleti eltérések (∆Tf) 
kapcsolatát. Míg a növényi felszín hőmérsékletét a leveleken zajló párologtatási 
folyamatok miatt a növény teljes felülete határozza meg, addig a távérzékeléses 
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vegetációs indexek a klorofill-tartalom és a növények makroszkopikus (állományszint) 
és mikroszkopikus (sejtfalak) tulajdonságaitól függően a külső növényi felület 
tulajdonságai alapján képezik értékeiket. 
 

 
2.ábra: A vörös él pozíció és a növényi felszínhőmérséklet változás (légifotók alapján saját szerk.) 

 
 

A 2. ábrán egy mintaterület felszínhőmérséklet-változás tulajdonságait mutatjuk 
be. Az 1. számú részkép a referencia-területhez (futballpálya) viszonyított átlagos 
eltéréseknek megfelelő színosztályokat mutatja be, a 2. számú részkép egy mintaterület 
(fás állomány és füves terület) referencia-területhez viszonyított átlagos eltérését (∆Tf ) 
és a hozzá tartozó VÉP értékeket mutatja be. A 3. számú részképen a bemutatott 
mintaterület légi felvételét láthatjuk. 

A növényállomány méreteinek függőleges növekedésével (15-20 m magas 
faállományok) a teljes felületen történő párologtatásból adódó felszíni hőveszteségnek 
gyorsabban kellene nőnie, mint a külső felülettel arányos vegetációs indexek értékeinek. 
Ebből az következhet, hogy magasabb VÉP értékek ( >720 nm) esetében a ∆Tf abszolút 
értéke jobban nő (3. ábra), mint ahogy a VÉP értéke növekszik. Magasabb VÉP 
értékeknél (VÉP >720 nm) a hőmérséklet-változás (∆Tf) nagyobb, mint a VÉP 
változása, hiszen az összetettebb növényállományok (magasság >15-20 m, 
koronaátmérő >10-15 m) teljes lombozati felülete sokkal nagyobb, mint az egyszintes 
füves területeké. 

Egyik legfontosabb eredményünknek a vörös-él pozíció (VÉP) és a növényi 
felszínhőmérséklet összefüggéseinek feltárását tekintjük. A hőmérsékleti térkép adata a 
referencia adatsor, és ehhez hasonlítottuk a közvetetten ellenőrzött VÉP térkép 
megfelelő értékeit. Az osztályozott kép egymáshoz viszonyított találati pontossága 
(overall accuracy) 91,24% volt, míg a Kappa-index értéke 0,81. Ezeket az értékeket 
biztató eredménynek tartjuk. Ez azt mutatja, hogy vörös-él pozíció értékek alapján a 
növények felszínhőmérsékleti változása a térképen 91%-os valószínűséggel megadható. 
A VÉP és a felszínhőmérséklet-eltérés változók közötti kapcsolat logaritmikusnak 
adódott. A regressziós görbéhez tartozó determinisztikus együttható értéke (R2) 0,65. 
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3. ábra: A VÉP és a növényi felszínhőmérséklet statisztikus kapcsolata (saját szerkesztés) 

 
 
Összefoglalás 
 
 Maszkolás alkalmazásával gyorsan, látványosan és számokkal alátámasztva 
mutathatjuk be, hogy mit jelentenek egy város életében a zöldfelületek. Milyen 
mértékben változik a városrész felszínhőmérséklete, ha egy zöldterületet beépítenek, 
vagy egy beépített területet újra visszaadnak a növényeknek. 
 Ha nem rendelkezünk hőmérsékleti képekkel, de rendelkezünk jó spektrális és 
térbeli felbontású látható és közeli infravörös felvételekkel, akkor a vörös-él pozíció 
meghatározásával, igaz közvetve, de következtethetünk arra, hogy egy referencia 
területhez képest mekkora hőmérséklet-változás várható adott vörös-él pozíció értékek 
mellett (jelenlegi légi, illetve jövőbeli műholdas alkalmazási lehetőség). 

A végső felhasználók egyszerű megoldásokat és egyértelmű eredményeket 
várnak. Ha a távérzékelés ismeretségén és elterjedtségén javítani szeretnénk, akkor 
ezeket az elvárásokat is figyelembe kell venni. A távérzékelés és az abból profitáló 
információs rendszerek a döntéshozási folyamatok részei. Természetesen más kérdés, 
hogy a döntéshozók élnek-e a lehetőségekkel. 
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56. Kiss Tímea – Vidovenyecz Vivien 
 

Szeged környezeti terhelésének vizsgálata a fák évgyűrűiben és a levélen 
mért ülepedő por nehézfémtartalma alapján 

 
 
Bevezetés 
 
 Az utak mentén növekedő városi fákat jelentős káros környezeti hatás érheti, 
különösen a nagyobb forgalmú helyeken. Ezen hatások közé sorolhatjuk a fokozott 
légszennyezést, talajtömörödést, a talajok befedését, a mechanikai sérüléseket, a 
szélsőséges vízháztartási és hőmérsékleti viszonyokat. Ezek legtöbbször együttesen 
fordulnak elő, jelentős növekedésbeli eltéréseket és a vízterhelési tüneteknek okozva 
(BALLACH, H.J. et al. 1998). Ugyanakkor a városi fák állapota utal a terület társadalmi, 
gazdasági, kulturális és környezet-egészségügyi helyzetére is (LÁNYI G. 2000), így ezen 
élő szervezetek segítségével feltérképezhetőek az intenzívebb környezeti terhelésnek 
kitett városrészek. A vizsgálathoz az ökológiai állapotjelzők közül a levegő–
növényzet(–talaj) rendszert választottuk ki, mert a vegetáció a legkönnyebben 
vizsgálható élő rendszer, míg az ülepedő por és a talaj vizsgálata utalhat a növénybe 
való beépülés módjára. 
 A por keletkezésének fő oka az ipari-, illetve a helytelenül folytatott 
mezőgazdasági tevékenység. A településeken a szennyezés fő forrása a földutakról és 
építkezésekről felverődő por, továbbá a közlekedés. A légkörbe jutó vegyületek egy 
részét belélegezzük, más részük a bőrre ülepedik, illetve a talajból és a vízből 
bekerülnek a táplálékláncba. Mivel a por fémszemcséi a szervezetből nem ürülnek ki, 
komoly élettani következményekkel járhatnak. 
 A kutatáshoz lombos fák leveleiből, illetve évgyűrűiből származó adatokat 
használtunk, mert (1) tükrözik, hogy milyen mértékben juthatnak nehézfémek az 
élőszervezetbe, és (2) évgyűrűikkel a szennyeződés időbeli változása is könnyen 
vizsgálható anélkül, hogy mintázás közben jelentős károsodást szenvednének. 
 Az évgyűrűk vastagságának változását régóta használják a különböző környezeti 
tényezők rekonstruálásakor, de az évgyűrűk  kémiai összetételével, illetve a fába 
beépülő szennyezőanyagok felvételével jóval később kezdtek el foglalkozni a kutatók. 
Lepp, N. W. (1975) elsőként vetette fel az évgyűrűk kémiai vizsgálatának lehetőségét a 
nyomelemek időbeli változásának vizsgálataiban. Véleménye szerint a fémek a 
gyökéren, levélzeten és a háncson keresztül jutnak be a fába, de ennek mértéke 
fajonként, helyenként eltérő lehet. A levélzet szerepét a nehézfémek felvételében többen 
is hangsúlyozzák (LEPP, N.W. 1975; LIN, Z.Q. et al. 1995), bár más szerzők szerint ez 
nem minden faj esetében bizonyítható (WATMOUGH, S.A. 1999). A fentiekből kiindulva 
a fák évgyűrűi alapján bizonyos esetekben nyomonkövethető a levegőből leülepedő 
nehézfémek hosszútávú időbeli változása (WATMOUGH, S.A. 1999; BRABANDER, D.J. et 
al. 1999; PADILLA, K.L. – ANDERSON, K.A. 2002), vagy a forgalom tér- és időbeli 
változása (KADELL, L. – LARSSON, J. 1978). 
 A kutatás célja, hogy Szeged környezeti terhelésének mértékét meghatározzuk a 
fákba beépülő nehézfémek és a levelekre ülepedő por vizsgálata alapján. A vizsgálat 
lehetőséget nyújt arra is, hogy a környezeti terhelés tér- és időbeli változásait 
nyomonkövessük. Távlati célunk az, hogy Szeged város területén létrehozzunk egy 
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biomonitoring rendszert, amelynek segítségével a város nehézfém terhelése 
folyamatosan vizsgálható. 
 
 
1. Módszerek 
 
 A vizsgálatot Szeged teljes területén végeztük az évgyűrűk és az ülepedő por 
nehézfémtartalmának mérésével. Egyenletes sűrűséggel vettünk évgyűrű- és 
talajmintákat 1999-ben és 2005-ben (72 fa), illetve a CSEMETE Egyesület 
levélmintákat gyűjtött be 100 pontról 2005 júniusának, júliusának, augusztusának és 
szeptemberének utolsó napjain. 
 A mintavétel során alapvető szempont volt, hogy (1) olyan fajokat válasszunk, 
amelyek nagy egyedszámban élnek a város egész területén, és (2) olyan egyedeket, 
amelyeket hasonló környezeti hatás ér (utak mentén). Ezeknek megfeleltek a nagylevelű 
hárs (Tilia platyhyllos) és a fekete nyár (Populus nigra) egyedei, amelyek ha egymás 
mellett fordultak elő, akkor mindkét fajt megmintáztuk, hogy összehasonlítható legyen 
a nehézfémterhelés fafajtól függő esetleges különbözősége. 
 A fákat bötüzéses módszerrel mintáztuk meg 1 méteres magasságban. Az utolsó 
5 év évgyűrűit (1995-99, illetve 2001-2005) leválasztottuk a furatokról, kiszárítva 
lemértük a tömegét, majd salétromsavas és perklórsavas feltárást követően 
atomabszorpciós spektrofotométerrel mértük meg az akkumulált nehézfémek 
mennyiségét (ppm). A begyűjtött falevelekből először mintánként 1500-2000 cm2 
levélfelület került beszkennelésre, hogy felületüket kiszámolhassuk. A levélről 
származó ülepedő por mennyiségének meghatározása után a mintákat 0,02 M EDTA 
oldatban tártuk fel, majd a méréseket (18 elemre; ppm) PerkinElmer ICP/OES 
műszerrel végezték el (TIKTVF). A talajmintákat a fák alól 10-20 cm-es mélységből 
gyűjtöttük, majd  0,02 M EDTA oldatos feltárást követően a minták nehézfémtartalmát 
(4 fém; ppm) spektrofotométerrel mértük meg (SZTE TEF). 
 
 
2. Eredmények 
 
2.1. A levélen felhalmozódott ülepedő por tér- és időbeli vizsgálata 
 
 Az ülepedő por területi megoszlásának vizsgálatakor azokat a nehézfémeket 
választottuk ki (Cu, Zn, Pb és Cd), amelyek térbeli eloszlását a fák évgyűrűi alapján is 
vizsgálhatjuk. A kiválasztott fémek területi eloszlása igen jellegzetes, maximális 
értékeiket rendszerint ugyanabban a városrészben érik el, bár mintázatuk különböző 
lehet (1. ábra). Míg a cink és réz magas koncentrációban (500-1000 ppm) sokkal 
nagyobb területen (még a külső városrészeken is) jelent meg, addig az ólom és 
kadmium a belvárost körülölelve mutat magas értékeket (250-500 ppm). 
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1. ábra: Az ülepedő porban mért jelentősebb ólom és cink mennyiségek 2005 júniusában 

 (saját szerkesztés) 
  
 Ez a területi eloszlás hasonló maradt a Pb és Cd esetében egész nyáron, de a cink 
és réz tartalom 2005. július és augusztus között látványosan átrendeződött. A nyár 
elején mind a kül- és belvárosban meglehetősen magas szennyeződésértékeket mutattak, 
míg augusztusra teljesen visszahúzódtak a belvárosi területekre. A négy fém 
mobilitásában lévő különbség oka valószínűleg az lehet, hogy eltérő méretű 
porszemekhez kapcsolódnak, így a mérések közötti időjárási helyzetek alapvetően 
befolyásolták térbeli átrendeződésüket. 
 
 
2.2. A fákban mért nehézfémértékek időbeli változása 1995 és 2005 között 
 
 A fákban felhalmozódott nehézfémek mennyisége jelentősen megváltozott az 
elmúlt öt évben a korábbi időszakhoz viszonyítva (1. táblázat), ahogyan ezt a minták 
átlagértékeinek jelentős növekedése is mutatja: az ólom és a cink mennyisége 2-3-szor 
magasabb lett, míg a kadmium és réz értékei már egy nagyságrenddel nőttek. 
Ugyanakkor a minimum és maximum értékek egyre inkább közeledtek egymáshoz, ami 
azt tükrözi, hogy míg korábban bizonyos mintavételi helyek erősen szennyezettek vagy 
éppen szennyezésmentesek voltak, addig ma a várost egy egyenletesebb eloszlású, 
ugyanakkor magasabb mértékű nehéz-fémterhelés jellemzi. 
 
1. táblázat: Az évgyűrűkben mért nehézfémtartalom időbeli változása 

fém ólom kadmium cink réz 
időszak 1995-99 2001-05 1995-99 2001-05 1995-99 2001-05 1995-99 2001-05 
átlag (ppm) 6,4 11,0 0,2 5,0 4,4 12,7 2,3 22,4 
max. (ppm) 47,6 21,0 3,6 9,1 55,1 37,2 48,9 236,9 
min. (ppm) 0,0 6,2 0,0 2,8 0,0 0,4 0 0,6 
 
 
 Csaknem minden mintavételi ponton, minden vizsgált nehézfémre igaz, hogy 
mennyisége az elmúlt 5 évben megnőtt. A diagramban, a 2005-ben mért 
nehézfémtartalmat (Zn) az 1999-es adatok függvényében ábrázoltuk (2. ábra). 
Amennyiben a fákban az értékek nem változtak volna, akkor az x=y függvény vonalára 
kellene illeszkednie a pontoknak. Ugyanakkor a pontok java része ettől a vonaltól 
feljebb helyezkedik el, ami egyértelműen tükrözni a fatörzsbe beépült nehézfémek 
mennyiségének megnövekedését. Ez alól a tendencia alól leginkább az ólom 
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mennyiségének a változása tér el, hiszen jónéhány ponton lecsökkent a fákban található 
nehézfémek mennyisége. 
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2. ábra: A fák 2001-05-ös évgyűrűiben mért cink értékek az 1995-99-es adatok függvényében 

(saját szerkesztés) 
  
 Az évgyűrűkben az ólom mennyisége mutat érdekes időbeli változást (3. ábra), 
ugyanis az ólommentes benzin bevezetésére (1999) a két mérési időszak között került 
sor, ezért azt vártuk, hogy mennyisége a 2000-2005 közötti évgyűrűkben jelentősen 
lecsökken. Ennek ellenére az ólom továbbra is magas (sőt, a korábbinál is magasabb) 
koncentrációban volt jelen az évgyűrűkben, ami arra utal, hogy továbbra is felvehető a 
növények számára. 
 A környezeti terhelés mértékére utal az adott időszak biomassza-mennyisége is        
(4. ábra). Az 1995-1999-es években az 5 évgyűrű átlagos száraztömege 0,29 g volt, 
ugyanakkor 2000-2005 között már csak 0,21 g. Ez a drasztikusnak mondható (28%) 
csökkenés kétségtelenül arra utal, hogy a fák életfeltételei fokozatosan romlottak az 
elmúlt időszak során. Hasonló, negatív korrelációt figyelt meg Fischer, S. et al. (2002) 
az évgyűrűk vastagsága és az ólomkoncentráció között. 
 

3. ábra: A fák 2001-05 között nőtt évgyűrűinek 
ólomtartalma (ppm) az 1995-99-es adatok 

függvényében (saját szerk.) 

4. ábra: A fák 2001-05 között nőtt évgyűrűinek 
összbiomassza mennyisége (g) az 1995-99-es 

adatok függvényében (saját szerk.) 
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2.3. A nehézfémek területi eloszlása a fákban mért értékek alapján 
 
 A legmagasabb réz felhalmozódási értékeket az 1995-99-es periódusban a a 
város ipari területének központi részén elhelyezkedő fákban mértük, ezért 
valószínűsítettük, hogy a szennyeződés innen származott. Ugyanakkor a városközpont 
fáiban kisebb réz tartalmat mértünk, ami arra utalt, hogy itt a szennyeződés 
felhalmozódását megakadályozták a magas, sűrűn elhelyezkedő épületek, így a 
szélárnyékukban lévő fákra nem ülepedhett le réz. Azóta ezen a területen egyre kisebb 
mértékűvé vált az ipari tevékenység, így 2001-05 között már nem az iparterület volt a 
„legszennyezettebb”, hanem az ettől délkeletre lévő területek és a belváros (5. 
ábra). 
 Tehát a szennyeződés gócpontjai áttevődtek délkelet felé. Mindeközben újabb 
pontokon (északi és délnyugati városrészek) jelentek meg olyan fák, amelyek több rezet 
akkumuláltak, és a réz abszolút mennyisége is drasztikusan megnőtt: a minták 
réztartalmának átlaga megtízszereződött. A rézmennyiség megnövekedése a 
szennyeződés térbeli áttevődésével is járt, ezen változások okát azonban nem tudtuk 
megadni. 
 A cink mennyiségének térbeli eloszlása a két vizsgált időszakban kevésbé 
változó mintázatot mutat, de mennyisége megháromszorozódott. Cinkfeldúsulások a 
város külső peremeit jellemzik, a belső városrészeken és Újszegeden minimális mértékű 
a felhalmozódás. Sem a cink, sem a réz mennyisége nem mutatott semmiféle szabályos 
változást a főutaktól távolodva. 
 

 
5. ábra: A fák évgyűrűiben (2001-05) mért rézmennyiségek és a mintahelyek térbeli eloszlása 

(saját szerk.) 
 
 
 Mindkét időszak alatt a vizsgált sugár- és körutak mentén a fákban mért ólom 
mennyisége magasabb volt (6. ábra), mint a kevésbé forgalmas területeken, parkokban 
mért mennyiségnek, hasonlóan egyéb európai felmérésekhez (WATMOUGH, S.A. 1999) 
Az elkerülő utak forgalom-megosztó szerepére mutatnak rá a Kossuth L. sugárút 
mentén mért ólom értékek, amelyek növekedtek az (elkerülő) körutakig, itt 
lecsökkentek, majd tovább nőttek a centrum felé (7. ábra). 
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6. ábra: A fákban mért Pb és Cd mennyiségének 

változása 1995-99 és 2001-05 között a főutak és az 
egyéb utak mentén (saját szerkesztés) 

7. ábra: A fákban mért Pb és Cd mennyiségének 
változása 2001-05 között egy városközpont felé 

haladó út mentén (saját szerkesztés) 
 
 
 Megvizsgáltuk azt is, hogy az utak ólomszennyezettsége milyen távolságig jut 
el. Az 1999-es adatok azt mutatták, hogy az évgyűrűkben az ólom mennyiségének 
csupán 50-60 m után csökkent le számottevően a mennyisége, szemben Kardell, L. – 
Larsson, J. (1978) adataival, akik 20-25 méterig mutatták ki a főutak légszennyező 
hatását. Hasonló tendenciát mutatnak a 2005-ös adatok is, bár az ólommentes benzin 
használatának ellenére a fák jóval több ólmot halmoztak fel. 
 Mérhető mennyiségű kadmiumot az 1995-99-es periódusban csak a fák 
negyedében mértünk, ugyanakkor 2001-05 között mennyisége megnövekedett (ld. 1. 
táblázat). Míg 1995-99 között a kadmium csak bizonyos helyeken dúsult fel, pl. a 
városközpont forgalmas kereszteződéseiben, addig 2005-re már mindenütt megjelent, de 
különösen a forgalmas utak mentén, az ólom mennyiségi változásaihoz hasonló 
tendenciát mutatva (6. ábra). Összehasonlítva az ólom és a kadmium szennyeződés 
térbeli elterjedését kitűnt, hogy mindkettő ugyanazon helyeken érte el a legnagyobb 
koncentrációt. Ez arra utal, hogy a kadmium is a közlekedésből származik, az 
autógumik kopása és dieselüzemű járművek révén jut a levegőbe (CSATHÓ P. 1994). A 
főútról nyíló utcák fái azt mutatják, hogy míg 2000 előtt itt nem volt kimutatható ez a 
fém az évgyűrűkben, addig a 2005-ös méréskor már igen. Mennyisége a főúttól való 
távolsággal fokozatosan csökkent, s attól 60 méterre már minimális mennyiséget 
mutattunk ki. 
 
 
2.4. A fákban, a levélen és a talajban mért nehézfémek mennyiségének 
összehasonlítása 
 
 A mintavételi pontoknál a levélen a porból mért nehézfémek mennyisége mindig 
meghaladta az ugyanazon ponton a talajban és a fatestben mért értékeket, ami a 
légkörből származó környezetszennyezés jelentőségét mutatja. Ugyanakkor míg a 
talajok ólom és cink tartalma a mintavételi pontokon magasabb volt, mint a fákban, 
addig a kadmium és réz esetén ennek pont fordítottja volt megfigyelhető. Ez esetleg arra 
utal, hogy az előbbi fémek esetében nagyobb a lehetősége a talajból való felvételnek is, 
bár ennek pontosításához további vizsgálatok szükségesek. A legérdekesebb az 
évgyűrűk kadmium tartalma volt, mivel az esetek 80 %-ában a növényekben magasabb 
volt mennyisége, mint a talajban vagy az ülepedő porban tehát feltételezhető, hogy ezt 
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az elemet a növények könnyebben felveszik (KARDELL, L. – LARSSON, R. 1978) akár a 
leveleken keresztül is (LEPP, N.W. 1975). 
 
 
Összefoglalás 
 
 A fákban felhalmozódott nehézfémek mennyisége jelentősen megnőtt az elmúlt 
5 évben a korábbi időszakhoz viszonyítva, ugyanakkor a minimum és maximum értékek 
egyre inkább közeledtek egymáshoz. Korábban bizonyos mintavételi helyek erősen 
szennyezettek vagy éppen szennyezés-mentesek voltak, addig ma a várost egy 
egyenletesebb eloszlású, ugyanakkor magasabb mértékű nehézfém-terhelés jellemzi. A 
romló életfeltételeket mutatja az adott időszakban termelt biomassza mennyisége is, ami 
2005-re 28%-al csökkent. 
 Megfigyeléseink szerint a fák esetében a cink és réz mennyisége arányban áll a 
fák korával, lombkoronájuk méretével, ami arra utal, hogy ezek az elemek a levegőben 
lévő por kiülepedésével kerülhetnek a fák leveleire, majd szöveteibe. 
 Nem tükröződik az ólommentes benzin elterjedésének várt, pozitív hatása, mert 
a 2005-ös ülepedő porban is magas ólomkoncentrációt mértünk. Ez arra utal, hogy ez a 
fém (s minden valószínűség szerint a többi is) nehezen jut ki a „rendszerből”, újra és 
újra a levegőbe kerül. 
 A nehézfémek térbeli eloszlása jól kirajzolja, hogy melyek a város leginkább 
nehézfémmel terhelt területei. A legtöbb nehézfémet azokban a fákban és azokon a 
faleveleken mértük, amelyek a főutak mentén, illetve a város ÉNy-i részén 
helyezkednek el. Nagy valószínűséggel a szennyeződés egy része a közlekedésből ered, 
másik része pedig ismételten mobilizálódik az utak mentén. 
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57. Nagy Viktória 
 

Zártkertek lakóövezetté fejlődése Zalaegerszegen 
 
 
Bevezetés – a zártkertek kialakulása és fejlődése 
 
 A zártkert fogalma először az 1950-es években jelent meg hazánkban. A 
kertszerűen művelt kisparcellás területeket egyre inkább különválasztották a nagyüzemi 
területektől, tudatos kialakításuk azonban csak később, főleg a hetvenes években 
kezdődött meg. A zártkertet a törvény a települések külterületének – nagyüzemileg nem 
művelhető – részeként határozta meg, és rendkívül gyorsan elterjedt a tervezői 
gyakorlatban (ÉPÍTÉSZFÓRUM 2000). Az iparban dolgozó, szűkös tömbházakban élő, de 
még falusi gyökerekkel rendelkező városlakók körében is nagy sikere volt a jutányos 
telekszerzési lehetőségnek, hiszen a gondosan megművelt kertek jobb megélhetést, 
egészségesebb, természetközeli életmódot és kikapcsolódási lehetőséget jelentettek 
számukra. Az 1970-es, 1980-as évek nagyarányú lakótelep építkezései még tovább 
növelték a panellakók telekigényét, kertművelési kedvét (HUDÁK K. – HORVÁTH B. 
2003). Rendkívül sokféle terület kapott zártkerti besorolást. A dombvidékeken 
elsősorban a régi szőlőhegyeket, és a gyümölcsösöket vonták zártkertbe, míg az 
iparvidékeken sokszor a meddőhányókat vagy felhagyott bányatavak környékét. 
Gyakori példa volt, hogy a nagyvárosi agglomerációkban a településhez közeli 
hegyoldalakat minősítették át, az Alföldön pedig a régi kenderföldeket és olykor 
hatalmas szántókat nyilvánítottak zártkerti területnek (ÉPÍTÉSZFÓRUM 2000). 
 A zártkertek később nagymértékben differenciálódtak, melyet manapság 
leginkább a rendkívül heterogén épületállomány mutat; a lakókocsitól, a 
szerszámoskamrákon, bódékon át az állandó „kinttartózkodásra” is alkalmas hétvégi 
házakig. A zártkertek fejlődését a szabályozás csak nehezen tudta követni főleg 
alapterületi korlátozások megfogalmazásával, de ezek alól a tulajdonosok mindig 
megpróbáltak kibújni. 1994-ben a zártkert megszűnt ugyan, mint területhasználati 
kategória, de a probléma megmaradt. A zártkertekben az utóbbi évtizedekben lezajlott 
területhasználati változások hátterében elsősorban társadalmi és gazdasági okok állnak. 
A területi aprózódás és elszigetelődés, a tulajdonosréteg felhígulása, illetve a nem kellő 
mélységű szabályozás hiányában a zártkertek úgymond az „önmegvalósítás” színterei 
lettek, és sok helyen jelentős tájrombolás következett be. A tervezők már az 1970-es 
évek végén felhívták a figyelmet a zártkertekben a mezőgazdasági termelő funkció 
visszaesésére és az üdülőfunkció erősödésére, mely különösen az üdülőkörzetekben 
zajlott gyorsan le. A művelés visszaszorulása továbbra is országos tendencia, ami 
történelmi szőlőhegyeink, híres termőtájaink területén egyrészt komoly értékvesztést 
jelent, másrészt a lakófunkció megjelenése nem egy esetben városökológiai 
problémákat is felvet (ÉPÍTÉSZFÓRUM 2000). 
 
 
1. Zalaegerszeg domborzati adottságai 
 
 Városaink általában oly mértékben átalakított területek, hogy csak erős túlzással 
lehet közel természetes terepviszonyokról beszélni. Zalaegerszeg ebből a szempontból 
szerencsés helyzetben van. A Zala völgyében kialakult központi városmag növekedését 
nem gátolta a domborzat, a környező falvak többségénél viszont pont ennek 
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ellenkezőjét láthatjuk, szerkezetük egyértelműen a terepadottságokhoz igazodik. Hogy 
ez a kettősség milyen fontos szerepet játszhat a város szerkezeti fejlődésében, csak a 
községek Zalaegerszeghez történő csatolása után vált nyilvánvalóvá. Az így létrejött 
újabb városrészek ugyanis a település központi belterületétől nagy távolságra, általában 
kiterjedt mezőgazdasági területtel, szőlőhegyekkel leválasztva alakultak ki (1. ábra). A 
mozaikos szerkezetet sok várostervező hátrányként értékeli, hiszen az infrastruktúra és 
a közműhálózat kiépítését nemhogy megnehezíti, de jelentősen meg is drágítja. 
Ugyanakkor pontosan ennek a „szellős” szerkezetnek köszönhető a város barátságos 
hangulata, zöldfelületekben való gazdagsága, ami jelentős vonzerő. 
 

 
1. ábra: Zalaegerszeg külterületi területhasználata (saját szerkesztés) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
 
 

Zalaegerszeg tulajdonképpen három dombsági kistáj találkozásánál fekszik, 
melyeket a Zala és a Felső-Válicka völgye választ el egymástól (2. ábra). A Zalától 
északra elterülő, kevéssé szabdalt lankákon jó termőhelyi adottságai következtében a 
szántóföldi növénytermesztés meghatározó, az összefüggő szántót csak az észak-dél 
lefutású patakvölgyeket kísérő gyepterületek szakítják meg. A Felső-Válickától keletre 
fekvő terület észak-dél irányú meredek dombsorain zömmel szintén erdőgazdálkodás és 
szőlőtermesztés folyik. Mivel viszonylag távol esik a központi belterülettől, a művelési 
és beépítési hagyományokat jól megőrizte. A hagyományos zalai tájhasználat a 
meghatározó, azaz a gerinceken és gerincekre kapaszkodó utak menti beépítés, 
valamint a meredek völgyekbe lefutó, szalagparcellás szőlő és gyümölcsöskert 
művelése egy-egy szelídgesztenye fával, facsoporttal. A göcseji táj roppant szabdalt 
arculatát magasra kiemelt párhuzamos dombsorok, valamint eróziós és deráziós völgyek 
sűrű hálózata adja. A göcseji szőlőhegyekkel záródik a várost félkörívben, a Zalától–
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Zaláig körülölelő szőlőhegyek rendszere. A táj jellegét itt is a gerincekre vezető, és 
azokon haladó, gazdasági épületekkel kísért utcák adják. Ezt a jellegzetes beépítést 
szervesen követi a két település egyutcás szerkezete is. Göcsejre is jellemzőek a 
gerincektől a völgyek aljáig lefutó szalagparcellák, amelyeket a völgyek alján 
merőlegesen futó patakokat kísérő gyepterületek és galérianövényzet választ el 
egymástól. A dombokra felkapaszkodó családi házak félkörben körülölelik a várost, egy 
külső lakóövezetet kialakítva. E korábbi szőlőterületeken nem idegen a lakófunkció, de 
egyrészt a telkek földrajzi adottsága, úttal, közművekkel való kiszolgálhatósága nem 
alkalmas arra, hogy a közeljövőben intenzíven lakott területté váljanak, másrészt 
beépítésükkel a tájkép is veszélybe kerül. 
 

 
2. ábra: Domborzati viszonyok Zalaegerszeg közigazgatási területén (saját szerkesztés) 

 
 
2. A jellegzetes zalai tájhasználat 
 
 Zala megyéről a legtöbb embernek szerencsére ma is a természetközeli 
környezet, a falusi vendéglátás, gyógy- és termálfürdők, kirándulási és pihenési 
lehetőségek, és a göcseji táj jut eszébe. Göcsej a megye talán legismertebb része. Az 
elzártság miatt az itt élő emberek jórészt önellátó gazdálkodásra rendezkedtek be. Az 
agyagos, dombokkal, völgyekkel tagolt felszín alig volt alkalmas szántóföldi művelésre, 
az utak pedig ősztől-tavaszig szinte járhatatlanok voltak. A családok létalapját az erdő 
jelentette, illetve a falvak határában lévő szőlőhegyek. 
 A zalai táj sajátos karakterét éppen ezek a szelíd, hol erdő borította, hol szőlővel 
művelt domboldalak, a kisméretű szántók, és a folyót kísérő rétek, legelők adják. A 
szőlőterületek ma is elsősorban a meredek lejtőkön helyezkednek el. A szőlőművelés és 
a borászat gazdasági eredményességét sokáig kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a terület 
nem került bortermő táji besorolásba. Ennek hátterében elsősorban az elaprózódott 
földtulajdon állt, de a fajtaösszetétel is vegyes. A tulajdonosok nagyon sok helyen már 
fel is hagytak a műveléssel. A dombsági területen elsősorban a városkörnyéki 
hegyoldalakat minősítették zártkertté, ezek Zalaegerszeg esetében szinte kivétel nélkül a 
régi szőlőhegyek voltak. A közel 2000 éves történelemmel bíró zalai borrégió 1998-ban 
vált önálló borvidékké, azonban a termelés továbbra is zömmel csak saját igényeket 
elégít ki, a többlet szervezett értékesítése a mai napig megoldatlan. 
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3. A zártkertek lakóövezetté fejlődése 
 
 Zalaegerszegen is, csakúgy, mint az egész országban, erőteljes az igény a 
zártkertek lakóövezetté nyilvánítására. Kétfajta igény jelentkezik a lakosság részéről. 
Az egyik körbe azok tartoznak, akik anyagi okok miatt nem képesek beljebb kerülni a 
városba, ezért mintegy szükségmegoldásként élik életüket a zártkertekben. Az elmúlt 
években rengeteg család költözött ki a környező településekre azért, mert nem volt 
lehetősége olyan telekhez jutni, amit olcsón meg tudott volna szerezni. 
Szőlővonulataink több száz éve lakóterületek, most is többen laknak ott, mint ahogy 
gondolják. Az idősek kiköltöznek, és a fiataloknak hagyják a városban a lakást. A 
lakosság részéről ezért egyre erőteljesebb az igény, hogy ne egyszerűen műszaki 
kérdésként kezeljék a belterületbe vonást. A másik csoport ennek éppen az ellenkezője: 
viszonylag tehetős réteg szeretne zöldterületen építkezni, saját világot kialakítva 
maguk körül. A jelenlegi módosítási kérelmek zöménél építési lehetőséget, illetve 
kedvezőbb fejlesztési lehetőséget szeretnének a kérelmezők. Az egyéni érdek 
természetesen az, hogy valaki a saját telkén tudjon építkezni. Közérdek ugyanakkor, 
hogyha valaki kimegy a zártkertjébe, zöldet is lásson valahol, ne csak épületeket 
egymásra zsúfolva. Mindezt valahogy össze kell hangolni, amely korántsem egyszerű 
feladat. Ha a város engedélyezi a zártkertekben az építkezést, akkor számolni kell azzal, 
hogy megoldásra vár a csapadékvíz-elvezetés, a jelenlegi szűk utak bővítése, szélesítése 
és egyéb közművekkel való ellátottság. Nem azt kell megakadályozni, hogy ilyen 
fejlesztések legyenek, de számolni kell azzal, hogy a fejlesztéseket előbb-utóbb meg 
kell valósítani. 
 A zártkertek lakóterületi besorolását bármely ingatlantulajdonos 
kezdeményezheti, de a kérelmet alá kell támasztani azzal, hogy nemcsak a 
komfortnövelő közművek állnak rendelkezésre, vagyis a víz, a villany és a gáz, hanem 
járható út és közvilágítás is van. Sajnos a zártkertek többségéhez eddig csak a víz és a 
villany jutott el, gáz még nincs, az utak egy része pedig rossz állapotú. A 
beruházásokhoz eddig is hozzá kellett járulniuk a lakóknak, de mostantól az átminősítés 
előkészítésében is aktív szerepet kell vállalniuk. Részben a lakosságnak kell 
megrendelni és kifizetni a terület részletes szabályozási tervének elkészítéséhez 
szükséges vizsgálati anyagot is. Helyszínelés után sok esetben azt állapították meg a 
szakértők, hogy a telkek földrajzi adottsága, úttal, közművekkel való kiszolgálhatósága 
nem alkalmas arra, hogy a közeljövőben igényes lakóövezetté lehessen fejleszteni. Ezért 
az építési szabályok is eltérőek. Általában három százalékos maximális beépítettség van 
érvényben, s alapvetően gazdasági épületek építhetők maximum 3,5 m magasságban 
(ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVE, ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT 2002). Ez a gyakorlatban egyszintes épületet jelent, de ennél csaknem 
mindig nagyobbakat emelnek. Nagyarányú átminősítés legutóbb 2000-ben történt, 
ekkor vált zártkertből beépítésre szánt területté a Jánkahegy, Becsali, Szenterzsébethegy 
egy része, valamint az Egerszeghegyi út menti területek. Sajnálatos módon azon kívül, 
hogy megengedték az építkezéseket, semmilyen mértékű infrastruktúra-fejlesztés nem 
történt, ráadásul nem volt egységes a lakosság hajlandósága sem. Ahhoz, hogy 
közműfejlesztés indulhasson el a tulajdonosok kezdeményezésére, legalább a gazdák 
kétharmadának hozzájárulása szükséges, és vállalniuk kell a költségarányos 
hozzájárulást az önkormányzat közműfejlesztési rendelete szerint. Mérlegelni kell 
továbbá egy-egy építési engedély kiadásakor azt is, hogy mentő, illetve tűzoltóautó meg 
tudja-e közelíteni a területet. Szűk az utak keresztmetszete a várost övező „hegyekben”, 
ráadásul az állapotuk sem megfelelő, de gond van a csapadékvíz elvezetésével is. 
Ahogy kezdenek beépülni a gerincek, megváltoznak a vízlefolyási viszonyok, s joggal 
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panaszkodnak a domboldalon lejjebb lakók, hogy rendszeresen elönti őket a 
csapadékvíz. Nehéz kikényszeríteni, a későbbiekben pedig számon kérni a csapadékvíz 
telken belüli megfelelő kezelését. Másik jellegzetes probléma a zárt szennyvíztározók 
kérdése, amelyek tényleges zártsága sokszor megkérdőjelezhető. Ha a tárolók nem 
zártak, a szennyvizek a talajvizet szennyezik, az altalajt fellazítják és növelik a 
domboldalak csúszásveszélyességét. 
 Sajnos az építkezések számának emelkedésével párhuzamosan nő a rendezetlen, 
illetve szabálytalan építkezések aránya. Vannak olyan alapvető szabályok, amelyek a 
tapasztalatok szerint még mindig nem tudatosultak az építtetőkben. Nagyon széleskörű 
pl. az engedélyköteles építmények köre. Lényegében minden építkezés engedélyhez 
kötött a garázs- és a kerítésépítés is. Ugyancsak építési engedély birtokában lehet 1 m-t 
meghaladó terepalakítást végezni, illetve engedélyköteles az a terepalakítás, amely 3 m-
nél jobban megközelíti a szomszéd telekhatárát. Sokan „elfelejtik”, hogy a kiadott 
építési engedélytől nem lehet eltérni. Gyakran előfordul, hogy térfogatában is növekszik 
az épület, ebben az esetben viszont a változtatás nem egyszerű módosítás, hanem 
fennmaradási engedélyt kell kérni rá, aminek azonban többnyire bizonytalan a 
kimenetele. Így az építtetők meg sem kísérelik legális úton bővíteni ingatlanjaikat. 
Az építési munka megkezdését kötelesek bejelenteni az építtetők a polgármesteri hivatal 
építéshatósági osztályán, a munkálatok csak felelős műszaki vezető jelenlétében 
folytathatók. A felelős műszaki vezető vállalja a felelősséget a kivitelezés 
szakszerűségéért. Gyakran előfordul, hogy az épület szomszéd felőli oldalán nem teszik 
kellő magasságra az ablakokat. Az engedély nélküli építkezés sem ritka. Valamennyi 
ügyintézőnek az építéshatósági osztályon megvan a saját területe, amelyet rendszeresen 
figyelemmel kísér, de gyakoriak a lakossági bejelentések is az illegális építkezésről 
(ZALAEGERSZEG 2004). 
 A szabálytalan építkezések legalizálására egyébként a város egész területén 
hamarosan rábírják a tulajdonosokat, készült ugyanis egy digitális térkép, amelyről 
kiderül, hogy kinek milyen építmény áll a telkén, és szabályosan emelték-e. Egy külön e 
feladatra felvett szakértő naponta járja a területet, és az elkészült digitális alaptérkép 
adatai alapján vizsgálja, szerepel-e az épület nyilvántartásukban, adtak-e ki rá valaha 
építési, illetve használatbavételi engedélyt, s valóban annak megfelelően készült-e el a 
ház, a pince, vagy a garázs? A műholdas módszerrel történt digitális térképezés során 
bemérték a zártkerteket is, azonosították az összes telekhatárt, töréspontot, és 
természetesen a telkeken található épületeket. Így derült fény számtalan rendezetlen 
épületre. Az előzetes leválogatás alapján 2200 rendezetlen ingatlanra, és ennél is több 
rendezetlen jogállású épületre derítettek fényt (ZALAEGERSZEG 2005). Ebből néhány 
százat viszonylag egyszerűen legalizálhatónak találtak, mert „csupán” földhivatali 
adminisztrációs munka, vagyis az épület térképen való feltüntetése maradt el. Megkapta 
az építtető a használatbavételi engedélyt, ám nem tett eleget további kötelezettségének, 
azaz nem folyamodott a földhivatalhoz a területén történt változást bejelenteni. 
Ugyanakkor számtalan építési engedély, illetve használatbavételi engedély nélküli 
épületet találtak. Továbbra is épülnek és bővülnek engedély nélküli, vagy az 
engedélytől eltérő épületek. Találkoztak olyan esettel is az építéshatósági osztály 
munkatársai, amikor zártkertes övezetben panzió építésére kértek engedélyt a 
tulajdonosok, ez esetben ugyanis a teleknek nem három, hanem tizenöt százalékát 
építhették be. A használatbavételi engedélyt panzióra kapták meg, de azóta is 
rendszeresen lakják. Folyamatban lévő építkezésnél a helyszíni szemlét követően 
azonnal leállítják az építkezést, nehogy további értéknövekedés történjen. Ez esetben, 
illetve a már kész épületek esetében is több megoldás kínálkozik az épület 
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legalizálására. A bontást elkerülendő kérhet fennmaradási engedélyt a szabálytalanul 
építtető. Szankcióként ilyenkor az építési bírság marad, ami akár milliós nagyságrendű 
is lehet. Amennyiben nem nyílik lehetőség a fennmaradási engedély megadására, 
részben, vagy egészében vissza kell bontatni az épületet (ZALAEGERSZEG 2005). 
 
 
Összefoglalás 
 
 A Polgármesteri Hivatal ezzel a felméréssel azt kívánja elérni, hogy a 
szabályoknak megfelelően készült épületek kerüljenek fel a hivatalos térképre, az 
illegális építmények sorsa pedig rendeződjön. Ha rendelkezésre áll a környező 
zártkertek valós beépítettsége, ennek birtokában lehetőség volna az egységes 
szabályozás kidolgozására. A hasonló adottságú zártkerti térségekre vonatkozóan 
azonos jellegű beépíthetőségi paramétereket kell megszabni. Célszerűbb lett volna, ha – 
legutóbb 2000-ben – a közműfejlesztésekkel összhangban történnek az átminősítések. 
Ily módon meglenne a biztosíték az építési engedély kiadásához szükséges 
környezetminőséghez. Építéshatósági eszközökkel ezek a problémák utólag már alig 
orvosolhatók. 
 Végezetül, tájvédő geográfusként a zalai tájhasználat fokozatos eltűnését kell 
szóvá tennünk. Tény, hogy az építési telek hiánya, valamint a már zártkerti területen 
élők elvárásai, nagy terhet jelentenek az önkormányzat számára. Ennek ellenére a 
várostervezés fontos feladata és lehetősége lenne a sajátos zalai tájszerkezet és a táji 
egység védelme. Különösen fontos ez azért is, mert nem csak a lakóövezetté nyilvánított 
domboldalak, hanem a város központi területétől távolabb található szőlők aprózódása, 
és a hagyományos tájhasználattól eltérő beépítése is felgyorsult. A lakófunkciónak 
ugyan ott is évszázados hagyományai vannak, jelenleg azonban tiltott a lakóépületek 
építése. 
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58. Fazekas István – Orosz Zoltán 
 

A települési hulladéklerakók környezeti hatásai 
 
 
Bevezetés 
 
 A települési szilárd hulladékok kezelésének módszerei közül Magyarországon a 
hulladéklerakás a leginkább meghatározó. Miközben hazánkban az összes keletkező 
kommunális hulladék 83%-a hulladéklerakóba kerül, Nyugat-Európában ez az arány 
20%-kal kisebb (FAZEKAS I. 2005). Saját vizsgálatunk alapján úgy véljük, hogy 
Magyarországon 2500-2600 közötti a lakosság által ma is rendszeresen használt 
kommunális hulladéklerakók száma (FAZEKAS I. 2003/b). Ebből 665 rendelkezik 
működési engedéllyel, miközben csak mintegy 15%-uk tekinthető megfelelő műszaki 
védelemmel kiépítettnek (OHT 2002). További mintegy 1800-1900 hulladéklerakó 
pedig illegálisan működik úgy, hogy azok 60-65%-át bezárt és felhagyott lerakóként 
jelentik be döntően az üzemeltető önkormányzatok. A lakosság által használt nagyobb 
méretű vadlerakók számát országosan 300-400-ra becsüljük. A jelenleg működő lerakók 
kialakításánál többnyire gazdasági szempontok alapján döntöttek a települések. Azaz a 
gazdaságilag értéktelen, elsősorban roncsolt területeket preferálták. A hulladéklerakók 
nagyobb részt a települések közvetlen szomszédságában, 45%-ban egykori 
anyagnyerőhelyeken (bányagödör) találhatók. A környezetvédelmi szempontok a 
telephely kiválasztásánál inkább csak másodlagosak voltak. A hulladéklerakók 
kétharmadán a telephelyi adottságok rendkívül kedvezőtlenek, különösen szennyezés-
érzékeny területen helyezkednek el, melyen biztonságos hulladékelhelyezés nem 
folytatható (FAZEKAS I. 2003/b). 
 Jelen tanulmányunkban azokat a hatásokat kívánjuk áttekinteni, amelyeket az 
alsó szigetelés és felső takarás nélküli, úgynevezett nyitott hulladéktelepek mindegyike 
a környezetében okoz, és amelyek egyben a rekultiváció sikerét is jelentősen 
befolyásolják (1. ábra). A környezeti hatások részben eltérőek egy működő és egy 
rekultivált lerakó esetében. Az előbbinél a porszennyezés, a felszabaduló gázok, szagok, 
a hőtermelődés, a kilépő csurgalékvíz, a felszíni vízelfolyás, a zajterhelés, a rovarok és 
rágcsálók által terjesztett fertőzés, valamint a tájkép károsítása okozhatnak környezeti 
terhelést (HARTMAN M. – GENTISCHER, P.1998). Egy rekultivált lerakó esetében pedig 
döntően a felszabaduló gázok, a bomlás során termelődő hő és a kilépő csurgalékvizek 
hatnak a környezet elemeire. 
 
 
1. A levegő minőségére gyakorolt hatás 
 
 A lerakott települési szilárd hulladék rétegeiben anaerob (levegőtől elzárt) 
körülmények között a szerves anyagok bomlásával biogáz keletkezik. A lerakó 
működési ideje alatt a termelődő biogáz mennyisége és összetétele időnként változik, 
hiszen az szoros kapcsolatban áll a lerakott hulladék összetételével, 
nedvességtartalmával és a hulladéklerakó korával (1. táblázat). 
 

 437



A TELEPÜLÉSI HULLADÉKLERAKÓK KÖRNYEZETI HATÁSAI 
 

 
1. ábra: Egy működő kommunális hulladéklerakó környezeti hatásai 

(A Környezetvédelmi Lexikon alapján, módosítva) 
 
 
1. táblázat: A biogáz összetétele a hulladéktelep teljes élettartamán keresztül (térfogatszázalék) 

 FRANZIUS, V. 1987 BILITEWSKI, B. et al. 1990 
Metán (CH4) 0-85 0-80 
Szén-dioxid (CO2) 0-88 0-80 
Szénmonoxid (CO) 2,8 0-3 
Ammónia (NH3) 0-0,35 - 
Hidrogén (H2) 0-3,6 0-3 
Oxigén (O2) 0-31,6 0-21 
Nitrogén (N2) 0-82,5 0-78 
Kénhidrogén (H2S) 0-0,7 - 
Etilmerkaptán (C2H2SH) 0-1,2 0-1,2 
Acetaldehid (CH3CHO) 1,5 0-1,5 
Aceton (C2H6CO) 1 0-1 
Benzol (C6H6) 0,08 0-0,15 
Argon (Ar) 0,01 - 
Heptán (C7H16) 0,45 - 
Toluol (C6H5CH3) 0,09 0-0,15 

 
 
 A két évesnél idősebb lerakókat már egy viszonylag stabil biogáz-összetétel 
jellemez, amelyben a metán aránya 50 térfogatszázalék, a CO2 és egyéb gázok aránya 
pedig ugyancsak 50 térfogatszázalék körül alakul. A biogáz termelődése a lerakás 10. 
évében éri el a csúcsát. A prizmás rendszerű lerakásnál ebben az időszakban 1 tonna 
kommunális hulladékból évente kb. 15-30 m3 biogáz is keletkezik. Amennyiben nincs 
megoldva a képződő kb. 20 MJ/m3 fűtőértékű biogáz gyűjtése és hasznosítása vagy 
ártalmatlanítása (többnyire helyben történő elégetése), az elterjedhet a lerakó körüli 
talajban, beszivároghat a csatornákba, épületekbe valamint a levegőbe kerülhet. A 
biogáz robbanás- és égésveszélyessé is válhat, ha a hulladéklerakó feletti levegőben a 
metán koncentrációja 5-15 térfogatszázalékot ér el (HORVÁTH ZS. 1983). A biogáz 
rendszerint rendkívül erős hatást gyakorol a rekultivált hulladéklerakók talajéletére és 
növényzetére. Hatására ugyanis a talajlevegő összetétele megváltozik, gátolva a 
gyökérlégzést (KONOLD, W. – ZELTNER, G.H. 1981). A metán a gyökérzónában 
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megváltoztatja a talajlevegő összetételét. Az oxigén aránya 12-14% alá csökkenve 
erősen gátolja a gyökérlégzést, amire elsősorban a lágyszárúak érzékenyek. A 
rekultivált lerakók felszínén kialakuló kiterjedt, növényzet nélküli csupasz foltok 
majdnem mindig ott jönnek létre, ahol erős gázszivárgás tapasztalható. Ez viszont az 
oxigén- és vízhiányon túl a depóniagáz fitotoxikus alkotórészeinek létére is utalhat. A 
metánnak azonban önmagában nincs toxikus hatása a növényekre. Az emberi 
egészségre elsősorban az akut mérgezés és a fulladás jelent – az égés- és 
robbanásveszély mellett – közvetlen veszélyt. A gázkeverék tartalmazhat toxikus 
anyagokat, míg a fulladás az aknákban, pincékben, és munkagödrökben jelenthet reális 
veszélyt. Az illó rákkeltő anyagokban, nehézfémekben gazdag lerakók esetleg csak 
nyomokban termelnek gázokat, de tartós hatásuk krónikus betegségeket idézhet elő 
(KÁDÁR I. 1998). A nyitott hulladéktelepeken általában rendkívül mérsékelt 
gáztermelődést tapasztalhatunk. Az ilyen hulladéklerakók központi, erősebben 
tömörödött, fedett részein beindult a metántermelődés, míg más részeken rendszeres a 
hulladék átszellőzöttsége, így ott aerob lebomlás uralkodik, döntően széndioxidot 
eredményezve. A levegő oxigénjét igénylő aerob bomlási folyamatok a kiszellőzés 
során a szaghatásukkal különösen terhelik a nyitott (rendszeresen nem takart) 
hulladéklerakók feletti és az azt körülvevő légteret. Az ilyen hulladéklerakók további 
jelentős por- és a széllel könnyen mozgatható levegőben tartózkodó (diszpergálható), 
illetve kisebb sűrűségű hulladékok általi szennyeződéseket okozhatnak a környező 
területeken. A lerakók üzemeltetése szintén pótlólagos levegőterheléssel jár (por, zaj 
stb.). A poremisszió nemcsak az emberi egészséget, hanem – különösen a toxikus 
hatású porok révén – a növényekre rakódva az egész táplálékláncot veszélyeztetheti. 
 Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a hulladéklerakók 
jelentős részén az üzemeltető hulladékégetést is alkalmaz, 48%-án pedig rendszeres a 
gyújtogatás. Ezek során a következő emissziók keletkezhetnek: füst és por, nehézfémek, 
nitrogén-oxidok, savas gázok, szerves komponensek, szaghatás. 
 
 
2. A hőtermelődés hatása 
 
 A szerves anyagok bomlása során hő termelődik, amely az 1 méternél 
mélyebben fekvő hulladékrétegekben rendszerint 45-60 ºC között mozog. A külső 
hőmérséklet a felső rétegekre (általában 4 méter mélységig) jelentős hatást gyakorol, 4-
8 méteres mélységben a hőmérséklet ingása egyre kevésbé követi a külső hőmérséklet 
évszakos ingadozását, 8 méternél mélyebben pedig már a biokémiai reakciók által 
beállított hőmérséklet uralkodik. A bomlási hő hatása elsősorban a rekultivációt 
követően – többnyire a növényzet károsításában – mutatkozik. Igen gyakran éppen a 
hőtermelődés akadályozza a rekultiváció sikerét (KONOLD, W. – ZELTNER, G. H. 1981). 
 A földréteggel fedett debreceni hulladéklerakó talajhőmérsékletének vizsgálata 
során megállapítottuk, hogy a talaj fő-gyökérzónájának (30-50 cm-es mélység) 
hőmérséklete a téli félévben 8-12 ºC-al, a nyáriban pedig 12-19 ºC-al magasabb a 
hulladéklerakóban, mint a környezetében (2. táblázat). További különbség, hogy a 
hulladéklerakó talajhőmérséklete kevésbé kiegyenlített, nagyobb évszakos ingást mutat, 
mint a környezeté. A hulladéklerakó fő-gyökérzónájában nyáron 10,5-11,7 ºC-al van 
melegebb, mint télen, míg a környezet talajhőmérséklete nyáron csak 3,7-7,7 ºC-al 
haladja meg a télit. Azaz a talaj hőmérsékletének évszakos ingása másfélszer, kétszer 
nagyobb a hulladéklerakó területén, mint a környezetében. 
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2. táblázat: A talajhőmérsékletek féléves átlagai a debreceni hulladéklerakónál 

 A hulladéklerakó fedőtalaja A környezet talaja 
Mélységek A talaj nyári féléves átlaghőmérséklete (ºC) 

10 cm 22,11 16,88 
30 cm 27,27 15,15 
50 cm 31,72 12,29 

 A talaj téli féléves átlaghőmérséklete (ºC) 
10 cm 11,78 5,67 
30 cm 15,58 7,38 
50 cm 21,18 8,56 

 
 
 Egy rekultivált lerakó növényzetének komoly környezeti stresszt okoz, hogy az 
év során egy 10-20 ºC-os pozitív talajhőmérsékleti anomáliához, és a környezeténél 
nagyobb évszakos ingadozáshoz kell alkalmazkodniuk. Ehhez még hozzá kell tennünk, 
hogy a hulladéklerakók felszínén a vízhiány is tartós lehet, ugyanis döntően csak 
csapadékvíz áll a növények rendelkezésére. A csapadék beszivárgása azonban rendkívül 
gyors, mivel a hulladék hidraulikus vezetőképessége nagy, víztartóképessége gyenge, 
kapilláris vízemelő képessége pedig alig van. Ez mindenekelőtt száraz időszakban okoz 
komoly problémát, melyet elsősorban a fásszárú növények sínylenek meg. 
 
 
3. A csurgalékvíz hatása 
 
 A hulladékok veszélyes összetevői kioldódva, kilúgzódva, deszorbeálódva a 
talajba és a talajvízbe kerülhetnek (3. táblázat). A városi szemétlerakó helyek 
környékének talaj- és talajvízvizsgálatai a hulladéklerakók erős szennyező hatását 
mutatják (MOSER M. – PÁLMAI GY. 1992). 
 
3. táblázat: Szilárd hulladékok nehézfémtartalma (Bilitewski, B. 1990; Tabasaran, O. 1984 alapján) 

Települési szilárd hulladék 
(ppm) 

Szennyvíziszap 
(ppm) 

Hulladékégető 
szálló hamuja 

(ppm) 

Kotrott 
anyag 
(ppm) 

Erőművi salak és 
hamu (ppm) 

 

BILITEWSKI 
1989 

TABASARAN 
1984 

 

Cd 3-9 2,87 17 5-125 3-20 5-300 
Co       
Cu 31-345  690  39-897  
Hg  0,44     
Ni   180  24-100  
Pb 294-545 605 1 600 1 800-5 400 80-438 45-120 
Zn 310-956 585 2 300  256-2 450  

 
 
 A szennyező anyagok áramlása k=10-8 m/s-ig a csurgalékvízben – mint szállító 
közegben – gravitációval, k<10-8 m/s-nál pedig diffúzióval történik (HORVÁTH ZS. 
1993). A csurgalékvíz forrása a csapadék, a talajvíz egyéb felszíni természetes és 
mesterséges (szennyvíz) hozzáfolyás, a hulladék saját nedvességtartalma és a hulladék 
bomlása során keletkező víz. Az utóbbi két tényező általában csak csekély mértékben 
járul hozzá a csurgalékvíz kialakulásához. A szigetelt hulladéklerakók esetében nincs 
sem felszíni hozzáfolyás, sem talajvízzel való érintkezés, így túlnyomó részét tekintve a 
csurgalékvíz csapadékból származik. Az éves csapadékmennyiség 10-45%-a jelenhet 
meg a lerakó alján csurgalékvíz formájában. Egy hulladéklerakó tervezésénél a 
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csapadék 25%-ával megegyező mennyiségű csurgalékvíz megjelenésével érdemes 
számolni. A keletkező mennyiség erősen függ a hulladék vastagságától és a tömörítési 
technológiától. Csekély mértékű tömörítés esetén ez az érték 40%-hoz közeli, korszerű 
kompaktoros tömörítésnél 5% alá csökkenhet (EHRIG, H.J. 1980). A csurgalékvíz 
mennyiségét szabályozni lehet még a lerakóhely felszíni vízelvezetésével, a rendszeres 
takarással, a talajvíz távoltartásával. A saját és a bomlás során keletkező nedvesség 
pedig – amennyiben elpárolgásához nem elegendő a bomlás során keletkező hő, illetve 
felszívásához nem elegendő a hulladék tömegének rendszerint 10-25%-át kitevő papír – 
dréncsöves megoldással távolítható el. 
 
4. táblázat: A csurgalékvíz összetétele a hulladéktelepek teljes élettartamán keresztül 

CSURGALÉKVÍZ  Háztartási 
szennyvíz HORVÁTH ZS. (1983) MÜNK, G. (1989)

  Minimum Átlag Maximum  
Áttetszőség  Áttetsző  Nem áttetsző  

Szín  Világos  Fekete  
Szag  Enyhe  Erős  

Hőmérséklet °C  10 15 30  
pH  3,5 7,5 9 6,5-8 

Bepárlási 
maradék (mg/l) 

 300 8000 50000 3000-8000 

BOI5 (mg/l) 200-400 100 1500 50000 1000-2000 
KOI  (mg/l) 400-600 500 5000 60000 3000-6000 
Cl-    (mg/l) 130-200 100 2000 15000 400-2000 
SO4

- (mg/l)  50 300 3000 10-1000 
NO3

- (mg/l) Nyomokban 0 3 50  
PO4

2-(mg/l) 3-5 0,01 1 10 5-15 
 
 
 A csurgalékvíz a hulladéklerakók által okozott felszín alatti környezetterhelés 
legfőbb forrása. A csurgalékvíz az esetek nagy részében szennyezettebb, mint a 
háztartási szennyvíz (4. táblázat). Összetétele széles határok között változhat, attól 
függően, hogy milyen a települési hulladék összetétele (szerves-szervetlen), a víz-
oldható részek kémiai összetétele és a lerakott hulladék kora (BOHN, H. et al. 1985) 
(2. ábra). 
 

 
2. ábra: A csurgalékvíz kémhatásának és szervesanyag-tartalmának időbeli változása 

(Forrás: Stegman, R. – Spendlin, H.H. 1985) 
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 Jelentős befolyásoló tényező továbbá a csurgalékvíz mennyisége (klimatikus 
vízháztartás, eredeti nedvesség stb.) és kémhatása (agresszivitása). 
 Többnyire a csurgalékvízben magas koncentrációban találunk nehézfémeket, 
kicserélhető ionokat, patogén egysejtűeket, nitrogén származékokat és foszfort. 
Különösen magas nehézfém-koncentrációt mértek esetenként a városi hulladékból 
előállított komposztban. A kommunális hulladék bakteriális bomlásakor keletkező 
zsírsavak rendszerint a fémekkel reakcióba lépve, vízoldható komplex vegyületeket 
alkotnak, így azok kilúgzását jelentősen megkönnyítik. 2001-ben egyik kutatásunk 
során egy éven keresztül, heti gyakorisággal vizsgáltuk a debreceni és egy dél-bihari 
kisfalu, Földes hulladéklerakójának csurgalékvizében a szennyező- és toxikusanyag-
tartalom alakulását (Részletesen lásd. FAZEKAS I. 2003/a). 
 
5. táblázat: A debreceni és földesi hulladéklerakó csurgalékvizének nehézfém-tartalma 1 éven át 
tartó heti mintavétel alapján, az MSZ 12749/1993. sz. szabvány szerint besorolva 

Nehéz- 
fémek 
(µg/l) 

A debreceni hulladéklerakó csurgalékvize A földesi hulladéklerakó 
csurgalékvize 

 Minimum Átlag Maximum Átlagos minőség Átlag Átlagos minőség 
Fe 58 566 1086 Tűrhető 636 Szennyezett 
Cu 1,6 38,2 85 Tűrhető 53,5 Szennyezett 
Ni 27,8 253 518 Erősen szennyezett 141 Szennyezett 

Mn 49,2 237 455 Szennyezett 535 Erősen szennyezett 
Co 3,1 157 305 Szennyezett 53,1 Szennyezett 
Cr 29,7 242 412 Erősen szennyezett 57,8 Szennyezett 
Zn 7,6 555 1715 Erősen szennyezett 75,6 Tűrhető 
Pb 24,6 273 701 Erősen szennyezett 67,8 Szennyezett 

 
 
 A hulladéktelepek csurgalékvize a vizsgált nehézfémek maximális 
koncentrációja alapján erősen szennyezettnek bizonyult (5. táblázat). Ugyancsak erősen 
szennyezettnek minősültek a vizsgált hulladéklerakók csurgalékvizei, oxigénháztartásuk 
(BOI5, KOI, TOC), ammónium tartalmuk és fajlagos vezetőképességük átlagos értékei 
alapján. A debreceni csurgalékvíz már a mért legkisebb szervesanyag-tartalom mellett is 
a legrosszabb vízminőségi osztályba került (6. táblázat). 
 
6. táblázat: A debreceni hulladéklerakó csurgalékvizének néhány minőségi mutatója 1 éven át 
tartó heti mintavétel alapján, az MSZ 12749/1993. sz. szabvány szerint besorolva 

A debreceni hulldéklerakó csurgalékvize Minőségi jellemzők 
Minimum Átlag Maximum Átlagos minőség 

Biokémiai oxigénigény BOI5 mg/l 93,7 521,5 965,5 Erősen szennyezett 
Kémiai oxigénigény (KOIk) mg/l 211,3 1385 2541 Erősen szennyezett 
Összes szerves szén (TOC) mg/l 52 314,2 480 Erősen szennyezett 
Ammónium (NH4

+) mg/l 75 155 302 Erősen szennyezett 
Fajlagos vezetőképesség µS/cm 1632 2563 2801 Erősen szennyezett 

 
 
 Münk, G. – Mennig, G. (1989) 45.000 mg/l, Neumann (1980) pedig 10.000-
57.000 mg/l BOI5 értékeket mért egy egyéves hulladéklerakó csurgalékvízében. Ezek az 
értékek többszörösei a különféle tisztítatlan szennyvizekének. A működés későbbi 
szakaszaiban ugyan folyamatosan csökken a keletkező csurgalékvíz terheltsége, egy  
20-30 éve működő hulladéktelep alatt a talajvíz szervesanyag-tartalma azonban a 
kezdeti állapothoz képest akár 3-8-szorosára is nőhet ekkorra. 
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 A szigetelés nélküli hulladéklerakók alatt a talajvíz szennyezettségét döntően 
befolyásolják a telephely környezetföldtani adottságai. A talaj mindenekelőtt felszíni 
mechanikai szűrőként viselkedve, a csurgalékvízzel a környezetbe kerülő szilárd 
szennyező anyagok jelentős részét fizikailag kiszűri. Ebből a szempontból a 
legfontosabb talajtulajdonságok: a mechanikai összetétel és a telítetlen réteg vastagsága. 
A mechanikai szűrés mellett, környezetvédelmi szempontból jelentősebb az a kémiai 
folyamat, amely a talajkolloidokon történik. A talajkolloidokon erősen adszorbeálódott 
szennyező anyagok ártalmatlanná válnak, mivel a talajvíz nem képes kioldani azokat, és 
így a növények számára is jelentős részben felvehetetlenek maradnak. Ezzel szemben, a 
gyengén adszorbeálódott anyagokat a víz könnyen kioldja, és nagy távolságokra 
szállítja. A legmagasabb adszorpciós kapacitással az agyagásványok és a 
humuszkolloidok rendelkeznek. Nagy fajlagos felületüknek köszönhetően nagy a 
kationmegkötő képességük. Az agyagos szövetű felszínközeli rétegek átlagosan 40-
70%-al több szennyezőanyagot kötnek meg, a homokos szövetűekhez képest (FAZEKAS 
I. 2003/b). A folyamat egyensúlyát és lejátszódását a közeg pH-ja jelentősen 
módosíthatja. Savas kémhatás esetén a kationmegkötő képesség csökken – 
humuszkolloidoknál jóval erősebben, mint az agyagkolloidoknál – így a nehézfémek 
többsége mobilizálódik, míg semleges és lúgos kémhatású közegben stabilan kötve 
marad. A hulladékból származó szennyező anyagok fizikai és kémiai szűrésében 
egyaránt kiemelkedő szerepe van a lerakók alatt elhelyezkedő felszínközeli rétegek 
magas agyagtartalmának és alacsony hidraulikus vezetőképességének (vízzáróságának). 
Hangsúlyoznunk kell, hogy azzal még korántsem biztosítottuk a felszín alatti környezet 
védelmét, hogy a hulladéklerakót agyagban gazdag, vízzáró rétegeken alakítjuk ki. 
Alacsony hidraulikus vezetőképesség esetén ugyanis, ha a lerakóba kerülő, illetve az ott 
képződő csurgalékvizet dréncsövekkel nem távolítjuk el, a hulladék tartósan vízhatás 
alá kerülhet. Ez igen gyakran bekövetkezik az egykori agyagbányák gödreiben 
kialakított hulladéklerakóknál. Ahol a lerakómedence a talajvíz szintje alá mélyül, ott a 
csurgalékvíz tartós jelenléte intenzív kilúgzást okoz a hulladékban. Így éppen itt 
alakulnak ki gyakran a legnagyobb abszolút terhelések a talajban és a talajvízben 
egyaránt. 
 Összességében a felszín alatti környezetet a gödör típusú hulladéklerakók jobban 
terhelik, mint a dombépítéses lerakók. Az ilyen lerakók alatti talajvízben átlagosan 
kétszer-háromszor – de néhány esetben akár hatszor-hétszer – magasabb a toxikus 
anyagok koncentrációja, mint a hatásterületükön kívüli talajvizeké (FAZEKAS I. 2003/b). 
 A szigetelés nélküli hulladéklerakókból kilépő csurgalékvízzel szemben – a 
felszín alatti vizek megóvásában – az alábbi táblázatban közölt környezetföldtani 
tényezők szerepe a leginkább meghatározó. (7. táblázat). 
 Egy szigetelés nélküli hulladéklerakó esetében mindezek mellett a környezet 
megóvásában rendkívül nagy szerepe van az üzemeltetésnek. A hulladék rendszeres 
tömörítésével és földtakarásával csökkenthetjük a beszivárgó csapadék mennyiségét, 
ezáltal a kilépő csurgalékvizét is. A hulladéktelep állandó őrzésével biztosíthatjuk a 
rendezett lerakást, valamint azt, hogy veszélyes hulladékok ne keveredhessenek a 
kommunális hulladékba. A lerakó bekerítésével pedig megóvjuk a környező területeket 
attól, hogy a szél a hulladékot azon kívülre hordja. 
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7. táblázat: A szennyeződés-érzékenységet leginkább meghatározó környezetföldtani 
paraméterek (Fazekas I. 2005) 

Környezetföldtani tényezők Kedvező Kedvezőtlen 
Telephely morfológiai adottságai dombépítés gödörfeltöltés 
Agyagásvány-tartalom 
(adszorpciós kapacitás) nagy (min.18%≤) alacsony 

Talajvíz mélysége 
(telítetlen réteg vastagsága) mély (min. 1,5 m) közeli, esetleg közvetlenül 

érintkezik 
Mechanikai összetétel 
(hidraulikus vezetőképesség) vízzáró (min. 10-8 >) vízáteresztő 

pH érték 
(szorpciós folyamat egyensúlya) magas (min. 7) alacsony 

Humusztartalom 
(adszorpciós kapacitás) magas (min. 8%<) alacsony 

 
 
Összefoglalás 
 
 A hazánkban működő települési hulladéklerakók túlnyomó többsége sem a 
felszereltségre, sem a rendezett lerakás követelményeire vonatkozó kötelező 
előírásoknak nem felel meg, azaz a hulladék környezettől való elszigetelése nem 
biztosított. Az ilyen alsó szigetelés és felső takarás nélküli, úgynevezett nyitott 
hulladéktelepek belsejében zajló folyamatok, illetve az ezek során keletkező anyagok 
közvetlen és közvetett módon gyakorolnak hatást a környezet elemeire. Közülük 
leginkább a felszabaduló gázok, a bomlás során termelődő hő és a kilépő csurgalékvizek 
veszélyeztetik a környezet elemeit. A biogáz és a hőtermelődés elsősorban a spontán 
módon renaturálódó, illetve a tervezetten rekultivált hulladéklerakók növényzetére 
gyakorolt hatásuk miatt kiemelkedő jelentőségű, míg a csurgalékvíz a talajok, a felszíni 
és felszín alatti vizek elszennyezésében, valamint a növényzetre gyakorolt hatásában 
játszott szerepe miatt fontos. 
 A kommunális hulladéklerakók előzőekben felsorolt emisszióinak vizsgálatával 
2000 és 2001 között, egy éven keresztül foglalkoztunk Debrecen, Földes és 
Hajdúhadház hulladéktelepein. Megállapítottuk, hogy a biogáz hatására a rendszeresen 
fedett hulladéklerakókon a talajlevegő összetétele megváltozik, gátolva a gyökérlégzést, 
amire elsősorban a lágyszárúak érzékenyek. A rekultivált lerakók felszínén kialakuló 
kiterjedt, növényzet nélküli csupasz foltok majdnem mindig ott jönnek létre, ahol erős 
gázszivárgás tapasztalható. A nyitott hulladéktelepeken ugyanakkor általában rendkívül 
mérsékelt gáztermelődést tapasztalhatunk, azokban az aerob lebomlás uralkodik, 
döntően széndioxidot eredményezve. A levegő oxigénjét igénylő aerob bomlási 
folyamatok azonban a kiszellőzés során a szaghatásukkal terhelik jelentősen a levegőt. 
A szerves anyagok bomlása során termelődő hő a rekultivált lerakók növényzetének 
komoly környezeti stresszt okoz, ugyanis az év során egy 10-20 ºC-os pozitív 
talajhőmérsékleti anomáliához, és a környezeténél nagyobb évszakos ingadozáshoz kell 
alkalmazkodniuk. A hulladéktelepek csurgalékvizének összetétele az év során 
jelentősen ingadozik, de a vizsgált nehézfémek koncentrációja és a szervesanyag-
tartalom alapján többnyire erősen szennyezettnek bizonyult. A környezetbe jutó 
csurgalékvíz által okozott szennyezés mérséklésében komoly szerepük van a 
kiválasztott lerakóhelyek környezetföldtani adottságainak. 
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59. Aubert Antal 
 

Az urbanizációs folyamatok és a rekreációs életterek összefüggései 
Magyarországon 

 
 
Bevezetés 
 
 A magyar településhálózat átalakulása napjainkra olyan fázisába érkezett, ahol a 
koncentrációs folyamatok mellett a dezurbanizációs jelenségek is felerősödtek. Ez 
különböző típusú urbánus terek kialakulásához vezetett, amely terekben a helyi 
társadalom rekreációs igényeit kielégítő funkciók egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak. 
 A tanulmány egyik fő célja az elméleti alapfogalmak és összefüggések 
tisztázása, integrálása, ebből kiindulva Magyarország tértípusainak különböző 
szempontok szerint történő elhatárolása. A korábbi, főként idegenforgalmi 
térfelosztáson túlmenően a tanulmány a rekreációs jelenségeket és tereket az 
urbanizációs folyamatok rendszerében értelmezi, illetve a keresleti oldal vizsgálataival 
igazolja a térfelosztási kategóriák létjogosultságát. 
 A területi vizsgálatok elengedhetetlen feltétele a rendelkezésre álló statisztikai 
adatbázisok vonatkozó eredményeinek feldolgozása. Ezen eredményekkel 
alátámasztható a vizsgált összefüggésrendszer. (A különböző szempontok szerint 
történő területi lehatárolási és adatszolgáltatási problémák miatt következetesen a KSH 
rendszerét követem.) 
 
 
1. Kutatási módszerek 
 
 A téma elméleti összefüggései integrálják a település és az idegenforgalom 
földrajzának, a pszichológiának (motiváció-kutatás), valamint a szociológia 
tudományának (társadalmi rétegvizsgálatok) vonatkozó eredményeit. 
 A felhasznált kutatási módszerek törekednek az említett tudományterületek 
integrált modellezésére, másfelől a területi vizsgálatok elengedhetetlen feltétele a 
rendelkezésre álló statisztikai adatbázisok vonatkozó eredményeinek feldolgozása. Ezen 
eredményekkel alátámasztható a vizsgált összefüggésrendszer. 
 
 
2. Az urbanizáció és a rekreáció elméleti összefüggései 
 
 Az urbanizáció korunk jelensége, ami egyaránt jelenti a városiasodás és a város 
növekedés folyamatát (ENYEDI GY. 1996). Ennek az átfogó társadalmi és gazdasági 
folyamatnak – melynek során átalakulnak a lakossági szokások és életkörülmények – a 
színterei a települések. 
 A településeket különbözőképpen definiálhatjuk, ahogy tette ezt Mendöl Tibor 
(1963); Beluszky Pál (1973); Tóth József (1988) is. A részletes definíciók megadása 
nélkül is megállapítható, hogy a fogalommagyarázatok a társadalmi, a gazdasági, 
infrastrukturális és környezeti adottságokat egy komplex egész elemeként értelmezik 
(BECSEI J. 1999). 
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 Az urbanizációs folyamat térben és időben nem tekinthető állandósult 
folyamatnak, a folyamatos változásoknak köszönhetően a települések között sokirányú 
és szoros kapcsolatrendszer alakul ki. Ezzel magyarázható, hogy a településhálózaton 
belül létrejönnek sajátos urbanizációs szintek, melyekben a városok térszervező szerepe 
megkérdőjelezhetetlen. Az urbánus terek között kialakuló hierarchia legmagasabb fokán 
a konurbációk állnak, melyekre Magyarországon nem találunk példát. Ezt az 
agglomerációk követik (4 darab, összesen 143 településsel), majd az agglomerálódó 
térségek (szintén 4 darab 115 településsel) és legvégül a nagyvárosi település-
együttesek (13 darab 116 településsel) (KSH 2003). 
 A magyarországi települések között kialakuló hierarchia szintjeit az 1. táblázat 
szemlélteti. 
 
1. táblázat: Magyarország urbánus tereinek tipizálása a KSH adatai alapján 

Az urbánus terekbe tartozó települések száma és típusa Urbánus terek 
Magyarországon 

Előfordulásuk 
száma Település 

összesen 
Város Nagyközség Község 

Konurbáció - - - - - 
Agglomeráció 4 143 28 23 92 
Agglomerálódó 
térség 4 115 15 6 94 

Nagyvárosi 
település-együttes 13 116 25 8 83 

 
 
 A rekreáció a „klasszikusan” értelmezett idegenforgalom mellett, döntően a 
helyben lakók igényeit kielégítő, a település arculatát és identitását építő folyamat. 
Fogalmába beleértjük a szellemi és fizikai teljesítőképesség újratermelését szolgáló 
valamennyi tevékenységet, a szabadidő eltöltésének módját, melynek ellátása a 
gazdaság valamely szegmensén keresztül történik. A rekreáció nem csupán a passzív, 
vagyis a szolgáltatások igénybevételét és ismeretek befogadását jelenti, hanem az aktív 
ön- és közművelődés folyamatát is. (A rekreáció, mint a szabadidő eltöltésének 
lehetősége értelmezhető az idegenforgalmat is magába foglaló szélesebb aspektusban, 
azonban jelen tanulmány a fent említett definíció értelmezését tartja követendőnek.) 
 A szabadidő eltöltés gazdasági és infrastrukturális hátterének megteremtése és 
működtetése a versenyképesség egyértelmű összetevője, ugyanakkor mindezek táji, 
ökológiai és természeti adottságokkal történő összehangolása elengedhetetlen. A 
rekreáció fogalmának sajátossága tehát, hogy a táj, a környezet és a gazdaság 
kontextusában kell értelmezni (A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2002). 
 A rekreáció fogalma, egy összetett több tényezős „rendszer”, melynek legfőbb 
elemi a szabadidő, az emberi szükséglet, a motiváció, valamint a megvalósuláshoz 
szükséges fizikai tér. 
 
 
3. A magyarországi térkategóriák lehatárolása 
 
3.1. Magyarország természeti tájegységeinek lehatárolása 
 
 A rekreáció szó definiálásakor megállapítottuk, hogy elengedhetetlen annak táji, 
környezeti aspektusban történő vizsgálata. A természeti erőforrások megítélése 
folyamatos átalakuláson megy keresztül. Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a tájak 
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különböző erőforrásaira, előtérbe kerül azok turisztikai, rekreációs és ökológiai 
hasznosítása. A társadalom által legtöbbre tartott értékek főként a hegyvidéki és 
dombvidéki területek, továbbá a vízparti terek, azonban számos eddig még ki nem 
használt egyediséget rejtenek az alföldi jellegű tájak is. 
 A természeti tájegységeinek vizsgálata során Marosi Sándor – Somogyi Sándor 
(1990) Magyarország kistájainak katasztere és Somogyi Sándor (1987) Magyarország 
természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése c. munkái tekintendő 
alapirodalomnak, melyek egyértelműen igazolják a fenti állítást. 
 
 
3.2. A hazai urbánus terek meghatározása 
 
 A 20. században, főként a II. világháborút követően végbement társadalmi-
gazdasági fejlődés eredményeként felgyorsult a városok fejlődése és átalakulása. Az 
1960–70-es években a településpolitika és a területfejlesztés kiemelt feladatának 
tekintette a nagyvárosi hálózat és a megyeszékhelyek központi költségvetési 
támogatásokon keresztüli fejlesztését. Ennek köszönhetően a főváros, a vidéki 
nagyvárosok és a megyeszékhelyek körül különböző földrajzi kiterjedésű és a gazdasági 
aktivitású, egymással funkcionális kapcsolatban élő település-együttesek, városi-
urbánus terek alakultak ki (KŐSZEGFALVY GY. 2004). 
 Az ország térszerkezete azonban határozottan eltérő karaktert mutat. A markáns 
eltérések a területileg eltérő természeti adottságokkal, településtörténeti-, társadalmi és 
gazdasági okokkal magyarázhatók. 
 Településhálózatunk (1. ábra) problémás elemi között egyaránt említhetjük az 
aprófalvas és a városiasodott területeket. Az előbbi főként a Dunántúlra, valamint 
Észak-Magyarországra jellemző, az utóbbi pedig az ország teljes területén érezteti 
hatását. Városállományunk legfőbb problémája a főváros túlsúlya (többszörös 
centrumként funkcionál), a nagyvárosok (100 ezer fő-1 millió fő) hiánya és aránytalan 
elhelyezkedése (hangsúlyosabban jelennek meg az Alföldön), valamint a közép- és 
kisvárosi (50-100 ezer fő, 5-50 ezer fő) hálózat dominanciája, ami döntően a Dunántúlra 
jellemző (WWW.KKDSZ.HUT). 
 

 
1. ábra: Magyarország településhálózata a települések nagyságrendje szerint (www.kkdsz.hu) 
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 A fent említett térszerkezeti tényezők egyértelműen meghatározzák az ország 
egyes részeinek gazdasági fejlettségét (ezzel azok rekreációs lehetőségeit), így a városi 
urbánus terek területi elhelyezkedését is, amint azt az alábbi térkép is szemlélteti 
(KŐSZEGFALVY GY. 2004). 
 

 
2. ábra: Magyarország, többnyire megyeszékhelyek köré szerveződő urbánus terei (Forrás: KSH 2003) 

 
 
 Az urbánus terek meghatározását követően indokolt azok kistérségi szintig 
visszanyúló vizsgálata. Az elemzés alapját az urbánus terek hierarchiájába besorolható 
és eltérő fejlettségű kistérsége összefüggésrendszere adta. 
 Eredményként megállapítható, hogy a magyarországi statisztikai kistérségek 
csekély hányada tartozik bele egyértelműen a településrendszer általunk vizsgált 
hierarchiájába, mindösszesen 33 kistérség1..  
 A vizsgált esetekben a fejlettség típusa alapján dinamikusan fejlődő, fejlődő és 
felzárkózó terekről beszélhetünk. Megállapítható, hogy nem találtunk példát az urbánus 
térbe sorolható stagnáló, illetve lemaradó fejlettségű kistérségekre. 
 Az elemzés igazolja a településszerkezet sajátosságait, hiszen a 33 kistérség 
közül 25 a Dunántúlon, 8 pedig az Alföldön és Észak-Magyarországon található. A 
fejlettség típusa alapján legnagyobb arányban dinamikusan fejlődő kistérségeket 
találunk, melyek területileg elsősorban a budapesti, balatoni, soproni, szombathelyi és 
a pécsi urbánus terekhez tartoznak. Fejlődőek az alföldi nagyvárosok vonzáskörzetében 
kialakult kistérségek és felzárkózók az egykori iparvárosok vonzásában kialakult terek. 

                                                 
1 Budaörsi, Dunakeszi, Gödöllői, Szentendrei, Pilisvörösvári, Győri, Pécsi, Szombathelyi, Keszthelyi, 
Balatonalmádi, Balatonfüredi, Veszprémi, Soproni, Egri, Szegedi, Gyáli, Váci, Miskolci, Fonyódi, 
Siófoki, Debreceni, Nyíregyházi, Tatabányai, Tatai, Szolnoki, Kecskeméti, Székesfehérvári, Komlói, 
Oroszlányi, Békéscsabai, Gyulai, Salgótarjáni, Kaposvári 
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Az egyes kistérségekben a központi települések térszervező szerepe 
megkérdőjelezhetetlen, továbbá a bennük megjelenő rekreációs folyamatok elősegítik 
azok gazdasági stabilitását. 
 Mind a budapesti, mind pedig a „vidéki” urbánus tereket a bennük 
lejátszódó sajátos földrajzi folyamatok határozzák meg. Ezek a táj védelme, az 
erőforrások kihasználása (pl. víz, rekreációs források), lakó- és foglalkoztatási funkciók, 
illetve a „modernizált” életkörülményekkel jellemezhető tényezők (második otthon- és 
üdülő funkciók) kiteljesedéséig vezetnek (CSATÁRI B. 2004). 
 
 
3.3. Az idegenforgalmi terek tipizálása 
 

Az idegenforgalmi terek tipizálása során számtalan problémával kell 
szembenézni. Számos lehatárolási módszer létezik, azonban a jelenlegi vonzerőalapú 
kutatások nem alkalmasak földrajzi téralkotásra, továbbá egy egységes statisztikai 
adatbázis megteremtésére sem. Az idegenforgalmi térfelosztás módszertana hazánkban 
nem tekinthető kiforrottnak. 

Természetesen a tipizálásnak több fajtája is ismert. Ezek közül leggyakrabban a 
KSH felosztását használjuk, mely történhet közigazgatási kategóriák (megye, régió), 
kiemelt üdülőkörzetek, továbbá 1998 óta idegenforgalmi régiók szerint. 

A KSH besorolás mellett a leggyakrabban alkalmazott idegenforgalmi 
térfelosztási módszer a termékcentrikus vagy funkcionális (MICHALKÓ G. 2001) 
alapon történő tipizálás. 
 A tanulmány szempontjából további problémaként kellett kezelnünk, mely 
szerint az egyes idegenforgalmi vizsgálatok nem kezelik külön tényezőként a rekreációs 
tevékenységet, annak ellenére sem, hogy ezt a keresleti oldal felmérésének eredményei 
indokolttá tennék. 
 
 
3. 4. A rekreációs életterek lehatárolása 
 
 A rekreációs terek meghatározása során szükségszerű azok tudományági és 
területi-települési alapon történő vizsgálata egyaránt. 
 A témával foglalkozó tudományterületek közül a szociológia, valamint a 
földrajz, mint tértudomány említésre méltó. A szociológia főként a téma társadalmi 
oldalának vizsgálatával foglalkozik, míg a földrajz tudománya lehetőséget ad egy 
sokkal komplexebb elemzésre és tipizálásra. Ezt szem előtt tartva elemeztük a 
rendelkezésre álló irodalmakat – Martonné Erdős Katalin (1992); Kraftné Somogyi 
Gabriella (1993) és Csordás László (1993) tanulmányait – a saját tapasztalatok mellett. 
  Az 1960-as években az urbanizációs folyamatok felerősödése (tömeges városba 
költözések), a szabadidő növekedése (öt napos munkahét általánossá válása) együtt járt 
a lakosság életszínvonalának emelkedésével, megteremtve a lehetőséget a társadalom 
számára, hogy mind nagyobb arányban vegyenek részt a belföldi, valamint a 
nemzetközi idegenforgalomban. A szabadidő tartalmas eltöltésének igénye azonban 
társadalmi szükségletté vált (a társadalomban tudatosult az egészséges életmód, 
valamint az aktív pihenés iránti vágy). Ekkor kapott mind nagyobb szerepet a rekreáció 
(hétvégi pihenés, kirándulás stb.), hiszen a meglévő idegenforgalmilag frekventált 
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térségek nem tudták lefedni az átformálódott igényeket. Szükségszerűvé vált a kínálat 
közelítése a kereslethez, a városi és a városkörnyéki rekreációs terek kialakítása. 
 Az említett folyamatok eredménye volt a városkörnyéki magántelkes zónák 
(zártkertek, hétvégi üdülőtelepek) bővülése, valamint a kiemelt idegenforgalmi körzetek 
tehermentesítése a rekreációs terek kiépítésével (KRAFTNÉ SOMOGYI G. 1993). 
 Hazánk településszerkezete, valamint az urbánus terekben lejátszódó sajátos 
földrajzi folyamatok (CSATÁRI B. 2004) indokolttá teszik a szabadidős terek területi-
települési alapon történő elkülönítését. 
 Az előzőek ismeretében a szabadidős tereket területi-települési alapon 
lehatárolhatjuk, úgy mint: 
 1) Települési rekreációs zónák:  

• a települések belterületein jönnek létre, 
• területi kiterjedésük korlátozott, 
• funkcióik alapján lehetnek épített rekreációs létesítmények (pláza, 

bevásárlóközpont, színház, mozi, uszoda, sportkomplexum, kiállítóterem 
stb.), közhasznú zöldterületek (parkok, sétányok stb.) pl. Sopron-Lővérek; 
Kaposvár-Deseda; Debrecen-Nagyerdő; Szombathely-Kámoni arborétum; 
Budapest-Citadella, Budai-vár, Városliget, Nyíregyháza-Sóstó; Miskolc-
Lillafüred, 

• a településhálózati sajátosságoknak köszönhetően főként a fejlett 
nagyvárosokra jellemző (pl. főváros, alföldi nagyvárosok). 

 
2) Településkörnyéki rekreációs zónák, aktív terek: 
• a települések külterületein, illetve azok vonzáskörzetében alakulnak ki, 
• méretük alapján nagyobb kiterjedésűek lehetnek (pl. természetvédelmi 

területek, parkerdők, arborétumok stb.), 
• funkcióik alapján szintén lehetnek épített létesítmények (várak, 

templomok, kilátók stb.), mezőgazdasági termelőegységek (zártkertek), 
üdülő- és pihenőhelyek („második otthon” vagy szabadidős lakások), 
valamint közhasznú zöldterületek (vízparti üdülőövezetek, erdők, 
tanösvények stb.), pl.: Pécs-Orfű, Abaliget; Kaposvár-Szenna; Kaposújlak; 
Sopron-Fertőrákos, Nagycenk Balf; Szeged-Ópusztaszer; Budapest-
Szentendre, Gödöllő, 

• a településrendszer adottságaiból adódóan főként a Dunántúlon 
dominánsak, ahol az aprófalvas és kisvárosias településszerkezetben a 
központi települések térszervező szerepe kiemelkedő. 

 
 Az egyes típusok kialakulását nem csupán a fentiekben már vizsgált gazdasági–
fejlettségi folyamatok befolyásolják, hanem az idegenforgalom számára is 
nélkülözhetetlen vonzerők, vagyis a kínálat. Ezek jelenléte területileg markáns 
eltéréseket mutat. Bár szubjektív jellege miatt a vonzerők felmérése nem hoz 
szignifikáns eredményeket, mégis szükséges azok meghatározása az ország egészére 
nézve. 
 A természeti adottságok (3. ábra) kirajzolódó struktúrája egybevethető 
Somogyi Sándor (1987), megállapításaival, miszerint a vízpartok és a hegyvidéki 
területek lényegesen vonzóbb idegenforgalmi kínálatot biztosítanak az emberek számára 
(MAGYAR TURIZMUS ZRT. VONZERŐLELTÁRA 1999). 
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 A kulturális adottságok (4. ábra) vizsgálata során arra a következtetésre 
jutottunk, hogy azok területi elhelyezkedése és nagyságrendje egyrészt Magyarország 
történelmi múltjából eredő sajátosságaihoz (várak, kastélyok jelenléte, hagyományőrzés 
fontossága, fesztiválok, vásárok stb.), másrészt pedig a társadalmi igényekhez igazodik 
(MAGYAR TURIZMUS ZRT. VONZERŐLELTÁRA 1999). 

 
3. ábra: Az urbánus terek természeti adottságai (Magyar Turizmus Zrt. Vonzerőleltára 1999) 

 
 
 A speciális adottságok (5. ábra) vizsgálatakor különös figyelmet fordítottunk a 
sport-rendezvények, szakmai vásárok és a helyi igények kielégítését célzó tematikus 
parkok (balatoni vitorlás versenyek, Balaton-átúszás, Mecsek Rally, szombathelyi 
Savaria Táncverseny, Kaposmérő – Kassai Lovas-íjász Egyesület, hencsei Golf Klub 
stb.) megjelenésére. A speciális adottságok vizsgálati eredményei alátámaszthatók a 
keresleti elemzések során kapott motiváció-vizsgálat eredményeivel (MAGYAR 
TURIZMUS ZRT. VONZERŐLELTÁRA 1999). 
 
 
4. A rekreáció keresleti elemzésének eredményei 
 
 A keresleti elemzés során a vizsgálat tárgyát a KSH adatbázisban szereplő és a 
turizmusban résztvevő háztartások képezték. Esetükben a tipikusan rekreációs 
tevékenységre utaló eredményeket összesítettük. Ennek megfelelően vizsgáltuk az 
utazási aktivitást és annak lakóhely szerinti megoszlását, az utazási motivációt, a 
háztartások anyagi helyzetét, nagyságát és típusait (családmodell), az utazás során 
igénybevett közlekedési eszközök megoszlását, valamint a második otthon használatát. 
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4. ábra: Az urbánus terek kulturális adottságai (Magyar Turizmus Zrt. Vonzerőleltára 1999) 
 
 

5. ábra: Az urbánus terek speciális adottságai (Magyar Turizmus Zrt. Vonzerőleltára 1999) 
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 2004-ben Magyarországon összesen 16,1 millió belföldi utazás realizálódott, 
melynek során a lakosság 22,6 millió napot fordított a szabadidő eltöltésre. Az utazások 
88%-a volt egynapos , 9%-a kettő – négynapos, míg 3%-a öt és többnapos utazás. 
Egynapos utakon a legnagyobb (86%) arányban a Közép-magyarországi Régió, illetve 
az alföldi régiók háztartásai vettek részt (2. táblázat). 
 
2. táblázat: A háztartások utazási aktivitása a háztartás lakóhelye szerint, a résztvevő 
háztartások száma ezerben (Turisztikai Statisztikai Évkönyv 2004. KSH) 

 Egy napos 
utakon 

2-4 napos 
utakon 

5 és több napos 
utakon 

Valamilyen 
utazáson 

Közép-Magyarország 848 541 519 946 
Közép-Dunántúl 350 174 145 363 
Nyugat-Dunántúl 289 145 136 303 
Dél-Dunántúl 317 130 134 324 
Észak-Magyarország 373 148 137 400 
Észak-Alföld 414 201 164 446 
Dél-Alföld 409 182 173 429 

 
 
 Az utazásoktól való távolmaradás legfőbb oka 38%-ban anyagi, 22%-ban 
egészségügyi eredetű volt, míg 15% volt azok aránya, akik a munkahelyi 
kötelezettségeket említették magyarázatként. 
 Az utazási hajlandóságot a vagyoni helyzeten kívül erősen befolyásolta az 
utazó háztartások tagjainak száma is. A legkisebb az utazási hajlandóság az egytagú 
háztartások esetén. A legnagyobb arányban (92%) pedig a négytagú háztartások 
vesznek részt utazásokon. 
 

4,8
2,2

0,7

5,1

25,1

1,1
3,7

1,9
0,5

2,7
4

0,8

28,3

1,9
4,1

2,4

10,8

0

5

10

15

20

25

30

vízparti üdülés

hegyvidéki üdülés

falusi turizmus

városnézés
rokon, barát meglátogatása

iskolai tanulmányút

gyógykezelés
egészségmegőrzés

konferencia, kongresszus

üzleti út, kiállítás, vásár

kulturális rendezvény, sportesemény

vallási okok
vásárlás
tanulás
munkavégzés
hobbi jellegű munkavégzés

egyéb
%

 
6. ábra: Belföldi utak megoszlása utazási cél szerint, egynapos utakon, 2004 

(Turisztikai statisztikai évkönyv 2004. KSH) 
 
 
 Az utazási kedvet befolyásolják a rendelkezésre álló közlekedési eszközök. 
Megállapítható, hogy a legtöbb háztartás személygépkocsit vett igénybe utazásai során 
és mindösszesen 35% volt azoknak az aránya, aki valamilyen tömegközlekedési eszközt 
használtak. 
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 Az utazások során eltöltött idő 70%-át a lakosság saját második otthonában, 
kisebb arányban rokon vagy barát által biztosított szálláshelyen töltötte. 
 Az utazási motiváció nagy eltéréseket mutat a belföldi szabadidő-eltöltés 
tekintetében (6. ábra). A leggyakoribb ok, amiért a magyar háztartások tagjai útra 
kelnek a vásárlás (28,3%), a rokon, barát meglátogatása (25,1%), valamint a kirándulás 
stb. (10,8%). Az utazások közül érdemes még kiemelni a városnézés (5,1%), a vízparti 
üdülés (4,8%), valamint a kulturális és sport rendezvények (4%) motiváló hatását. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A magyarországi urbánus tereket a bennük lejátszódó sajátos földrajzi 
folyamatok határozzák meg, jelentős területi eltéréseket eredményezve. A sajátosságok 
egyaránt adódnak a településszerkezet változásaiból, a gazdasági, infrastrukturális és 
környezeti adottságokból és a társadalmi jellemvonásokból. Az urbánus terekben ezek a 
tényezők a „modernizált” életkörülmények kiteljesedését eredményezték. Ennek a 
folyamatnak a rekreációs terek és tevékenységek egyre fontosabb elemét képezik. 
 Az urbánus terek területi különbségeihez igazodva a szabadidős terek 
megjelenési formái is jelentős eltéréseket mutatnak. A Dunántúlon és Észak-
Magyarország területén, ahol jellemző a kis- és középvárosok dominanciája, inkább a 
település-környéki aktív terek szerepe hangsúlyozható. Ezeken a területeken a 
rekreációs tevékenységek motivációját főként a természeti vonzerők képezik. A kis- és 
középvárosok belterületein kialakult rekreációs zónák inkább a fizikális szükségletek 
(vásárlás, sportolás) kielégítését és napi szabadidő eltöltését teszik lehetővé a helyi 
lakosság számára. 
 Az Alföld térségében – ahol a nagyvárosok nagyobb szerephez jutnak – inkább a 
települések belterületén alakulnak ki a rekreációs terek (Debrecen-Nagyerdő). Ez jórészt 
magyarázható az egykori mezővárosi fejlődéssel, ami teljesen más irányba terelte az 
Alföld urbanizációját. Az eltérő fejlődési pályához a helyi társadalom rekreálódási 
igényei is igazodnak. Ezt bizonyítja a „második otthonok” és a hobbi tanyák 
dominanciája az említett területen. 
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60. Martonné Erdős Katalin − Szilágyi Zsuzsanna 
 

A turizmus táj- és településformáló hatásai 
 
 
Bevezetés 
 
 Az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben módosultak a turisták elvárásai a 
turisztikai célterületekkel szemben. Egyre fontosabbá vált számukra azok esztétikai 
megjelenése, környezeti állapota, amelynek épp úgy része a tájképileg vonzó, emberi 
hatásoktól csaknem mentes természeti táj, mint a látványos épített környezet. A 
turisztikai színterek értékét, környezeti állapotát, s ezzel együtt a turistákra gyakorolt 
vonzó, vagy éppen taszító hatását nagymértékben befolyásolja maga a turizmus, amely 
az infrastruktúra kiépítésével és működtetésével, a turisták tevékenységével magát a 
célterületet is − kisebb-nagyobb mértékben − átalakítja. Amennyiben a kedvezőtlen 
hatások kerülnek túlsúlyba, a turizmus tönkre teheti természeti tájainkat, épített 
környezetünk értékeit, kultúránkat, azaz mindazokat az adottságokat, amelyek a 
turizmus legfontosabb feltételét képezik. 
 Butler, R.W. (1980) közismert modelljében is, amely egy turisztikai célterület 
lehetséges „életútjait” szemlélteti (1. ábra), csak egy lehetőség a fenntartható fejlődés, 
éppen ezért a turizmus jövője szempontjából rendkívül fontos a kedvező és kedvezőtlen 
hatások ismerete, illetve azon túl a káros hatások elleni „védekezés” megszervezése. A 
tanulmány néhány − főleg kelet-magyarországi − példán keresztül mutatja be a turizmus 
tájainkra és településeinkre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 
 

 
1. ábra: Egy turisztikai célterület hipotetikus fejlődése (Butler, R. W. 1980) 

Jelmagyarázat: n=a turisták száma, t=idő 
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1. A turizmus tájformáló hatásai 
 
 A turizmus tájformáló hatásai elsősorban a turisztikai infrastruktúra kiépítéséhez 
és a különböző turisztikai tevékenységekhez kapcsolódnak. 
 
 
1.1. Az infrastruktúra kiépítése okozta változások 
 
 A leggyorsabb és leglátványosabb változásokat kétségkívül az infrastruktúra 
kiépítése, vagy éppen annak hiányos volta idézheti elő a tájban, illetve a célterület 
természeti erőforrásaiban. A természeti és épített környezet turisztikai vonzótényezői 
ugyanis csak akkor válhatnak keresett turisztikai termékké, ha megfelelő infrastruktúra 
és szolgáltatások kapcsolódnak hozzájuk. 
 A turisztikai célú fejlesztések elengedhetetlen előfeltétele az adott terület 
alapinfrastruktúrájának kiépítése. Magyarországon az idegenforgalom látványosan 
felfelé ívelő évtizedeiben − főleg az 1960−70−80-as években − volt általános, hogy az 
infrastrukturális beruházások nem tartottak lépést az üdülőterületek bővülésével, a 
turistaforgalom növekedésével. Felszíni és felszín alatti vizeinkre a kiépítetlen 
szennyvíz-csatornahálózat hatott különösen káros következményekkel. Jól érzékeltetik 
a probléma nagyságát az alábbi adatok (1. táblázat). 
 
1. táblázat: Kiemelt üdülőkörzeteink közműellátottsága 1980-ban (%) 

Balaton Dunakanyar Mátra-Bükk Velencei-tó Üdülő- és lakó-házak 
ellátottsága Parti sáv Háttértelepülések    

Vezetékes víz 68 34 45 53 55 
Szennyvízcsatorna 8 5 10 23 10 
 
 
 Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedekben üdülőterületeinken felgyorsult a 
szennyvíz-csatornahálózat kiépítése, s ezzel együtt mérséklődött a szennyeződés 
veszélye, a gondok azonban továbbra sem szűntek meg. Az ártereken épült 
üdülőtelepeken − ilyen például a gergelyiugornyai is − a kiépített csatornahálózat 
ellenére, az üdülőtulajdonosok csak egy része csatlakozott a hálózatra, s így a hullámtér 
hétvégi házainak egyéni szennyvíz-szikkasztóit az árvizek évről-évre átöblítik. 
Bakteriális szennyezésről árulkodnak a Tisza menti strandolások után jelentkező 
megbetegedések is (CSORDÁS L. 1994). 
 A szálláshelyek, a vendéglátóegységek, valamint a különböző, szórakozási és 
sportolási igények kielégítését szolgáló létesítmények nagy területigényűek. Ezért a 
turisztikai infrastruktúra kiépítésének leginkább nyomon követhető hatása, a 
földhasználat megváltozása. Ez a jelenség a turisztikai célterületeken a hagyományos 
területhasználati módok látványos visszaszorulásában nyilvánul meg: azaz csökken az 
erdő, a szántóföld, a rét-legelő aránya, és nő a beépített területeké. 
 A turisztikai célú földhasználat gyors térnyerését felerősítette az a jelenség, 
amely szerint a szállásférőhely-kapacitás fejlesztése a XX. század második felében 
egyre inkább a területpazarló második otthonokra tevődött át (KRIPPENDORF, J. 1977). 
 Magyarországon a '70-es évektől kezdődően növekedett meg ugrásszerűen a 
hagyományos üdülőkörzetekben és városkörnyéki területeken a magánhasználatú 
üdülési ingatlanok és zártkertek iránti kereslet. Az üdülőtelkek és zártkertek 
kialakítása ugyan elsősorban a kevésbé értékes mezőgazdasági területek, például 
elvadult legelők rovására történt, de áldozatul estek értékes szántóföldek (Mezőkövesd: 
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Zsóri-fürdő üdülőtelepe) és szőlőhegyek (Balaton-felvidék, Bükkalja stb), hegységi és 
ártéri erdők (Bükkszentkereszt, Mátrakeresztes, illetve Gergelyiugornya, Tivadar stb.) is  
(2. ábra). E folyamat eredményeképp néhány évtized alatt üdülőterületeinken (vagy 
azok közvetlen szomszédságában) és városaink környékén személyi tulajdonba került 
számos tájképileg vonzó és értékes terület, kizárva ezzel a későbbi közösségi 
hasznosítás lehetőségét (MARTONNÉ ERDŐS K. 1990). 
 

 
2. ábra: Üdülőtelepek és zártkertek Miskolc rekreációs zónájában (saját szerkesztés) 

Jelmagyarázat: 1=üdülőtelep, 2=zártkertek 
 
 
 A turisztikai fejlesztések okozta területvesztés nem kerülte el a 
természetvédelem alatt álló területeket sem. Szomorú példája ennek az 1939 óta 
védettséget élvező debreceni Nagyerdő, amelynek területe − turisztikai célokat is 
szolgáló létesítmények jóvoltából − mérséklődő ütemben, de folyamatosan csökken 
(MARTONNÉ ERDŐS K. et al. 1997). 
 Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésével a tájkép is jelentősen módosul. E 
változások sok esetben a tájképi értékek csökkenését okozzák. A tájkép vizuális 
szennyezésének1 számos módja lehetséges. 
 A téli sportok célterületein például a sípályák kiépítéséhez kivágják a fákat, 
buldózerekkel átformálják a lejtőket. Bár kétségtelen ez a fajta „tájformálás” az Alpok 
és Kárpátok területén nagyságrendekkel nagyobb területeket érint (csak az Alpokban a 
sípályák összhossza ~120 000 km) és jóval látványosabb, de azért a hazai 
síközpontokban is megfigyelhető. Ily módon tördelték szét sípályákkal például a 
Bükkben Bánkút vagy a Központi-Mátrában a Kékes-tető és Mátraszentistván 
környékének egykori zárt erdőit is. 
                                                 
1 Vizuális szennyezésnek tekintjük a táj, a település esztétikai megjelenésében, emberi tevékenység 

hatására bekövetkező kedvezőtlen változásokat. 
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 Magyarországon a nagyobb tavaink, folyóink mentén sűrűn sorjázó hétvégi 
házak és horgászstégek okoznak komoly vizuális szennyezést. A Balatonnál például a 
1970-es évek közepén már 80%-os volt a beépítettség a part menti 300 m-es sávban. A 
partot övező magánüdülők miatt a tó nehezen megközelíthetővé vált, kevés a szabad 
strand és sétány kialakítására alkalmas partszakasz. A tájképrombolás 
legszélsőségesebb példáját azok a telektulajdonosok szolgáltatták, akik a Balaton 
feltöltésével növelték meg partmenti telküket. A vízpartok magántulajdonba-vétele 
megfigyelhető a főváros környéki Duna-szakaszon, a Tiszát, Körösöket kísérő holtágak 
mentén, vagy a kisebb tavakat övező üdülőtelepek esetében is (pl. Mályi-, Arlói-tó stb.). 
 Tájidegen épületekkel vagy egyéb műtárgyakkal még a nemzeti parkjaink 
területén (vagy azok közvetlen közelében) is találkozhatunk. Sokan vitatják a 
Hortobágyi Nemzeti Park Nyugati fogadókapujánál felépült épületek, s a bánkúti 
síközpont épületeinek tájbaillőségét is. Bánkúton kifejezetten tájromboló hatásúnak 
lehet minősíteni azt a műanyag fóliával borított medencét, amely a műhó előállításához 
szükséges vizet tárolja. 
 A szőlőhegyeket ellepő, rekreációs funkciót betöltő zártkertek miatt is erősen 
torzult a tájhasználat. Különösen erőteljes volt ez a folyamat a Balaton-felvidéken, ahol 
az egykori kultúrtáj tájképi értékei maradandó károsodást szenvedtek. A tájrombolás 
klasszikus példáinak tekinthetők az ország bármely területén − legtöbbször rendezési 
terv nélkül − „kiépült” zártkertek rozzant fabódéi és kiselejtezett mikrobuszai 
(MARTONNÉ ERDŐS K. 2001). 
 
 
1.2. A turisztikai tevékenységek hatásai 
 
 Az infrastruktúra kiépítése okozta változások mellett nem elhanyagolhatók a 
különböző turisztikai tevékenységek által kiváltott hatások sem, amelyek számos 
módon hozzájárulnak a turisztikai célterületek természeti értékeinek és 
vonzótényezőinek az értékvesztéséhez. 
 Magyarországon a horgászturizmus bizonyítottan komoly károkat okoz a 
vízpartok élővilágában. A part menti nádasokat tagoló horgászstégek jelentősen 
csökkentik a nádasnak, mint fontos élőhelynek a területét. A stégekkel felszabdalt nádas 
is védtelenebbé válik a hullámzással szemben, így állománya újabb károkat szenved, 
területe pedig tovább zsugorodik. Ezzel párhuzamosan csökken a nádasok szűrő hatása, 
ami természetesen visszahat a víz minőségére. 
 Az élővilág tönkretételének, a talaj- és vízszennyezésnek egyik 
legszélsőségesebb hazai megnyilvánulása a Tisza-tó mentén tömegesen jelentkező 
vadkempingezés. A tó partján több napon át táborozók szemeteléssel, az ártéri 
növényzet letiprásával, tűzgyújtással hagynak „maradandó emléket” maguk után. A 
jelenség nagyságrendjét jól szemlélteti a 2000 augusztusában elkészített térkép. A 
vadkempingezők nem kímélik a Hortobágyi Nemzeti Park területéhez tartozó 
fokozottan védett Tiszafüredi Madárrezervátumot sem, bár kétségtelen nagyobb terhelés 
a 33-as úttól D-re eső partszakaszokat éri (3. ábra). 
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3. ábra: A Tisza-tó Poroszlói-medencéjének vadkemping térképe 

(Forrás: Mokánszki A.−Híj Z. 2001) 
 
 
 A turistaforgalom fejlesztése érdekében kisebb településeink is egyre nagyobb 
gondot fordítanak a településkép javítására. Védett házak és utcarészek kijelölésével 
és rendbehozatalával, utcák, terek parkosításával igyekeznek növelni lakóhelyük 
turisztikai vonzerejét. Példaértékű fejlesztések történtek Hollókőn, ahol több évtizedes 
munkával mentették meg a falu építészeti örökségét, s az méltán válhatott a 
Világörökség részévé. A településkép látványos javulásának lehetünk tanúi az ország 
legvirágosabb települései között számon tartott Dombrádon és Noszvajon, vagy a 
legdinamikusabban fejlődő Tisza-tavi üdülőhelyen, Abádszalókon is. 
 Az üdülőtelepek egy részénél, illetve még inkább a zártkerti térségekben 
gyakran megoldatlan a szemét elhelyezése és elszállítása. Erre utalnak a közeli utakat 
szegélyező kisebb-nagyobb hulladékhalmok. Ennek lehetünk szemtanúi például 
Debrecen környékén, az ún. Erdőspuszták térségében. 
 A túrázók egyik leggyakoribb kártétele is a szemetelés. Magyarországon talán 
nincs egyetlen túraútvonal sem, amelynek nyomvonala mentes lenne ettől a hatástól. Az 
utak mentén felhalmozódó szemét amellett, hogy rontja a táj esztétikai értékét, az 
élővilágra is veszélyt jelent. 
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 A gyalogtúrák leggyakrabban igénybevett útvonalain a gyalogösvény-erózió 
okozhat jóvátehetetlen károkat. A taposás hatására a lágyszárú növények könnyen 
elpusztulnak, ami az ösvény gyeptakarójának a felszakadásához, sáros gyalogúttá 
válásához vezet. Ettől kezdve − a sár kikerülésére − megindul a gyalogút kiszélesítése, s 
a növényzet nélküli ösvényen a talajerózió jelei is egyre erősebbek. Magyarországon 
ezzel a jelenséggel az erősen igénybevett hegyi turistautakon és a városi parkokban 
egyaránt találkozhatunk. A parkban sétáló emberek az útvonalak lerövidítésére 
gyalogösvényeket taposnak ki a lakóterületek utcáinak az irányából, vagy két sétaút 
összekötésére, a keskeny utakat pedig rendre kiszélesítik. 
 A kedvezőtlen hatások mellett természetesen vannak kedvező irányú változások 
is! Ilyennek tekinthető, ha egy természetvédelmi területen az eredeti természeti 
környezet visszaállítását célzó beruházásokat eszközölnek, amelyek egyben az 
ökoturizmus fejlesztését is szolgálják. Az élőhely-rekonstrukcióra jó hazai példa a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén levő Egyek−Pusztakócsi mocsárrendszer 
rehabilitációja és ökoturisztikai célterületté való fejlesztése. 
 A turizmus segítheti a kultúrtáj fennmaradását is! Ilyen lehetőséget kínál például 
a borturizmus, amelyhez kapcsolódóan Magyarországon is egyre nagyobb 
népszerűségre tesznek szert a borutak (SZABÓ G. 2000). Pozitív folyamatként kell 
értékelnünk azt is, ha a városi ember a gondozatlan szőlőparcellákat megvásárolva, 
eredeti funkciójukat megtartva (vagy felújítva), segít megőrizni a hagyományos 
tájhasználatot. Ennek példáival találkozhatunk a Bükkalja több kis településének 
(Bükkzsérc, Cserépfalu, Bogács stb.) a határában is. 
 
 
2. A településkörnyezetre gyakorolt hatások 
 
 Az épített környezetre gyakorolt kedvező és kedvezőtlen hatások sorát, illetve 
példáit is hosszan sorolhatjuk. 
 Az idegengforgalmi infrastruktúra kiépítésével jelentősen megváltozhat a 
település szerkezete, azaz nő a beépítettség mértéke, illetve újabb területek bevonásával 
növekszik a település belterülete, és ezzel együtt a turisztikai funkciójú településrészek 
aránya is. A turisztikai funkció térbeli megjelenése, így a településképre gyakorolt 
hatásuk is településenként nagyon eltérőek lehetnek. 
 Nagyobb városaink turisztikai színterei általában többcentrumúak, s az 
idegenforgalmi fejlesztések ezekre a területekre összpontosulnak. Legfőbb helyszínei a 
városközpontok, így egy-egy város turisztikai imázsát nagymértékben meghatározza 
annak esztétikai megjelenése, környezeti állapota. Érthető tehát a történelmi 
városközpontok felújítására, turizmusba való mind intenzívebb bekapcsolására irányuló 
törekvés. Sétálóövezet kialakításával, parkosítással, utcai bútorok felújításával, épületek 
renoválásával, díszburkolatok lerakásával, vendéglátóhelyek kialakításával stb. a 
városok turisztikai vonzereje jelentősen növelhető. Debrecen központja − számos 
városunk után − 2001-ben kapott végre új arculatot. 
 A sokszínű turisztikai vonzótényezővel és fejlett turisztikai infrastruktúrával 
rendelkező városközpontok mellett, egy-két természeti vonzótényezőre, vagy 
létesítményre − alapozva a városokban, vagy azok közvetlen szomszédságában további 
turisztikai színterek is kiépülhetnek. 
 Debrecen esetében a Nagyerdő és a termálvíz együttes jelenléte teremtette meg a 
város második turisztikai központjának létrejöttéhez a feltételeket. Ennek megfelelően a 
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turisztikai infrastruktúra is e két városrészre koncentrálódik. A közeli Erdőspuszták 
jelenleg még csak a debreceniek számára jelentenek rekreációs színteret, a tervezett 
fejlesztések megvalósulásával azonban Debrecen harmadik turisztikai centrumává 
nőheti ki magát. 
 Más nagyvárosoknál is megfigyelhető a többcentrumúság: Miskolcon a 
városközpont mellett Miskolctapolca és Lillafüred a két leglátogatottabb turisztikai 
helyszín. Egerben a Szépasszony-völgye, Nyíregyházán pedig a Sós-tó tölt be hasonló 
funkciót. 
 Hajdúszoboszló esetében a városközponthoz (kereskedelem, vendéglátás, 
közintézmények) közvetlenül kapcsolódik a fürdő és a szállodai negyed (4. ábra). A 
magánüdülők többsége is a fürdő közelében épült fel. Kétségtelen, hogy a városkép 
javítását célzó beruházások (felújítások, parkosítás, díszburkolat stb.) túlnyomó része a 
város- és üdülőközpontra összpontosul, a fizetővendéglátás révén azonban a turisztikai 
funkció − a fürdőtől távolodva csökkenő sűrűséggel − lefedi szinte az egész várost. 
 A kisebb településeken a legtöbb változást a magántelkes rekreációt szolgáló 
üdülőtelepek és zártkerti térségek kiépülése hozta. Általánosnak tekinthető és 
kedvezőtlen folyamatként tartjuk számon az üdülőtelepek elaprózott telkeit és a rajtuk 
felépült nagy alapterületű házakat. Nyomasztó zsúfoltság érzetét keltik az emberekben, 
s már-már magát a rekreációs funkciót is veszélyeztetik. A mezőkövesdi Zsóri-fürdő 
mellett felépült üdülőtelepen például 90% körüli a 75 négyszögöl alatti telkek aránya, 
holott 100 négyszögöl lenne az elfogadható méret (MARTONNÉ ERDŐS K. 1990). 
 

 
4. ábra: Turisztikai funkció térbeli megjelenése Hajdúszoboszlón (szerk.: Szabó Sz.) 

Jelmagyarázat: 1=fürdő; 2=kereskedelmi szálláshelyek; 3=lakónegyed fizetővendéglátással; 
4=közintézmények; 5=lakónegyed; 6=második lakások; 7=vendéglátás; 8=kert, szántó, legelő; 
9=sportpálya, park, erdő; 10=temető, nádas; 11=tó, vízfolyás; 12=ipari terület 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
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 Sok esetben nem lehetünk elégedettek az üdülőtelkeken felépült házak esztétikai 
megjelenésével sem. A tulajdonosok többsége kisebbített lakást akart építeni, s tervét 
zömében alacsony esztétikai színvonalon, a település építészeti hagyományait 
figyelmen kívül hagyva valósítja meg. A bajokat jól tükrözi a Bükkszentkereszt 154 
hétvégi házára kiterjedő felmérés, amely szerint a házak közül mindössze 41 volt 
esztétikus és tájba illő, 12 pedig kifejezetten ízléstelen (B.A.Z. MEGYEI TANÁCS 
TERVEZŐ VÁLLALAT 1974)! 
 A magántelkes rekreációt szolgáló üdülőtelkek térbeli rendje, a településhez 
viszonyított helyzete, illetve ezen keresztül településkép formáló hatása is különböző. 
 Egy-egy nagyobb várost keretező rekreációs övezetnek (üdülőhelyeinek és 
zártkerti térségeinek) a fejődését számos kutató a szuburbanizáció egy sajátos 
formájaként értelmezi (PEARCE, D. 1989). E szerint a fejlődés kezdeti szakaszában a 
városkörnyéki második otthonok a napi és hétvégi szabadidő eltöltését szolgálják. A 
későbbiek folyamán azonban a rekreációs funkció fokozatosan háttérbe szorul, a 
második otthonok egyre nagyobb arányát használják állandó lakásként, s idővel a 
„rekreációs szuburbiák” valódi szuburbiákká, vagy akár a város belterületévé is 
válhatnak. Ezzel párhuzamosan a várostól távolabb egy újabb rekreációs övezet is 
kiformálódik. Így vált például Miskolctapolca üdülőinek és Debrecen kertségeinek egy 
része állandó lakóhellyé (MARTONNÉ ERDŐS K. 1992). 
 Kisebb lélekszámú városok, falvak esetében sem egységes a turizmus 
településformáló hatása. Legkevésbé érvényesül a településtől kissé távolabb eső 
üdülőterületek esetében. Ilyen üdülőtelepe van például Vásárosnaménynak, amelyet a 
Tisza átellenes partján, a gergelyiugornyai településrészhez kapcsolódóan alakítottak ki. 
Jóllehet a városközpontban is működik néhány kereskedelmi szálláshely, ezek azonban 
nem a vízparti turizmusra alapozták üzleti tevékenységüket. A gergelyiugornyai 
településrészen már jobban érzékelhető a turisztikai funkció jelenléte (újabb üdülőtelkek 
kialakítása, kereskedelmi szálláshelyek bővítése, falusi szállásadás). 
 A Tisza-tó egyik leglátogatottabb üdülőhelyén, Abádszalókon a dinamikusan 
épülő faluközpont lényegében összekapcsolódik a Tisza-tó strandjához kiépült 
üdülőközponttal. A magántelkes rekreációt szolgáló üdülőterület azonban már elkülönül 
a településtől. A falusi szállásadás révén a turisztikai funkció főleg a falu- és az 
üdülőközpont közeli településrészen van jelen. A turisztikai funkció jelenléte vagy 
hiánya egyaránt visszatükröződik a településrészek infrastrukturális ellátottságában és 
esztétikai megjelenésében. A központtól távolabb eső településrészeken még a 
portalanított utak és járdák is hiányoznak. 
 A Bükkalja kedvelt fürdőhelyén, Bogácson eredetileg a termálfürdő közvetlen 
szomszédságában, a település É-i végéhez szorosan csatlakozó területen épült ki a 
kereskedelmi és üdülési szálláshelyeket, második otthonokat, kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységeket egyaránt magába foglaló üdülőterület. A turisztikai funkció 
azonban a település korábbi belterületét sem hagyta érintetlenül. A faluban 110 körül 
van azoknak a második otthonoknak a száma, amelyekhez a foghíjak beépítésével, a 
lakatlan házak megvásárlásával, esetleg örökléssel jutottak hozzá a jelenlegi 
tulajdonosok. A helyi lakosság pedig a fizetővendéglátás révén kapcsolódik a 
turizmushoz. A két funkció (második otthon, illetve fizetővendéglátás) intenzitásában 
sajátos térbeli különbségek rajzolódnak ki. A helyi lakosok által működtetett 
fizetővendéglátás főleg a fürdőhöz közelebbi utcákon és a főút menti, illetve közeli 
utcákon van elsősorban jelen, míg a második otthonok nagyobb sűrűséggel a település 
periférikus részein helyezkednek el (5-6. ábra). 
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5. ábra: A második otthon térbeli megoszlása 

Bogácson (szerk.: Szabó Sz.) 
Jelmagyarázat: 1=úthálózat; 2=fürdő;  
3=második otthonok; 4=kereskedelmi szállás- 
helyek; 5=második otthonok és vállalati üdülők; 
6=vegyes hasznosítású zóna (a második 
otthonok dominanciájával); 7=lakónegyed;  
8=vegyes hasznosítású zóna (a lakófunkció 
jelentős dominanciájával); 9=vegyes 
hasznosítású zóna (a lakófunkció 
dominanciájával); 10=temető; 11=egyéb terület 

6. ábra: A falusi szálláshelyek térbeli megoszlása 
Bogácson (szerk.: Szabó Sz.) 

Jelmagyarázat: 
1=úthálózat; 
2=falusi szálláshelyek magas aránya; 
3=falusi szálláshelyek átlagos jelenléte; 
4=falusi szálláshelyek átlag alatti aránya; 
5=falusi szálláshelyek minimális részesedéssel; 
6=falusi szálláshely hiánya; 7=fürdő; 
8=egyéb terület 

 
 
 Lényegében a turisztikai funkció szinte teljesen átszövi az egész települést. 
Mindez újabb idegenforgalmi beruházásokhoz és a falukép általános megszépüléséhez 
vezetett. A turisztikai célú hasznosítás megjelent a közeli szőlőhegyen is, ahol a 
hiányzó alapinfrastruktúra ellenére második otthonként hasznosított zártkerti házak 
épültek. 
 Az utóbbi évtizedek jelensége, hogy a fogyó népességű, de kedvező turisztikai 
adottságú falvakban a lakatlan házakat a városlakók megvásárolják, és második 
otthonként hasznosítják. Az új tulajdonosok szerencsés esetben nem bontják le a népi 
építészeti értéket is megtestesítő épületeket, hanem rendbe hozva, komfortfokozatát 
megnövelve nagyban hozzájárulnak a falukép megőrzéséhez, sőt azon túlmenően a 
település életben tartásához. 
 Az egyik legismertebb és legrégebbi példa Vérteskozma, ahol annak ellenére, 
hogy a háztulajdonosok döntő hányada már nem helyi lakos, példamutató módon őrzik 
a település építészeti értékeit. 
 Ennek a folyamatnak lehetünk tanúi a Bükkalja számos kis településén, így 
Cserépfalun is, ahol az 1000 lakost alig meghaladó faluban már mintegy 150 házat 
hasznosítanak második otthonként. Kedvező turisztikai adottságainak kihasználásra a 
falu lakosai növekvő arányban kapcsolódnak be a falusi szállásadásba, így a turisztikai 
funkció szinte teljesen átszövi az egész települést (7. ábra). Az idegenforgalmi funkció 
megléte, illetve erősödése itt is hozzájárult az utóbbi évtizedben megvalósult 
infrastrukturális beruházásokhoz (víz és szennyvíz csatornahálózat, gáz) és a falukép 
megőrzéséhez. 
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7. ábra: A második otthonok és falusi szálláshelyek térbeli megoszlása Cserépfalun (szerk.: Szabó Sz.) 

Jelmagyarázat: 1=második otthon; 2=falusi szálláshely 3=falusi szálláshelyként hasznosított második 
otthon; 4=úthálózat; 5=vízfolyás 
 
 
 Magyarország turizmusa erősen szezonális, s ez további környezeti problémák 
kialakulásához vezet. A túlzsúfoltság és annak kedvezőtlen környezeti hatásai 
különösen látványosan jelentkeznek a turisztikai nagyrendezvényekhez kapcsolódóan. 
Ennek jól ismert példája a Debreceni Virágkarnevál. A nagy tömeg, a tolongás − 
amellett, hogy pszichésen megterheli a turistákat és a helyi lakosokat − komoly károkat 
okoz a felvonulási útvonalat kísérő virágágyásokban, bokrokban. Szerencsére a 
rendezvények során keletkező több száz m3 mennyiségű szemét csak időlegesen csúfítja 
el a várost. Nagyobb és hosszabb idő alatt rendbe hozható károkat okoztak a vendégek a 
város zöldterületein. 2002-ben a karneváli menet mentén 300 m2-nyi területen taposták 
ki a növényzetet. Az okozott kár mintegy 1 millió Ft, és 1−2 év szükséges a 
regenerációjához. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A fentiekben bemutatott hazai példák jól érzékeltetik a turizmus táj- és 
településkép-formáló hatásait. Ahhoz, hogy a jövőben − a tervezett turisztikai 
fejlesztések és a remélt forgalomnövekedés  mellett − a kedvező hatások kerüljenek 
túlsúlyba, illetve a negatív hatások a lehető legkisebb kárt okozzák természeti és művi 
értékeinkben, a terület- és településfejlesztési tervekben, turisztikai fejlesztési 
koncepciókban a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell szentelni a  táj- és településkép 
értékeinek védelmére, a káros hatások kiküszöbölésére. 
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61. Michalkó Gábor 
 

A táj idegenforgalmi vonatkozású reflexiója 
 
 
Bevezetés 
 
 A táj utazásra ösztönző vonzerőként való megjelenése egyidős az irodalommal 
és a festészettel. A telekommunikációs robbanás előtti korszakban elsősorban a költők, 
írók és a festőművészek alkotásai jelentették azt a forrást, amelyből az útra kelők vágyai 
fakadtak. A poéták és a piktorok legtöbbször szubjektív módon láttatták a tájat, még 
azokat is, amelyeket önmaguk sosem tapasztaltak meg (MOLNÁR J. 2004). Egykoron 
sokaknak a tájképekben való gyönyörködés és a tájleírások olvasása jelentette azt a fajta 
virtuális utazást, amelyet napjainkban az Internet vagy a film világa biztosít. Mindazok, 
akik átesnek a családi és az iskolai szocializáció folyamatán megtapasztalhatják, hogy a 
társadalom igen jelentős hangsúlyt helyez a szabadidő jó levegőn, szép környezetben 
való eltöltésére, a táj szeretetének elsajátítására. Ennek következtében a legtöbb ember 
fejében a táj ideáltipikus változata él, amelynek elemei leginkább a természeti 
környezetből fakadnak és ritkán tartalmaznak a kultúrtájhoz tartozó művi objektumokat. 
 
 
1. A táj hírnökei az irodalomban és a festészetben 
 
 Az utazások történetében a természet az ókortól kezdődően kulcsfontosságú 
pozíciót töltött be. Homérosz Odüsszeiája a természet szépségeit leginkább 
megszemélyesítve, az erdőket és hegyeket nimfákkal, a tengereket szirénekkel 
benépesítve ábrázolja. Az ókor embere a hasznos természetet látja szépnek, a havas 
hegységekkel szemben a kövér legelők, a gyümölcstől roskadozó fák kerülnek a 
leírásokban előtérbe, egy-egy történelmi eseményhez, rendkívüli természeti jelenséghez 
köthető vagy mitológiai töltettel bíró tájak keltik fel az utazók érdeklődését (GYÖMREI 
S. 1936). A figyelem az egyes tájelemek szépségére és semmi esetre sem a közöttük 
lévő összhangra irányult. A római arisztokrácia kiszabadulva a főváros forgatagából, 
villáiban nem a természet nyújtotta örömeket, hanem a fényűzéshez, hedonizmushoz 
kötődő életérzést keresi. 
 A középkor utazóinak a természethez való viszonyulása magából a 
kereszténység tanítására vezethető vissza, amelyben egyrészt feloldódtak a természet 
kizsákmányolására vonatkozó régi tilalmak (WHITE, L. 2000), másrészt annak isteni 
adományként értelmezett világi szépségével szemben a tökéletes lelki harmóniában, a 
túlvilág természetfelettiségében történő elmélyedésre helyeződik a hangsúly 
(GLASENAPP, H. 1987). Időközben, a fokozatos társadalmi-gazdasági fejlődés 
következtében növekedett a helyváltoztatásra vonatkozó igény, azonban a természet erői 
még mindig jelentős akadályt jelentettek annak kielégítésében (PIRENNE, H. 1983). A 
tengeri közlekedés a széljárásnak vagy az apály-dagály aktuális állapotának volt a 
függvénye, a szárazföldi forgalmat egy esős időszak vagy a tavaszi hóolvadás után a 
kocsiutakat borító sártenger hátráltatta, nem beszélve a magashegységeken történő 
átkelés nehézségeiről (MATTHEW, D. 1989). A hegységek amúgy sem tartoztak a 
középkori társadalmak által csodálni hivatott természeti objektumok közé, mivel a 
babonás köznép ezekre a helyekre a sárkányok, a boszorkányok és más rettegett lények 
lakóhelyeként tekintett (FRIEDELL, E. 1989, 1990). 
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 A szépirodalom mellett talán a tájképfestészet tartozik azon források közé, 
amelyből a leginkább nyomon követhető a természet és az ember utazásokban testet öltő 
kapcsolata. A középkor döntően vallásos témájú festményein a természet csupán a 
cselekmény helyét jelölte, a reneszánsz, a barokk és a rokokó tájképein pedig mintha a 
természet kulisszaként asszisztálna az emberi mozzanatokhoz (DUBY, G. 1984). A táj 
tényleges ábrázolása a XVII. századi Németalföldről indul hódító útjára, onnan, ahol a 
természet más európai területekkel összehasonlítva eredendően nem bővelkedik 
szépségekben, éppen ellenkezőleg, a zord viszonyok leküzdése során létrejövő heroikus 
táj az emberi munka révén válik varázslatossá. A természet vizuális előtérbe kerülését 
követően Rousseau filozófiájában egy új természetszemlélet jelenik meg. Az Új 
Héloїse című munkájában kifejezésre juttatja, hogy az érzelmektől áthatott ember képes 
az érintetlen, vad természetben is szépséget találni. A könyv megjelenését követő 
„utazási láz” azonban elsősorban nem a folyton változó természetnek, hanem a 
szentimentális élmények átélhetőségének köszönhető, ez továbbra sem Rousseau 
Svájca, hanem az antik Görögország, az örök eszményi áll a kor virtuális utazásainak 
középpontjában. A klasszicizmus kultúrideálját testesíti meg Goethe, amikor itáliai 
útibeszámolójában (Italienische Reise) a hegyek, mint a kőzettan terepei jelennek meg. 
Látható, hogy még a XVIII. század végén is uralkodik az a felfogás, hogy minden 
természeti dolognak csak annyi jelentősége van, amennyire az embernek hasznára válik 
(SZERB A. 1989). 
 Az ipari forradalom következtében meginduló urbanizáció szoros összefüggést 
mutat a zsúfoltabb és nehezen elviselhető életkörülményeket biztosító nagyváros és a 
természet kontrasztjának egyre intenzívebbé váló észlelésével. Nem véletlen, hogy a 
Wilson, később pedig Constable képviselte modern tájképfestészet szülőhazája Anglia, 
de a korabeli angol irodalomból is sugárzik a természet szeretete. Scott romantikus 
történelmi regényei már-már botanikusi pontossággal ábrázolják az események 
helyszínének növényvilágát (BART I. 1980). Byronnál felismerést nyer, hogy az ember 
a természet része. Childe Harold és a Manfred című költeménye jelentős publicitást 
hozott az addig annyira gyűlölt alpesi táj számára, amelynek következtében az angolok 
a XIX. század elején elözönlötték Itáliát. Victor Hugonak köszönhetően a francia 
romantika is előtérbe helyezi a természet értékeit, ezzel szemben a német romantika 
jeles képviselője, Hoffmann tájleírásai inkább a fantázia, mintsem a valóság 
szüleményei. A XIX. század közepén a szentimentális túlzások után az élet realitásai 
felé fordulnak az emberek, amely a festészetben a naturalizmusban, ezt követően pedig 
az impresszionizmusban ölt testet. Az impresszionisták fedezik fel a nagyvárosok 
természeti szépségeit, Whistler Londont, Monet Párizst igyekszik természeti mivoltában 
megjeleníteni, egyben bizonyítani, hogy a természet valójában az ember énjének 
kiszélesülése. 
 Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy előbb le kellett küzdeni, meg kellett 
hódítani a természetet, hogy az iránta érzett társadalmi szintű szimpátia kialakulhasson. 
A vasút és a gőzhajózás elterjedése alapjaiban változtatta meg az ember természethez 
fűződő viszonyát (LANDES, D. 1986). Az útra kelők immár egyre kevésbé voltak kitéve 
a természet szeszélyeinek. A hegyekkel való megbarátkozásban kulcsfontosságú 
mozzanatnak bizonyult az alpesi vasúti alagutak kiépítése, a több ezer méter magas 
hegyláncok többé nem jelentettek akadályt az európai közlekedési hálózat 
fejlesztésében. Az egyre sűrűbben megrendezésre kerülő kiállítások mindennapi 
közelségbe hozták a városi léttől távolodó természetet, Segantini Alpokat felidéző 
kompozíciói a mai prospektusokhoz hasonlóan motiválólag hatottak a közönség 
utazásaira. A XX. század elejére kibontakozó természetjáró mozgalom ékes 
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bizonyítékul szolgált arra, hogy a természet immár nem csak terepül, hanem célul is 
szolgálhat a világ turizmusában. 
 
 
2. A turisztikai tér táji értelmezése felé 
 
 Mivel a táj szerepének újraértelmezése és a szabadidő utazások révén történő 
eltöltésének kialakulása az európai történelem megközelítőleg azonos korszakára esik, 
így a táj és a turizmus kapcsolata sajátos kultúrtörténeti fejlődésen ment keresztül. Az 
előbbiekben láthattuk, hogy a felvilágosodás, majd a romantika korának művészete a 
tájat a harmónia, a gyönyör forrásaként igyekezett megjeleníteni, amelynek az egyén 
életterén kívüli megtapasztalására a XIX. század végéig azonban csak a társadalom szűk 
rétegei számára nyílt lehetőség. Az utazók a táj szépségének felismerését műveikben 
élményként kívánták kifejezésre juttatni. A szépirodalom, a festészet, később az 
útibeszámolók által a tájak mitikus helyekké váltak, amelyek a társadalom 
gondolatvilágában idealizált formában léteztek, generációkon keresztül érett a vágy az 
átélésükre (BÉTEILLE, R. 1994). A táj eleve egy szubjektív transzformáción keresztül 
érte el az egyént, tehát nem is a valóság, hanem annak valamilyen tipizált változata élt a 
fejekben. A mérnöki pontossággal tervezett francia, de különösen a kevésbé merev  
angol parkokban a XVII. századtól egyre inkább elismerést nyert a természet 
visszafogadása, az ipari forradalmak korától a tájhoz való sajátos vonzódás pedig 
egyfajta szabadságeszményként is megjelent. Ezt követően a táj és az egyén közötti 
bensőséges viszony mind a mai napig tovább él. 
 A modern turizmus története során a célállomást jelentő tájak – az értékesítést 
egyaránt elősegítendő – tipizálódtak (pl. tengerparti üdülőövezet, magashegységi 
síparadicsom) és felkeresésüket már nemcsak a vágy, hanem a divat is befolyásolta. Az 
utazási szakemberek tevékenysége által a táj és az ember kapcsolata átformálódott, 
gyakran csak a táj egyes elemei (vonzerői) hangsúlyozódtak. Egyedül a legtöbb 
országban nemzeti parki védelmet élvező érintetlen természeti táj őrzi azt a harmóniát, 
amelytől az adott tér a turizmus szentélyeként értelmezhető (HABER, W. 1991). A táj 
szinte követhetetlen ütemben formálódik, képe nemcsak a természet, hanem az egyén 
aktivitását is tartalmazza (MAROSI S. 1985; KERÉNYI A. 2004). 
 Mára a természeti táj az emberiség termelő és fogyasztó tevékenysége révén 
jelentős mértékben átalakult, így az a fajta turisztikai élmény, amelyet egykor az emberi 
tevékenység által bolygatatlan természet jelentett, leginkább a természetvédelmi 
területeken realizálódó ökoturizmus során élhető át (MARTONNÉ E. K. – BODNÁR R. 
2003). Napjaink tájfelfogásában egyre nagyobb szerepet kap a kultúrtáj hangsúlyozása 
(BERÉNYI I. 2001a; KERTÉSZ Á. 2003). Ennek megfelelően a turisztikai élményt nyújtó 
modern tájkép, az ökológiai elemeken túlmenően a társadalom ökonómiai, 
kulturális és esztétikai tevékenységének sajátos szintézisét tükrözi vissza. Mivel a 
kultúrtáj történelmi fejlődés eredménye, így az idegenforgalmi vonzerő részét képező és 
a lakosság identitását erősítő tradíciókat egyaránt magán hordozza. Azok a térelemek, 
amelyek a kultúrtájban egyedi látványosságot jelentenek, megjelenítik az emberi 
gondolkodásmód és tevékenység egy-egy térformáló korszakát. A természeti, a 
társadalom által még érintetlen tájban a biotikus és az abiotikus tényezőknek 
meghatározó szerepe van (CSORBA P. 2000), így két hasonló genezisű és fekvésű tájat 
nehezen lehetett egymástól megkülönböztetni, de az időközben ott megnyilvánuló 
emberi életformák olyan egyedi tájelemeket alakítottak ki, amelyek elősegítették a táj 
turisztikai tipizálását. 
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 A turisztikai térrel kapcsolatos típusalkotás igénye Magyarországon sem új 
keletű, Timár L. (1974) három évtizede már foglalkozott a kérdéssel. Felismerte, hogy a 
turizmusban a természet és a társadalom kölcsönösen feltételezi egymást, típusalkotását 
mégis a táji tényezők szerepének hangsúlyozása mentén végezte. Martinez, L. (1999) 
értekezésében ugyan továbbra is figyelembe veszi a táji elemeket, de sokkal nagyobb 
hangsúlyt helyez a turisztikai tér funkcionális megközelítésére. Önálló kategóriaként 
szerepelteti a városi teret, amellyel elismeri a város turisztikai multifunkcionalitásából 
eredő területi sajátosságait, azonban nem említi a hegyvidéket, amelyet tájképileg és a 
turisztikai tevékenységet alapul véve is releváns típusnak kell tekinteni. A városi 
turizmusnak, mint önálló területi típusnak az elterjedéséhez nagymértékben 
hozzájárulhat az Európa Tanács azon határozata, miszerint a város és környéke területét 
a kultúrtáj fogalmi körébe tartozóként kell kezelni (BERÉNYI I. 2001b). Igaz, hogy az 
urbanizációval párhuzamosan a tájat jellemző karakter megváltozik és a tájak közötti 
élményadó különbségek is gyengülnek, azonban a város szabadidős létesítményeinek 
kiépülésével vagy a történelmi városközpontok rekonstrukciójával a turizmus új 
erőforrásai is megjelennek (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 2003). 
 El kell fogadnunk, hogy az idegenforgalomban is hasznosítható tájesztétikai 
élményt nemcsak a tradicionális táj, hanem a magas színvonalon kiépített iparterületek 
(pl. egy olajmező), közlekedési infrastruktúra (pl. nemzetközi kikötő), vagy a városi 
magasépítés is (pl. felhőkarcolók) nyújthatnak. A turizmus sok helyen előidézheti a 
történeti kultúrtáj lebomlását (elsősorban a tengerparti zónákban), ugyanakkor új, a 
korszerű gazdasági, társadalmi tevékenységhez illeszkedő térelemeket is létrehozhat 
(tematikus parkok, golfpályák), de előfordulhat, hogy sajátosan átalakítva megőrzi a táj 
alapvető értékeit (falusi turizmus). 
 A turizmus legújabb trendjei sokkal inkább az aktív turisztikai tevékenységet 
állítják a természettel való találkozás középpontjába, mintsem az egyedi tájképi elemek 
esztétikai élvezetét. A kalandturizmusban a táj veszélyes terepként jelenik meg, 
amelynek nem a szemlélése, hanem az adottságai nyújtotta akadályok leküzdése jelenti 
az idegenforgalmi élményt. Mivel korunk turizmusának résztvevői nem ritkán a 
hétköznapok unalma elől menekülve kelnek útra, ezért szabadidő eltöltésüket egyre 
inkább az aktív pihenés fogja meghatározni (JANDALA CS. 1997). 
 A fentiekből kiindulva a turizmusföldrajz humánökológiai aspektusú természet-
értelmezésében kitüntetett szerepet játszik a táji megközelítés. Tájfelfogásunk azonban a 
turizmus sajátosságaiból adódóan a kultúrtájat állítja a kutatás középpontjába. 
Tekintetbe véve, hogy a humánökológiai vizsgálatok elsődleges célja az életminőség 
javítása, az élet színterét pedig a települések képezik, így megkerülhetetlen, hogy az 
egyes problémákat ne a falvak, városok területi dimenziójában gondoljuk végig. A tájak 
szerves részei a települések, együttesen képezik azt a működő, sokszor vizuálisan 
elkülönülő egységet, amelyet a társadalom életterének tekintünk. 
 
 
3. A tájnév megjelenése a turizmus különböző szegmenseiben 
 
 A tájnév a turizmus számos területén jelentős fontossággal bír, mivel abban 
olyan információk kerültek kódolásra, amelyek annak láttán vagy hallatán a 
legkülönbözőbb ismereteket, képeket, érzelmeket képesek felidézni. Ezek a kognitív, 
mentális vagy éppen lelki kötődések elősegítik a tájjal kapcsolatos döntéseket, legyenek 
azok az egyén utazásával, a térség területfejlesztésével, esetleg az onnan származó 
árucikkek fogyasztásával kapcsolatosak. A tájnév értelmezésében elsősorban a táji 
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hierarchia különböző fokán álló, a Magyarország kistáj kataszterében (MAROSI S. – 
SOMOGYI S. 1990) szereplő területi egységeket vesszük alapul, de nem zárkózunk el a 
közkeletű tájegység-elnevezésektől sem. Ennek megfelelően elsődlegesen a kistájak 
nevére koncentrálunk, de figyelembe vesszük a kistájcsoportok és a középtájak, 
valamint a különböző fáciesek elnevezésében szereplő földrajzi identitáselemeket is. Az 
alábbiakban a teljesség igénye nélkül igyekszünk sorra venni a turizmus azon 
szegmenseit, ahol a tájnév szimbiózisban él azzal az objektummal, amelynek identitását 
meghatározza. 
 A turisztikai célterületeket vizsgálva megállapítható, hogy a települési szint 
fölött elhelyezkedő, egy térség versenyképességének kiteljesedését meghatározó területi 
egységként leginkább azok az üdülőkörzetek jöhetnek számításba, amelyek 
elnevezésében az adott táj neve szerepel. Magyarországon a Központi Statisztikai 
Hivatal által alkalmazott területi számjelrendszert figyelembe véve jelenleg 27 
üdülőkörzet különíthető el, amelyek közül a jogszabályalkotó kilencet kiemeltként 
kezel. 
 A kiemelt üdülőkörzetek elnevezésének táji kötődését vizsgálva megállapítható, 
hogy Budapest és a Tisza-tó kivételével – ha különböző táji hierarchiaszinteken is, de – 
jól azonosíthatók a turizmusorientált területfejlesztés górcső alá vont egységei. A 
legegyértelműbb táji identitással a Balaton kiemelt üdülőkörzet rendelkezik, amely a 
köztudatban is jól ismert Balatoni-medence középtájhoz, illetve annak néhány 
kistájához tartozik (1. táblázat). 
 
1. táblázat: A kiemelt üdülőkörzetek nevének táji megfeleltetése (KSH, Marosi S. – Somogyi S. 1990) 

Üdülőkörzet Középtáj Kistájcsoport Kistáj 

Balaton Balatoni-medence - 
Balaton (vízfelület) 

Balatoni-riviéra, 
Kis-Balaton-medence 

Dunakanyar Visegrádi-hegység - Visegrádi-Dunakanyar 
Mátra-vidék - - Mátra-Bükk Bükk-vidék - - 

Mecsek-vidék Mecsek-hegység 
Mecsek és Villány Mecsek és Tolna–

Baranyai-dombság Baranyai-dombság Villányi-hegység 
Soproni-hegység Soproni-hegység 

Sopron-Kőszeghegyalja Alpokalja Kőszegi-hegység–
Vas-hegy Kőszeg-Hegyalja 

Mezőföld Duna-Sárvíz köze Velencei-medence 
Velencei-tó–Vértes Vértes–Velencei 

hegyvidék Vértes-hegység - 

 
 
 A tájnév alkalmazása az idegenforgalmi infra-, de különösen a szuprastruktúra 
esetében is tetten érhető. Ismert, hogy a kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátó 
egységek megnevezésére előszeretettel használnak földrajzi neveket. Ezeket 
legtöbbször magáról a településről vagy az egyes egységek közelében fekvő hegyekről, 
folyókról, erdőkről, különböző természeti képződményekről nevezik el, tájnév 
alkalmazására azonban már ritkábban kerül sor. A Danubius szállodalánchoz tartozó 
soproni Bio-Sport Hotel Lővér vagy a Szilvásváradon található Szalajka Fogadó 
esetében egyértelmű a táji kötődés megjelenítése, amely a Soproni-hegység részét 
képező Lővérek, illetve a Bükk egyik ékkövét jelentő Szalajka-völgy kapcsán érhető 
tetten. A hajdúszoboszlói Hotel Délibáb már inkább a Hortobágyra, mint kistájcsoporta 
jellemző természeti jelenségre utal (megjegyzendő, hogy a kevésbé délibábos 
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Budapesten is találkozhatunk ugyanezen nevű szállodával). A kistájkataszter 
nomenklatúrájában használt tájnevekkel találkozhatunk a Hotel Alföld (Orosháza), a 
Hanság Hotel (Kapuvár), a Mátra Szálló (Gyöngyös), a Karancs Szálloda (Salgótarján), 
a Hotel Pilis (Pilisszentkereszt), a Balaton Szálló (Siófok), a Hotel Balaton Klub 
(Balatonföldvár), a Hotel Vértes (Siófok), a Szatmár Hotel (Mátészalka), a Club Hotel 
Badacsony (Badacsonytomaj), a Hotel Bakony (Bakonybél), a Kék Balaton Fogadó 
(Balatonalmádi), a Balaton Glashotel (Balatonalmádi), a BM Kék Balaton Üdülő 
(Balatonvilágos), a Hotel Balaton (Zalaegerszeg, Keszthely) és a Göcsej Szálló 
(Zalaegerszeg) elnevezésében. 
 Ha megvizsgáljuk a magyarországi szálláshelyek elnevezését, akkor láthatjuk, 
hogy bizonyos esetekben a név megtévesztő is lehet, mivel a keresztelő nem feltétlenül 
a földrajzi, hanem a perszonális kötődés eredménye. Az Egerben található Makó 
Vendégház például nem a hagymájáról elhíresült dél-alföldi város, hanem 
tulajdonosának Makó Jánosnak a nevét viseli, a szegedi Hotel Tisza kapcsán sem a 
kézenfekvőnek tűnő folyóbeli kötődés, hanem a város történetében nagy szerepet játszó 
Tisza család áll a háttérben. 
 A fogyasztás kapcsán a földrajzi márkanév szerepe különösen az ételek és a 
legkülönbözőbb élelmiszeripari termékek elnevezésében jelenik meg. A gasztronómia 
területi kötődésének feltárásával foglalkozó kutatók rámutatnak, hogy az egyes tájak 
mezőgazdaságának, az ott élők tradícióinak megfelelően eltérő, elsősorban az adott tájra 
jellemző ételek kerülnek ki a konyhákból. Az ételek és élelmiszerek sokszínűségét, 
földrajzi kötődését az elnevezésükben szereplő tájnevek is tükrözik (pl. hortobágyi 
húsos palacsinta, bakonyi sertésszelet). Ha betérünk egy szupermarketbe, akkor 
szembesülhetünk a turizmusban is igen jelentős szerepet játszó borászati termékek 
nevének táji tartamával. A legkülönbözőbb badacsonyi, villányi, tokaji, mátrai, duna-
tisza-közi, balaton-felvidéki, völgységi, kunsági és balatoni borok a nevükben 
hordozzák azokat a közép-, illetve kistáji kötődéseket, amelyek nyilván a minőségükre 
is hatással vannak. Ezek helyben történő fogyasztása vagy szuvenírként való 
megvásárlása hozzájárul a táj idegenforgalmi vonatkozású reflexiójának 
kiteljesedéséhez. 
 
 
Összefoglalás 
 
 Tanulmányunkban áttekintjük a tájnak a szépirodalomban és a festőművészetben 
történő, idegenforgalmi aspektusú visszatükröződését, különös hangsúlyt helyezünk a 
kultúrtáj és a turizmus szimbiózisára. Ezt követően sorra vettük a turizmus azon 
szegmenseit, amelyekben a tájat megtestesítő, felidézését elősegítő tájnév különös 
jelentőséggel bír. 
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62. Szabó Géza – Spiegler Patrícia 
 

A tájkímélő szelíd turizmus megoldásai a Dél-Dunántúlon 
 
 
Bevezetés 
 
 A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság (DD RIB) 2003-ban, 
felkészülve a turizmus területén is megnyíló EU-s források fogadására, meghatározta a 
régió legfontosabb, az időközben elkészült Nemzeti Fejlesztési Tervben is preferált, 
fejlesztendő terméktípusait. Ezek között kapott helyet a Dél-Dunántúl kiemelkedő 
természeti értékeinek turisztikai hasznosítását lehetővé tevő ökoturizmus is. A DD RIB 
kezdeményezte a szakterület érdekeltjeinek az összefogását. A védett területek 
kezeléséért felelős Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Rt. a régió ökoturizmus fejlesztéseinek összehangolására és a 
fejlesztések alapjául szolgáló támogatási források elnyerésére konzorciumot alapított. A 
konzorcium 2004-re kidolgozta a régió ökoturizmus fejlesztési programját (DÉL-
DUNÁNTÚL ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA). 
 A program a természetvédelmi oltalom alatt álló területek környezetére is ki 
akarta terjeszteni a turizmus kedvező hatásait, az ott fekvő falvakat is mozgósítani 
kívánta. Így a konzorcium kapcsolatokat épített ki a Dél-Dunántúl falusi- és vidéki 
turizmusában szervező, összefogó szerepet játszó megyei falusi turizmus 
szervezetekkel. A somogyi, tolnai és baranyai falusi vendégfogadókra építve egy olyan 
vidéki turizmus hálózat kifejlesztését készítették elő, amely a védett területek köré 
hozná létre az ökoturizmus falusi turizmushoz kapcsolódó kínálatait. A tervezési 
folyamat céljaként, a régiós környezetbarát vendégfogadói rendszer kialakítását tűzték 
ki. Az alábbi összefoglaló tanulmány ennek a tervezési folyamatnak a meghatározó 
elveit és módszereit gyűjtötte össze, bemutatva az ökoturizmus ezen rendszerének főbb 
elemeit is. 
 
 
1. Szelíd turizmus – vidéki turizmus 
Kapcsolat az ökoturizmus és a falusi turizmus között 
 
 A Dél-Dunántúl Ökoturizmus Fejlesztési Programja (a továbbiakban: 
ökoturizmus fejlesztési program) kiindulva az ökoturizmus átfogó értelmezéséből, mely 
szerint: az ökoturizmus a turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli, 
amelyeknél a turisták fő motivációja a természet, valamint a természeti terület 
hagyományos kultúrájának megfigyelése[...] 1, valamint abból az ajánlásból, hogy: a 
helyi közösségeket is be kell vonni a turisztikai fejlesztésekbe, mert az munkát és 
bevételt biztosít[...]2, a program kitekint a természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken kívülre, és kapcsolatokat épít az ökoturizmussal együttműködő turisztikai 
formák felé is. Ezt a kibővítő megközelítést támasztják alá a legutóbbi évtizedben a 
turizmusban tapasztalható keresleti trendek, valamint a tömegturizmussal szemben 
valós alternatívát kínáló turisztikai formák és módszerek tapasztalatai egyaránt. 

 
1 Az ENSZ és a WTO által a Québec-i Ökoturisztikai Világtalálkozón (2002. május 19-22.) elfogadott 
   közös nyilatkozata alapján. 
2 A fenntartható turizmus fejlesztése c. szakkönyv ökoturisztikai tervezési elvei közül kiemelve 73 p. 
   (WTO 1998) 
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 Érdemes áttekinteni a fejlesztések kereteit, hogy mit tekint ma az idegenforgalmi 
szakma olyan turisztikai formának, ami az ökoturizmus elvi és gyakorlati felfogásai 
közé illeszthető. A turizmus ezen formáit a „szelíd” jelzővel illetett turizmusfejlesztési 
elvek és a vidéki turizmus megvalósított megoldásai határozzák meg a legpontosabban. 
 
 
1.1. A szelíd turizmus 
 
 Az elsőként az Alpok térségében alkalmazott szelíd turizmus fejlesztési 
koncepciót a CIPRA (nemzetközi szervezet az Alpok környezetvédelmére) dolgozta ki. 
Az 1984-es Chur-i deklarációjuk a szelíd turizmust a következőképpen értelmezi: 
„Olyan vendégforgalom, ami a helyi lakosság és a vendégek közötti kölcsönös megértést 
segíti elő; nem veszélyezteti a meglátogatott területek kulturális sajátosságait, lehetővé 
teszi a táj megkímélését” (CULBERTSON, K. – MAZANEC, I. 1991). 
 A környezetért, a természetért és a társadalomért felelősséget vállaló turizmus 
egyre elterjedtebb a világon. A környezeti szempontokat előtérbe helyező szelíd 
turizmus különböző formáira számos olyan példaértékű kezdeményezés mutatkozik, 
amelyek hitelességüket több kritérium alapján meghatározott környezeti címkékkel 
garantálják. A már világszerte ismert környezeti védjegyek iránymutatóul szolgáltak a 
Dél-Dunántúlra kidolgozott környezetbarát vendégfogadói hálózat kialakításához. 
 Az 1980-as években erősödött meg a turizmus társadalomkritikai megközelítése, 
amely a tömegturizmusnak a desztinációk társadalmára és kultúrájára gyakorolt hatását 
állította az elemzések középpontjába. Ez a kritikai felhang tovább szélesedve a 
természeti- és környezeti szempontokra helyeződött át. A figyelem középpontjába 
került, pl. az Alpok, ahol a turizmus által előidézett természet- és tájrombolás intenzíven 
jelentkezett. A turizmusipar a német nyelvterületen érzékenyen reagált a felmerülő 
kritikára, így néhány éven belül számos környezeti címke terjedt el a régióban. Amikor 
a német szövetségi környezetvédelmi minisztérium támogatásával a Német 
Természetbarát- és Környezetvédő Liga megalapította tíz másik szervezet bevonásával 
az „Ökológiai Turizmus Európában” (ÖTE) szervezetét, célja volt a címkék sokaságát 
egységesítendően egy olyan jelkép létrehozása, amely a környezetvédelmi 
teljesítményekre vonatkozóan a turizmus minden ágában érvényes lehet. A szervezet 
szimbóluma lett a „zöld koffer” (1. ábra), ami egy környezetvédő szervezetek által 
kidolgozott koncepció elnevezése. Az 1991-ben megalkotott rendszer megvalósulását 
hátráltatta, hogy a turisztikai ipar kereskedelmi szervezetei, az illetékes politikusok 
és a környezetvédelmi csoportok nem tudtak megegyezni. Az univerzális 
környezetvédelmi szimbólum 1999-ben született meg, és Viabono védjegyként 2001-
ben került nyilvánosságra (2. ábra). A márkanév célja, hogy a különböző szektorok 
meglévő idegenforgalmi termékeit, szolgáltatásait egyesítse, és korszerű 
kommunikációs stratégia alkalmazásával népszerűsítse. A minősítési feltételeket először 
a szálláshelyekre és a helyi közösségekre, majd a kempingekre, üdülőházakra és a 
natúrparkokra vonatkozóan dolgozták ki. A minősítési kézikönyvek 10 környezeti 
kategóriában rendszerezik a feltételeket: hulladékkezelés, energia és klíma, víz, 
mobilitás, zaj, a vendégek általános közérzete, információszolgáltatás (környezeti 
tudatosság), természet és táj, település és építészet, helyi termékek és szolgáltatások, 
valamint menedzsment. A Viabono nem csak mint minősítő címke van jelen a 
turisztikai piacon, hanem márkanévként az „Élvezd a természetes utazást” mottóval a 
minőséget, a kényelmet és az élményeket közvetíti a turisták felé 
(http://www.ceeweb.org). 
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1. ábra: A zöld koffer 
(http://www.oete.de) 

2. ábra: A Viabono márkanév 
(http://www.oete.de) 

3. ábra: A Village+ védjegy 
(http://www.ceeweb.org) 

 
 
 Egy másik megemlítendő nemzetközi érvényű példa a Village+ ökoturisztikai 
védjegy (3. ábra), amelyet Európában elsőként a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 
nyert el 2006-ban. A védjegyet az Európai Régiók Gyűlése hozta létre azzal a céllal, 
hogy az európai lakosságot ösztönözze a regionális sajátosságok fenntartható módon 
történő felfedezésére. A fenntartható fejlődés európai védjegyének elnyeréséhez az 
adott térségben több mint száz szolgáltatónak kell elköteleznie magát mindennapos 
tevékenységének (a meghatározott kritériumok szerint) környezetbarát módon történő 
végzésére. 
 
 
1.2. A vidéki turizmus 
 
 Az idegenforgalom fejlesztésében az 1970-es évek közepétől érzékelhető 
szcenárió-váltás egyik legfontosabb következményei azokban a törekvésekben 
mérhetők le, amelyek az idegenforgalom arányosabb területi képének kialakítása, új 
fogadóterületek feltárása, új kínálatok megteremtése irányába hatottak. Az addig a 
turizmus által alig érintett vidéki térségek a figyelem középpontjába kerültek. Ezekben a 
régiókban összekapcsolhatók a turizmus és a széles értelemben vett területfejlesztés 
érdekei. Közös termékük a német nyelvterületen „Landtourismus”-nak nevezett forma 
(ASSAM, R. 1993). 
 Ez egy gyűjtőfogalom, amely egyrészt tartalmazza mindazokat a módszereket, 
amelyekkel a korábbi, spontán módon kifejlődött turizmus centrumokon és övezeteken 
kívüli rurális térségekbe idegenforgalom telepíthető; másrészt átfogja azokat a turizmus 
változatokat, amelyek képesek hasznosítani a feltárt adottságokat. Magyarországon e 
fogalom nem teljes értékű megfelelője a falusi turizmus. 
 A Magyarországon jól ismert falusi turizmus fogalom nem határoz meg 
egyértelműen turizmus terméktípust. Inkább komplexitása, további termékeket 
átkaroló jellege tekinthető alapvető jellemzőjének. A falusi turizmus a falusi 
környezetben történő szállásadáson túl (a vendégfogadó saját portáján kialakított 
szálláshelyen fogadja vendégeit), kulturális kínálatot (helyi hagyományok, ünnepek, 
rendezvények, folklór), gasztronómiát (saját ételeivel, házi termelésű borral, pálinkával, 
szörppel stb. kínálja vendégeit, ezzel már kapcsolatba lép az agroturizmussal), 
borturizmust (saját pincéjében mutatja be a gazda borait), természetjárást (a 
természetvédelmi területek felkeresésével), gyógyturizmust (közeli gyógyfürdő, vagy 
speciális helyi klíma kihasználásával), lovas turizmust (helyi lovasudvart bevonva a 
kínálatba), gyermektáborozást jelenthet. A kínálati elemeken alapuló meghatározást 
tovább pontosítja a fogalom definíciója: „a városon kívüli, helyi és regionális 
vonzóerőkkel rendelkező, gondozott falusi, vidéki környezetben, a bel- és külföldi 
vendégek szabadidő- eltöltési szükségleteinek széles körű, kereskedelmi alapokon 
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történő kielégítése és az ezt szervező helyi intézmények és szolgáltatók 
együttműködése”. 
 Fontos jellegzetessége a falusi turizmusnak, hogy vonzerői három nagy 
csoportba sorolhatók (SZABÓ G. 2000): a természet közelsége, a természetesség; a 
megőrzött hagyományok; kiemelkedő jelentőségű a falusi vendégszeretet, a 
családiasság, mint vonzerő. 
 Erősen kötődik a vidéki turizmus gyakorlatához az ökoturizmus is. Már a 
bevezetőben is jeleztük, hogy a fogalom által jelzett turisztikai tevékenységek 
kiterjesztő megközelítését tartjuk érvényesnek. A Québec-i Nyilatkozatban 
meghatározottak szerint, az ökoturizmus legfontosabb jellemzői: 

• A turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli, amelynél a 
turisták fő motivációja a természet. Emellett a helyi kultúra emlékeinek 
megismerése is előtérbe kerül. 

• A turistáknál erős a tanulási motiváció, ami lehetőséget ad a környezeti 
nevelésre. 

• Általában kisebb csoportokban szerveződik, szervezésében helyi vállalkozások 
is szerepet játszanak, nem tömeges turizmus és vezetéssel zajlik. 

• Alapvető törekvés a természeti és a társadalmi-kulturális környezetre gyakorolt 
esetleges káros hatások elkerülése, minimalizálása. 

• Kiemelkedően fontos szempont, hogy a helyi közösségnek meg kell adni a 
lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjon a turizmus szervezésébe, irányításába. 

 
 A megfogalmazott elvek és kritériumok azt jelzik, hogy az ökoturizmus 
gyakorlata beilleszkedik a szelíd turizmus elvárásainak rendszerébe, és szoros 
kapcsolatokat ápol a fenntartható turizmus tartalmi jellemvonásaival is. 
 
 
2. A Dél-Dunántúl védett területei és a kapcsolódó falusi turizmus kínálatok 
 
 A Dél-Dunántúli Régióban meghatározott turizmusfejlesztési övezeteket és 
országos természetvédelmi oltalom alatt álló területeket tekintve a falusi turizmus 
kiterjedt régiós kínálata sok területen átfedést mutat. A falusi turizmus kistérségei és 
települései szorosan kapcsolódnak a védett területekhez, már ma is jelentős számú 
vendégfogadóval és általuk kínált szálláshely kapacitással teszi hozzáférhetővé a 
természeti értékeket a látogatók számára. 
 A védett értékek közelében, 42 településen működnek magas minőségi 
elvárásoknak is megfelelő falusi vendégfogadók. Teljes létszámuk a Dél-Dunántúli 
Régióban eléri a 145-öt. Felkínált kapacitásaik összesített mennyisége megközelítette az 
1200 férőhelyet. Az adatok is arra utalnak, hogy a régió falusi vendégfogadása 
területileg kiterjedt, jelentős vendégfogadói, vállalkozói csoportot és kapacitásokat is 
képes az ökoturizmus mellé mozgósítani. Bátran kimondható, hogy a régió felmért 
falusi turizmus kínálata már mai állapotában is értékes kiegészítője, fogadója a védett 
területek idegenforgalmának. 
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3. A Dél-Dunántúl környezetbarát vendégfogadói rendszerének kifejlesztése 
 
 Az ökoturizmus elfogadott felfogásának megfelelően a program aktivizálni 
kívánja a természetvédelmi értékek közelében élőket, azokat a helyi közösségeket, akik 
saját hagyományaik bemutatásával, egyedi szolgáltatásokkal hozzá tudnak járulni a 
formálódó ökoturisztikai kínálat gazdagításához. Az ökoturisztikai terméktípus 
fejlesztésének kedvező megoldása, ha a vendégek elhelyezésében számítanak a védett 
területek közelében fekvő falusi vendégfogadók szálláskapacitásaira. Ám úgy kell 
átformálni a meglévő vendégfogadók kínálatát, hogy az megfeleljen az ökoturizmus 
feltételeinek. Az így megszerveződő szálláshely és program kínálatok szervesen 
illeszkedjenek a védett területek turizmusához. 
 
 
3.1. A környezetbarát vendégfogadói hálózat felépítése 
 
 A programba bekapcsolódott és az ökoturisztikai hálózatokhoz kapcsolódó falusi 
vendégfogadók számára is fontos, hogy jelezzék felkészültségüket. Ezt, a vendégeket a 
minőségi kínálatok felé orientáló, a vendégfogadóknak pedig marketing előnyöket 
jelentő rendszert neveztük el „környezetbarát vendégfogadók” rendszerének. A 
rendszer összefoglalására használható az „ökoporta” megnevezés is. A rendszer vagy 
hálózat fő elemei: 

• Minősítési rendszer, amely tartalmazza mindazon kritériumokat, amelyek 
teljesítésével a falusi vendégfogadók részesei lehetnek a régió ökoturisztikai 
hálózatának, környezetbarát vendégfogadóvá válhatnak. 

• A kritériumok magas minőségi mércét határoznak meg, amely csak fejlesztések 
révén érhető el a már ma is működő falusi vendégfogadók számára. A szükséges 
fejlesztések, beruházások végrehajtásához pályázati rendszerben nyerhetnek 
támogatásokat. 

• A környezetbarát vendégfogadó minősítést elnyertek piaci pozícióik javítására 
marketing és PR támogatást kapnak. 

• A minősítettek támogatást kapnak a régió ökoturisztikai hálózataihoz való 
kapcsolódáshoz is. 

 
 
3.2. Minősítési rendszer 
 
 A minősítési rendszer célja kettős: Egyrészt szavatolja a minőségi szálláshely és 
ellátási szolgáltatásokat, valamint programokat a régióba érkező, a természeti értékek 
iránt érdeklődő vendégek számára, másrészt átfogó kritériumrendszer felállításával 
világos jövőképet, fejlesztési orientációt adni a régió ökoturizmushoz kapcsolódó 
vendégfogadói számára. 
 A minősítési rendszer éppen ezért fejlesztő jellegű, olyan a piaci trendek által 
kijelölt fejlesztéseket preferál, amellyel különleges minőségű, és éppen ezért egyedi, 
keresett szolgáltatásokat hozhatnak létre, amelyek iránt a kereslet hosszú távon 
biztosítható. 
 A minősítési rendszer három szintű. Az első szintje az alapfeltételeket 
tartalmazza. Ezek a belépőt jelentik a programba, teljesítésükkel a szolgáltató pályázhat 
a környezetbarát vendégfogadó minősítés megszerzéséhez szükséges fejlesztések 
támogatására. A minősítés második szintjén lévő kritériumok világosan meghatározzák 
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a vendégfogadó szolgáltatás fejlesztésének irányait. A harmadik szinten olyan plusz 
teljesítményeket értékel a rendszer, amelyek teljesítése különleges vonzerővel 
rendelkező szolgáltatások létrejöttét eredményezi. Ezek nem várhatók el minden 
környezetbarát vendégfogadó címre áhítozótól, de megjelenésük erősíti a régió 
ökoturisztikai kínálatának színvonalát. 
 A minősítési rendszernek csak egyik – bár kiemelt jelentőségű – elemét jelentik 
a feltételek és kritériumok, ezek közül példaként néhányat az alábbi táblázat tartalmaz 
(1. táblázat). A minősítési rendszer hat értékelési szempontot vizsgál: 1. környezet; 2. a 
szálláshely és felszereltsége; 3. információadás, felkészültség; 4. helyi termékek, 
kézműves termékek; 5. programok, aktivitások; 6. partnerség. 
 Közülük példaként a környezetre és a partnerségre vonatkozó minősítési 
kritériumokat mutatjuk be. 
 
1. táblázat: Példák a környezetbarát vendégfogadók minősítési szempontjai és kritériumai közül 

Minősítési 
szempontok 

Alapfeltételek 
(belépési szint) 

Teljesítendő kritériumok 
(a környezetbarát 

vendégfogadó minősítés 
megszerzéséhez) 

Külön értékelt plusz 
szolgáltatások 

1. Környezete − a régió országos 
védettségű 
természetvédelmi 
területei közelében 
fekvő településen 
vendégfogadó 

− rendezett, virágos 
vendégfogadó, porta 

− felszerelt pihenőkert és 
játszóudvar áll a vendégek 
rendelkezésére 

− energia és víztakarékos 
eszközök, technológia 
használata 

− komposztálást végez, 
hulladékát szelektív módon 
gyűjti 

− csak környezetbarát 
tisztítószereket alkalmaz 

− bekapcsolódik 
településszépítési, 
virágosítási akciókba 

− megújuló 
energiaforrásokat 
használ 

− környezetbarát fűtési 
rendszert használ 

6. Partnerség − hivatalosan 
bejegyezett, 
működő 
vendégfogadó 

− helyi, vagy megyei 
szervezeten 
keresztül tagja a 
FATOSZ3-nak 

− együttműködik a település és 
a régió környezetbarát 
vendégfogadói hálózatával 

− együttműködik a régió 
ökoturisztikai 
szervezetrendszerével 

 

 
 
3.3. Támogatási rendszerek 
 
 A Dél-Dunántúli Régió „környezetbarát vendégfogadói hálózata” a 
bekapcsolódó, minősítést szerző tagjai számára – terveink szerint - további 
támogatásokat is nyújtana szolgáltatásai bővítése, minőségi fejlesztése és piacra 
juttatása érdekében. Ezeket csak felsorolva, a következő alrendszerek kerültek 
kidolgozásra: 

• Közösségi marketing és PR rendszer (arculati rendszer, információs rendszer, 
régiós katalógus, vásári megjelenés, logo). 

                                                 
3 Falusi Turizmus Országos Szövetsége 
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• Támogatások a régió ökoturisztikai kínálataihoz való csatlakozáshoz (kerékpár 
kölcsönző rendszer kiépítése a vendégfogadók bázisán, komposztáló készülékek 
elhelyezése a minősített vendégfogadóknál). 

 
 
Összefoglalás 
 
 A teljes program 2004. januárjára készült el. A megvalósulás útjában álló 
probléma az, hogy a hazai és a velük összefüggő EU-s támogatások nehezen tudják 
kezelni a hálózatra, számos partner együttműködésére és egyéni beruházásaira 
támaszkodó pályázatokat. Szívesebben támogatnak egy konkrét pályázónál 
megvalósuló jelentős összegű fejlesztéseket, mint egy térségi hatókörű, de igen 
komplikált szerkezetű fejlesztést. Pedig ez utóbbi – meggyőződésünk szerint – 
turisztikai hozadékát tekintve jóval hatékonyabb volna. 
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63. Karancsi Zoltán – Kiss Andrea 
 

Tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén: 
A táj képi szerepe és a tájképélmény értékelése képeslapokon 

 
 
Bevezetés 
 
 A képeslapok „eladnak” és ugyanakkor jellemeznek egy tájat. A képeslapoknak 
ezért az eladandó táj „image”-ának megalkotásán túl jelentős reklámhordozó 
funkciójuk van: az adott tájról és annak meghatározó elemeiről, afféle „látnivalók 
leltárjaként” adják a leggyorsabb és legszélesebb körű áttekintést. A turizmus 
fellendülésével párhuzamosan szerepük folyamatosan nő. Így a képeslap a 
tájékozódásnál segíthet abban, hogy a turista eldöntse, melyik attrakciókat keresi fel, 
esetleg ráirányíthatja a figyelmet a lehetséges turisztikai tevékenységekre is, sőt egy 
látványosan elkészített képeslap akár egy eddig kevéssé ismert terület meglátogatására 
is csábíthat. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy mi is kerül rá a képeslapokra. 
 Bár a fotók dokumentumjellegét kihasználva a képeslapok alkalmasak 
tájesztétikai vizsgálatok elvégzésére, hiszen egy adott tájról, több időpontban készített 
fotósorozat alkalmas a tájváltozás nyomon követésére is (DÁVID L. 2000), a képeslapok 
tájesztétikai kutatásokban való felhasználására mégis kevés példa (HORVÁTH M. et al. 
2004) van. 
 Tanulmányunkban – a képeslap rövid történetének áttekintése után – a Medves-
térségben kiadott, tájképeket ábrázoló képeslapokat elemezzük. 
 Kutatási területünk, a Medves-térség (1. ábra) idegenforgalmi szempontból 
sokáig hátrányos helyzetben lévő térség volt, mivel évtizedeken keresztül hazánk egyik 
legjelentősebb iparvidékeként intenzív szén-, illetve bazaltbányászat folyt a területen, az 
energiahordozó bányászatára pedig kohászat, valamint gépgyártás települt. Bizonyos 
történelmi időkben a határ közelsége is gátolta a turizmus fejlesztését. Mindezek 
ellenére már a XIX. század végétől megjelentek a Medves-térség tájait bemutató 
képeslapok. A rendszerváltozás után a nehézipar válsága miatt bezártak a bányák és az 
ipari üzemek; az egyre növekvő munkanélküliség felszámolására az idegenforgalom 
fejlesztése teremthetne lehetőséget, amelynek reklámozásában szerepet kaphatnak a 
tájat ábrázoló képeslapok is. 
 Kutatási területünkön 1899-ből maradt fenn az első tájat ábrázoló képeslap (a 
dátum a postai pecsét keltét jelzi, magának a lap megjelenésének a dátuma nem 
meghatározható). Célunk volt megvizsgálni, hogy a XIX. századtól napjainkig milyen 
tájképi elemeket részesítettek előnyben az egyes történeti időszakokban, valamint 
hogy mi az oka egy-egy tájkarakter eltűnésének, illetve új tájképi elem megjelenésének? 
Összehasonlítjuk az ugyanazon tájrészletekről különböző időszakokban készült – 
képeslapokon megjelent – felvételeket, sőt egy mai fényképfelvétellel kiegészített 
fotósorozat alkalmat nyújt a tájváltozás nyomon követésére is. 
 
 
2. Módszer 
 
 Munkánk első lépéseként levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, 
magángyűjteményekben felkutattuk és dokumentáltuk a területen valaha kiadott, 
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tájképeket ábrázoló képeslapokat, amelyekről egyébként már kiadványok is megjelentek 
(DUPÁK G. 1996; SZVIRCSEK F. 2002), valamint felhasználhattuk Póczos Sándor helyi 
képeslapgyűjtő anyagát. A kiválasztás egyetlen szempontja a táj bármilyen mértékű és 
technikájú megjelenítése volt. 
 

 
1. ábra: A kutatási terület (saját szerkesztés) 

 
 
 A képeslapok digitalizálása után egy képeslap-adatbázist állítottunk össze    
(2. ábra). A Medves-térség tájait ábrázoló, 1899 és 1999 között megjelent és 
feldolgozott képeslapok száma 308 db volt. A feldolgozás során minden esetben csak 
egyszer vettük figyelembe az ugyanazon tájrészletről különböző színárnyalatokban 
(monokróm: fekete-fehér, kék, zöld, barna) kinyomtatott képeslapokat. Találtunk arra is 
példát, hogy egy többször kiadott mozaikos képeslapon csak egy-egy képet cseréltek, 
vagy egy kép négyféle képeslapra is felkerült, illetve olyan képek kerültek egymás 
mellé, amelyek készítési ideje között akár évtizedek is elteltek (erre különösen a 
tájváltozás vizsgálatakor szükséges odafigyelni). 
 
 
2. A képeslap története, funkciója, típusai 
 
2.1. A képeslap rövid története 
 
 A képeslap mintegy 140 éves múltra tekint vissza. A képeslap elődjén, az 1850-
es évektől elterjedt üdvözlő- vagy barátságkártyákon, amelyeket a mai 
névjegykártyákhoz hasonlóan személyesen adtak át, már gyakran szerepeltek tájképek. 
Magyarországon ez a 18. század második felétől a 19. század közepéig szenvedélyesen 
űzött társadalmi szokás volt (BÉKÉSI S. 1998). A képeslap közvetlen előfutárának a 
levelezőlap („postai lap”) tekinthető, melynek ötletét először Heinrich Stephan, a német 
birodalmi posta főpostamestere vetette fel 1865-ben, abból a célból, hogy megkönnyítse 
a rövid üzenetek szervezett célba juttatását. Ötlete négy évvel később valósult meg, 
amikor is az osztrák–magyar postaigazgatóság kiadta a világ első postai levelezőlapját 
(PETERCSÁK T. 1994). Kezdetben a művészi hajlamú feladók saját alkotásaikkal 
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egészítették ki a szöveges üzeneteket. Az első nyomtatott képpel megjelenő képeslap 
készítője August Schwartz oldenburgi könyvkereskedő volt 1870-ben (SÓKY D. 
1980). A dolgozat témájával kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy az első olyan 
lap, amely kimondottan tájképet ábrázolt a képeslap teljes felületén, 1872-ben jelent 
meg (abban az évben, amikor a világ első nemzeti parkját, a Yellowstone-t 
megalapították az USA-ban) és Franz Rorich nürnbergi rézmetsző nevéhez fűződik. 
 

 

Megjegyzés: 
A képeslap kézírásos üzenetet is 

tartalmaz 

Száma: 2 Technika: kőnyomat (litográfia) 
Címe: Salgó-Tarján Kiadó: ismeretlen 

Kiadás helye: 
ismeretlen 

Kiadás 
ideje: 

én. 

Pecsét kelte: 1899 Típusa: színes, mozaikos 

Lelőhely: Póczos Sándor gyűjteménye 
2. ábra: A képeslap-adatbázis egyik lapja 

 
 
 A képeslapkiadás Magyarországon 1896-ban, a millennium évében kezdődött. 
Habár ezt megelőzően is jelentek meg képeslapok, azokat főleg osztrák és német kiadók 
készítették. A hazai kiadású, korai, tájat ábrázoló lapok sorában jelentős számú az 
üdülő- és fürdőhelyekről készült képeslap. A századforduló idején a balatoni 
üdülőhelyek, a budapesti látképek mellett már kevésbé híres magyarországi 
nyaralóhelyekről és településekről, így pl. Salgótarjánról és környékéről is jelentek meg 
képeslapok. 
 A 20. század elején és közepén a képeslapok kiadásával és forgalmazásával 
általában könyvkiadók, könyv- és papírüzletek tulajdonosai, nyomdák és fotóműhelyek 
foglalkoztak, bár a fő profiljuk nem ez volt. Az európai kiadók közül például Stengel & 
Co. (drezdai), Philip & Kramer (Bécs), a magyarok közül pl. a Divald-család, Karinger, 
vagy Monostory György érdemel külön említést. 1954-től a Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalata, majd 1970-től a Kartográfiai Vállalat is gyárt lapokat (PETERCSÁK T. 
1994). 
 
 
2.2. A képeslap funkciója, típusai és szerepe a tájesztétikai kutatásokban 
 
 A képeslap tömeges kiadásának igazi fellendülése a két világháború közötti 
években kezdődött, népszerűsége pedig ma is jelentős. Ennek oka, hogy olyan, főként a 
turizmushoz kapcsolódó szerepeket – mint pl. képzelet, tájékozódás, értesítés, 
bemutatás, dokumentáció, újrafelismerés, emlék vagy a reklám – töltenek be, melyekkel 
más hírközlési eszközök nem képesek versenyezni. 
 A különleges tájakat bemutató képeslapok elindítják a képzeletünket és akár a 
valóságtól eltérő módon alakítják elvárásainkat a tájról és az utazásról. Egy utazásnak 
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ugyanis ritkán célja valami teljesen új megtekintése, sokkal inkább az a remény, hogy 
átéljük azt a valóságot, amit másnak már sikerült. 
 A képeslap a tájékozódásnál abban segít, hogy kijelöli a látogatónak a „helyét a 
táj-színtéren” és rámutat a lehetséges, vagy kívánt turisztikai tevékenységekre. 
Az újrafelismerés pillanata akkor jelenik meg először, ha a turista már meglátogatta 
azokat a helyeket, amelyek a képeslapokon is megtalálhatók (BÉKÉSI S. 1998). 
 A képeslapok alapvetően két nagy típusba sorolhatók, annak megfelelően, hogy 
a bemutatott tájképi alap milyen technikával készült. Így lehet grafika alapú, amely a 
hagyományos grafika megjelenítésén túl lehet litográfia, vagy akár térképes lap is. A 
másik típus a fotó alapú, ahol egy, vagy több fénykép jelenti az alapot. Mindkét típus 
lehet egyszínű (szürke árnyalatos, kék, zöld, barna), vagy többszínű (színezett). 
 Az adott tájról és annak karakterisztikus elemeiről a mindkét típusnál megjelenő 
mozaikos lapok – mint a látnivalók „leltárja” – adják a leggyorsabb és legszélesebb 
körű áttekintést. A mozaikos lapok különleges típusa a leporellós képeslap, amely egy 
képeslapra harmonikaszerűen felhajtogatott képek sorozatát jelenti. A mozaikos 
(leporellós) képeslapok gyakori hibája, hogy a túl sok képi anyag miatt a képek kis 
méretűek, ezért valójában kevésbé alkalmasak a képeslap funkcióinak betöltésére. 
Miért fontos a képeslap a tájesztétikai kutatásokban? 

• Pontosan dokumentálja egy adott kor tájait, tájképi elemeit, valamint a már 
elpusztult, átalakult tájképi elemekről is tájékoztatást nyújt. 

• Alkalmas annak megállapítására, hogy egyes korszakokban milyen tájképi 
elemeket részesítettek előnyben. 

• Ugyanarról a tájról több, különböző időszakban készített fotó (képeslap) 
segítségével a tájváltozás is nyomon követhető. 

• Segítséget ad tájkép rekonstrukciók elvégzéséhez. 
 
 
3. Értékelés 
 
 A Medves-térség tájait bemutató képeslapokat különböző szempontok szerint 
értékeltük. Először arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgált, mintegy száz év alatt mikor 
adták ki a legtöbb és a legkevesebb képeslapot (1. táblázat). Ezek az adatok 
természetesen a sokféleségre vonatkoznak, nem pedig a nyomdai példányszámra. 
Megállapítottuk, hogy a legtöbb képeslap a két háború között, a harmincas években 
került kiadásra (83 db), ami a gazdasági világválság utáni konjunktúra eredménye. 
Érthető módon a II. világháború évtizedében csupán 6 db képeslap jelent meg, majd az 
újjáépítés után a 60-as (60 db) és a 70-es években (50 db) ismét megközelítette a háború 
előtti időszak mennyiségét. 
 Vizsgáltuk a táj képi szerepét is, a természetes (természet közeli) és a 
mesterséges képi elemek százalékos arányának kifejezésével. 
 Természetes (természet közeli) tájként (tájképi elemként) kezeltük az erdős, 
bokros, rét-legelő kategóriákat (noha ezek is többé-kevésbé antropogén hatás alatt 
állnak); mesterséges elemeknek az intenzíven művelt, sérült (mint pl. egy külszíni 
bánya), valamint beépített területek mellett a kopár meddőhányós területeket neveztük. 
Figyelembe kell azonban venni, hogy pl. a külszíni bányák a rekultivációval vagy 
természetes benövényesedéssel újra természetes (természet közeli) tájjá válhatnak, mint 
ahogy felhagyott mezőgazdasági területek is. Így a fényképen látható felszínborítás, 
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illetve területhasznosítás alapján döntöttünk a természetes, vagy mesterséges kategóriák 
között. Ennek megfelelően a táj képi szerepe lehet uralkodó, amikor a természetes 
elemek a képen meghaladják az 50%-ot; egyenrangúnak tekinthetjük, amikor az arány 
50-50%-os; és alárendeltnek, amikor a mesterséges képi elemek aránya haladja meg az 
50%-ot, azaz kizárólag háttérként szerepelnek a képeslapokon természetes (természet 
közeli) tájak (1. táblázat). 
 
1. táblázat: Képeslap kiértékelés 

A táj képi szerepe Táj(kép)élmény évtizedek db 
uralkodó egyenrangú alárendelt + 0 - 

1900 11 7 2 2 3 4 4 
1910 23 13 5 5 8 9 6 
1920 28 15 6 7 10 11 7 
1930 83 49 26 8 41 29 13 
1940 6 2 3 1 3 3 0 
1950 25 15 6 4 14 8 3 
1960 60 29 21 10 35 19 6 
1970 50 27 15 8 32 17 1 
1980 14 6 7 1 8 6 0 
1990 8 4 1 3 4 2 2 

Összes 308 167 92 49 158 108 42 
% 100 54 30 16 51 35 14 

 
 
 Megállapítható, hogy a tájképet ábrázoló képeslapok legnagyobb részében 
(54%) – ahogy az várható is volt – a táj uralkodó jelleggel jelenik meg, és csupán 
16%-án tekinthető alárendeltnek. 
 Az értékelés leginkább szubjektív része a táj(kép)élmény meghatározása volt. 
Az élmény alapvetően akkor tekinthető pozitívnak (tetszetős, látványos), amikor a 
mesterséges elemek alárendelt szerepet kapnak (bár az élmény kialakulásában szerepet 
játszhatnak a mesterséges tájképi elemek is). A változatosság, a természetesség alkotó 
elemeként említhető, de a pozitív tájélmény kialakulásában fontos megemlíteni még a 
színek és a fények szerepét is (éppen ezért pozitív élményeket okozhat egy intenzíven 
művelt, különböző színű parcellákból álló mezőgazdasági terület, de ugyanakkor nem 
okoz feltétlenül kellemes élményt egy sűrű, sötét, természetes erdő képe). A tájélmény 
akkor semleges, ha egyhangú (egyszínű), homogén tájképet látunk, hiányzik a 
kontraszt, a mozgalmasság (változatosság). Ebben az esetben gyakran az sem lényeges, 
hogy a természetes és mesterséges elemek milyen arányban vannak jelen a képen. 
Végül negatív tájélményről pusztuló (elhanyagolt), degradált táj esetén beszélhetünk 
(ennek ellenére pl. a somoskői egykori kőbánya feltárt, látványos vulkáni rétegei pozitív 
táj[kép]élményt jelentenek). 
 Látható, hogy táj(kép)élményünket több, nemigen „számszerűsíthető” tényező 
alakítja, ezért az értékeléskor nem lehetett teljesen kiküszöbölni a szubjektív elemeket. 
A tájképek értékelése során azt kaptuk, hogy a táj(kép)élmény arányaiban többé-
kevésbé megegyezik a vizsgált képeslapok tájképi szerepével. A pozitív táj(kép)élményt 
sugárzó lapok aránya 51%, a negatívoké 14% (1. táblázat). Ez látszólag azt is jelenti, 
hogy az uralkodó tájkép bemutatásának szerepét betöltő lapok legtöbbje egyben pozitív 
élményt is nyújt, míg az alárendelt szerepű képeslapokhoz negatív tájélmény társul. 
Ilyenfajta összefüggést azonban nem minden esetben tudtunk kimutatni. 
 A századfordulós képeslapok közül az egyik elsőt kiválasztva (2. ábra) 
megállapítható, hogy a mozaikos képeslap minden (6 db) képe salgótarjáni gyárat        
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(5 db), vagy üzemet (1 db) ábrázol. A korai képeslapok képes oldalán hagytak helyet a 
szöveges üzenetnek is. 
 A képeken ábrázolt gyárak füstölgő gyárkéményei mögött üde zöld erdős-mezős 
tájképek láthatók. Jól mutatja a korszellemet, hogy ekkoriban a terület legnagyobb 
vonzerejét az állandó munkalehetőség miatti jólét jelentette. A füstölgő gyárkémények a 
munka értékét, a munka szeretetét szimbolizálták. A képeslapon látható ábrázolásokat 
virágfonat díszíti. A növényi ornamentika, az íves képkeretek, az alkalmazott 
különleges betűtípus mind-mind a kor egyik jellegzetes művészeti stílusának, a 
szecessziónak hatását tükrözi. 
 Ekkor még a gazdasági fejlődés természetes velejárójának tekintették a 
környezetszennyezést. Az ember életének kényelmesebbé tételéért feláldozták az 
erdőket, óriási mennyiségben bányászták a szenet, a települések intenzíven fejlődtek, az 
utakat bazaltkockákkal fedték, amit a környező kőbányákban fejtettek. A vasút 
összekötötte a bányahelyeket a nagyvárosok feldolgozó üzemeivel. Meglepőnek tűnhet, 
de az 1920-as években megjelent egyik képeslapra (1. kép) az acélgyári salakhányó is 
felkerült. Több olyan képeslapot is találtunk, amely a medvesi táj megjelenítése mellett 
olyan ipartörténeti emlékeket mutat be, amelyek ma már nincsenek meg (pl. viadukt   
[2. kép], fogaskerekű). 
 Összevetve a képeslapokon leggyakrabban szereplő értékeket, a legtöbb lapon a 
vulkáni kúpokra épült középkori várakat találjuk, amelyek kétségtelenül a táj 
legnagyobb vonzerejét jelentik az idelátogató turisták számára. A 308 képeslap közül a 
Salgó vára 79 képeslapon (25%), míg a somoskői vár 67 lapon (22%) szerepel 
(mozaikos képeslapon gyakran együtt jelennek meg). 
 További érdekesség, hogy a II. világháború előtt megjelentek képeslapokon 
olyan dokumentarista fényképfelvételek is, amelyek nem idegenforgalmi szempontok 
figyelembevételével készültek, hanem valóságos életképeket rögzítettek. Így válhattak 
letarolt erdőségek, saras utcák, omladozó vakolatú épületek is a képeslapok témájává. 
 

1. kép: Salgótarján – Acélgyári salakhányó viadukt 2. kép: Salgótarján – Somlyói viadukt 
 
 

Köszönetünket fejezzük ki Póczos Sándornak, a legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező 
helyi képeslapgyűjtőnek, aki önzetlenül felajánlotta egyedülálló gyűjteményét a kutatás céljára, 
valamint hasznos tanácsaival segítette munkánkat. 
 
A tanulmány az OTKA T 046373 támogatásával készült. 
 
 

 492 



TURIZMUS ÉS REKREÁCIÓ 
 
 

Szakirodalmi hivatkozások 
 
BÉKÉSI S. (1998): Die Aneignung von Landschaft im Bild. Wahrnemungsgeschichtliche Untersuchung 

zum Populärmedium Ansichtskarte am Beispiel von Neusiedler See-Seewinkel. 
Diplomadolgozat, Wien pp. 27-49. 

DÁVID L. (2000): A földrajzi tájak megfigyelése fényképészeti eszközökkel. In: Keményfi R.–Ilyés Z. 
(szerk.): Tiszteletadás Szabó Józsefnek. Debrecen pp. 56-64. 

DUPÁK G. (szerk.) (1996): A régi Salgótarján – képes levelezőlapokon. Balassi Bálint Könyvtár, 
Salgótarján 

ERŐS L.(1985): Képeslapok könyve. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 
HORVÁTH M. – KISS A. – CZINEGE A. (2004): Tájesztétika és tájmenedzsment kapcsolata képeslapok 

példáján: A Káli-medence. A földrajz kurrens eredményei. A II. Magyar Földrajzi 
Konferencia CD kiadványa, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 
Szeged 

PETERCSÁK T. (1994): A képes levelezőlap története. Herman Ottó Múzeum, Miskolc 
SÓKY D. (1980): A postai levelezőlapok gyűjtése. Budapest 
SZVIRCSEK F. (szerk.) (2002): Salgótarjáni képeskönyv, Salgótarján régi képeslapokon. Nógrádi Történeti 

Múzeum Baráti Köre, Salgótarján 

 493



 

 



TURIZMUS ÉS REKREÁCIÓ 
 
 

64. Benkhard Borbála – Halasi-Kovács Béla 
 

Tavak és gátak – táji, tájképi elemek és hasznosításuk  
a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. területén 

 
 
Bevezetés 
 
 A Hortobágy névről óhatatlanul sztereotípiák jutnak mindenki eszébe és 
sorolhatnánk a tőle elválaszthatatlan szavakat, például: puszta, csikós, gulya, délibáb, 
Kilenclyukú-híd. Van azonban a Hortobágynak egy olyan szelete is, amely kevésbé 
ismert, vagy kevésbé tudatosodott az emberekben. Ezek a halastavak. Az általuk 
meghatározott tájrészlet tájökológiai, tájképi elemzése a tavak jelentősége és 
feladatainak sokszínűsége miatt áttekintésre érdemes. 
 
 
1. Tájtörténeti, tájképi változások 
 
 A Hortobágy látszólag egyhangú síksága, mind geográfiai, mind ökológiai 
szempontból számos mikroformát rejt. Mai arculatának kialakításában természeti és 
antropogén tényezők egyaránt közrejátszottak. A kistáj területén a pleisztocénban 
áthaladó folyók (Ős-Sajó, -Hernád, Tisza) tekintélyes hordaléktömeget teregettek szét. 
Az így kialakult, medrekkel tagolt vastag hordalékkúp felszínét a szél is formálta. A 
későbbi folyók – felhasználva az elhagyott folyómedreket – tovább építették a 
hordalékkúpokat, illetve átformálták, letarolták az eolikus formákat. 

A Hortobágyot érintő négy vízfolyás (a Tisza, a Hortobágy, az Árkus és a 
Kadarcs) halbősége kedvező feltételeket teremtett a halászathoz. A többnyire 
bérbeadással hasznosított nagyobb vízfolyások halászata mellett azonban más víztestek 
hasznosításáról is maradtak fenn emlékek. A különböző mélyedések, vagyis fenekek, 
laposok, tavak a területet szabadon bejáró Tiszának köszönhetően időnként megteltek 
vízzel és hallal. A Hortobágy középkori falvainak életében a halászat, a pákász-csíkász 
mesterség sokfelé megtalálható volt – bár inkább a szegényebb sorúak foglalkozásaként. 
 A folyószabályozások és lecsapolások következtében a kistájra jellemző szikes 
talajokon meghatározóvá vált a másodlagos szikesedés, aminek következtében a terület 
egyre használhatatlanabbá vált a hagyományos gazdálkodás számára. A szikes puszta 
öntözésére szolgáló öntözőtelep tervezésekor Debrecen szabad királyi város a terület 
másodlagos hasznosítására halastó létesítését határozta el (DUNKA S. 1996). Az egykori 
fenekek, mocsarak, laposok körülgátalása 1915-ben kezdődött meg. Később, 1952-től 
további halastavakat építettek, így napjainkra több mint 5000 ha tófelület alakult ki, 
alapvetően a mély fekvésű, korábban is vízállásos területeken. A halgazdálkodást ma a 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. (továbbiakban HHG Zrt.) végzi, összesen 43 tavon. 
 
 
2. A táj néhány elemének bemutatása 
 
 A halastavak és a hozzájuk kapcsolódóan kialakított táji elemek különleges 
jelentőséggel bírnak. Habár az emberi hatás mértékét, a hemeróbiaszintet vizsgálva 
néhány tájalkotó tényező esetében euhemeróbnak (CSORBA P. 1997) tekintendő a táj, 
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mégis pozitív jelenség a halastavak megléte. Az élővilág és a domborzat-tájkép 
szempontjából részletesebben is érdemes megvizsgálni ezt a kultúrtájat. 
 Az élővilág szempontjából a halastavak kialakításával bekövetkező vízborítás 
bizonyul a legnagyobb hatásnak. A gazdálkodási technológia során folyamatosan 
változó vízmélység, a szükséges lecsapolások, feltöltések azonban mozaikossá teszik a 
tavak rendszerét. Az eltérő vízmélység, így az iszapos-tocsogós tavak, gázolható vizű 
tavak más-más növénytársulásnak és madárfajoknak kedveznek. A gazdálkodási 
műveletek következtében egy-egy időpontot tekintve a faji diverzitás ugyan kisebb, 
mint a természetes, illetve nem zavart állóvizek esetében, de a folyamatosan változó 
élettér rendkívüli sokféleséget eredményez. A különböző vízállásokat kedvelő élővilág 
igen hamar meghódítja az újonnan kialakult ökotópot, így például a leengedett 
telelőmedencékben felgyűlt vizes iszapon elburjánzik az iszapnövényzet, amely sok 
ritka fajt tartalmaz (pl.: Lindernia dubia, Schoenoplectus supinus, Elatine alsinastrum 
és Juncus atratus) (LUKÁCS B. 2006). A zavarás hatása leginkább a gépek által is 
használt gátak koronáján jellemző, ahol taposás, illetve vágástűrő növényfajok élnek, de 
gyakori itt a védett liláskék sóvirág (Limonium gmelini) is. 
 A mikroformákkal jellemezhető kistájon a tavak, gátak és csatornák kialakítása 
során bekövetkező domborzatváltozás tekinthető a másik legnagyobb hatásnak. Nagy 
kiterjedésük következtében a halastavak a kistáj meghatározó tájképi elemei, 
ugyanakkor a sík terület adottságai, vagyis a rálátás hiánya miatt ez kevéssé érvényesül. 
Olyannyira, hogy a 33-as úton autózók közül sokan nem is sejtik, hogy a közelben 
Európa legnagyobb kiterjedésű halastó-rendszere található. 
 A közel szabályos, egyenes lefutású gátakkal határolt tavak, medencék 
különböző méretűek. Az ún. telelő medencék általában 0,1 ha nagyságúak, a halastavak 
mérete azonban 500 ha is lehet (pl.: Kondás-tó, Virágoskúti-tó). A halastavakat, a 
hozzájuk tartozó tápcsatornákat és lecsapoló csatornákat, illetve a telelőtavakat több 
mint 100 kilométer hosszú gátrendszer öleli körbe. A hosszú, egyenes lefutású gátak 
tulajdonságai funkciójuktól, illetve igénybevételüktől függően különböznek. 
 A nagy kiterjedésű tavak, illetve a több apró, egymás mellett elhelyezkedő 
kisebb tó és környezetük látványa azonban senkiben sem keltik a homogenitás, 
monotonitás érzetét. Egyfelől egy nagyobb tó partján állva annak mérete hasonlóképpen 
lenyűgöző, mint a Hortobágy pusztájának végtelenje. Másfelől, ha magasabbról 
(kilátóból, vagy akár kisrepülőgépből) szemléljük, izgalmas, változatos táj tárul a 
szemünk elé (1. kép). Ezt tovább fokozza a technológiából következő, a korábbiakban 
már említett mozaikosság is. 
 

 
1. kép: A Gyökérkúti-tóegység egy részlete madártávlatból (Fotó: Halai-Kovács Béla) 
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 Mindenképpen a tájképi változatosságot növelő táji elemnek tekinthető a 
halastavakhoz kapcsolódó vegetáció is. A látvány szempontjából legmeghatározóbb a 
halastavakban kialakuló keskenyebb-szélesebb nádszegély. A nád előrenyomulásának, 
illetve aratásának és néha leégésének köszönhetően évről-évre változik, megújul a 
tájkép, mindig új arcát mutatva a szemlélőnek (2. kép). A halastavakat követő (táp- és 
lecsapoló-) csatornákban a vízitök (Nuphar lutea) sárga és a tündérfátyol (Nymphoides 
peltata) (3. kép) fehér virágai gyönyörködtetik a nézelődőt. Ebben a kultúrtájban is 
megfigyelhető az ember törekvése arra, hogy a környezetét rendezettebbé tegye, hogy 
kellemesebb miliőben dolgozhasson. A régi halászok által ültetett gyümölcsfák (alma, 
szilva) ma is a környezetével harmóniában élő, gazdálkodó ember példáját mutatják. 
 Egy táj látványának megítélése szubjektív kérdés. A halastavak által 
meghatározott tájkép azonban egyediségének (méretének, természeti környezetének) és 
változatosságának köszönhetően pozitív megítélésű. 
 

 
2. kép: Nádszigetekkel tarkított halastó       

(Fotó: Benkhard Borbála) 
3. kép: Tündérfátyol (Fotó: Halasi-Kovács Béla) 

 
 
3. A tájképi elemek fenntartása… 
 
 Az ember által kialakított kultúrtájak fenntartása folyamatos kezelést, 
beavatkozást (művelést) igényel, hiszen a természetes ökoszisztémákhoz hasonlóan 
kicsi a stabilitásuk. A kultúrtáj típusától, a tulajdonos, illetve a gazdálkodó céljától 
függően más-más tájalkotó tényező vagy tényezők azok, melyeket egy bizonyos 
állapotban kívánnak megtartani. Sok esetben a művelés felhagyása – a bolygatott terület 
regenerálódása után – kedvező eredménnyel zárul, a „természet visszahódítja a 
területet”. 
 Néhány esetben azonban, mint például a hortobágyi halastavak esetében is, a 
művelés folytatása kívánatos. A tógazdasági haltermelés eredményeként a 
természetestől meghatározott elemekben eltérő, ún. halastavi ökoszisztéma jön létre. 
Az így létrehozott és fenntartott vizes élőhelyek legértékesebb eleme a vízhez kötődő 
madárvilág, amely kifejezetten a halastavi kezelések hatására jön létre ilyen faj- és 
egyedgazdagságban (KOVÁCS B. 2002). A tavak kiemelkedő természetvédelmi 
jelentőségét felismerve 1998-ban a Hortobágyi Halgazdaság teljes területe védetté vált, 
2001 óta a Világörökség része. Tehát ennek a táji (vagy halastavi) ökoszisztémának a 
fenntartása nemcsak kívánatos, hanem előnyösebb is, mint a halastavak építését 
megelőző, száraz állapot. 
 A madarak számára pihenő, költő- és táplálkozóhelyként szolgáló halastavak és 
környezetük megőrzése aktív természetvédelmet igényel. Ennek legfőbb eszköze a 
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halastavi gazdálkodás, vagyis a termelés, illetve a hozzájuk kapcsolódó technológiai 
mozzanatok elvégzése. A halgazdálkodást a 100%-os állami tulajdonban lévő HHG Zrt. 
végzi, amelyben a tulajdonosi jogokat a mindenkori környezetvédelmi miniszter 
gyakorolja. A tulajdonosi szerkezet célja az, hogy a teljes területével természetvédelmi 
oltalom alá helyezett halastavak gazdasági funkciójuk mellett betölthessék 
természetvédelmi rendeltetésüket is, megteremtsék a gazdálkodás és 
természetvédelem összhangját. A HHG Zrt. egyedi haltenyésztési technológiát 
dolgozott ki, amely a táji sajátosságokat és a természetvédelmi kívánalmakat egyaránt 
figyelembe veszi. Ez a technológia nemcsak a haltermelésre terjed ki, hanem kitér a 
tavak, gátak, csatornák, nádasok megfelelő kezelésére is. A sekély tómedencék 5-10 
évente kotrásra szorulnak. Ahol nem telepedett meg a nád, illetve más mocsári 
növényzet, ott a nagy vízfelületeken kialakuló hullámverés folyamatosan erodálja a 
partot, ezért tájbaillő, hagyományos módon szükséges a partvédelmet megoldani. A 
gátakon való közlekedés szintén jelentős terheléssel van a néhol akár 90 éves gátakra. A 
haltermeléshez szükséges műszaki berendezések, létesítmények (pl. szivattyúházak, 
etetőtornyok), melyek a tájkép leginkább művi hatást keltő elemei, elengedhetetlen, 
hogy jó állapotban maradjanak. 
 Mint látható, a halastavak által meghatározott tájkép szinte minden tájalkotó 
tényezője (talaj, domborzat, víz, vegetáció és a művi elemek) érintett ebben a 
rendszerben. A természeti értékek fenntartása és fejlesztése, amely a HHG Zrt. számára 
– a tulajdonosi viszonyokat is figyelembe véve – stratégiai cél, jelentős többletköltséget 
okoz. A Halgazdaság üzleti filozófiáját megalapozó tényezőkkel és érdekekkel 
összhangban a célok közé tartozik az értékek, tájképi elemek bemutatása is. A 
kialakítandó idegenforgalomból származó bevétel ugyanakkor az előbb említett 
többletköltséget is segíthet enyhíteni. 
 
 
4. …és a hasznosítás egyik lehetősége: az ökoturizmus 
 
 A Halgazdaság halastavainak vonzereje több tényezőből áll össze. A halastavak 
eddigi látogatóit jobbára a madárvilág vonzotta ide. Ugyanakkor a táj látvány-értéke is 
kimagasló. Ezek mellett a haltermeléssel foglalkozó Társaság egyedülálló előnyét is 
kamatoztathatja a horgászturizmus során. Nem utolsó sorban pedig a különleges 
környezet bemutatásának különböző módjai azok, amelyek a Hortobágy, mint a 
„puszta” által a világ minden tájáról ide vonzott látogatók számára további 
programlehetőséget nyújtanak. 
 Mind az itt eltöltött idő, mind a program-kínálat növelése érdekében áll a 
turizmusban dolgozó helyi lakosoknak, a turizmusban szintén nagymértékben érdekelt 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának és természetesen a nagyobb turisztikai 
szolgáltatóknak is. Kérdőíves felméréseink alapján (BENKHARD B. 2004) a látogatók 
részéről is igény van a kínálat bővítésére. 
 A fentiek tükrében fokozott figyelmet kell fordítani az olyan potenciális 
vonzerőkre, melyek a Hortobágy, mint természeti és kultúrtáj rendszeréhez tartoznak. A 
halastavak által meghatározott táj egyedisége révén ezek a turisztikai termékek nemcsak 
az idelátogatóknak jelentenek újat a kínálatban, de országos viszonylatban is újszerű 
termékek jöhetnek létre, amelyek emellett apró, de elengedhetetlen láncszemként 
szerepelhetnek a környezeti tudatformálás folyamatában. 
 Mivel minden természeti adottsága megvan, ezért a Társaság felelőssége abban 
rejlik, hogy olyan programokat alakítson ki, melyek nemcsak szakszerű ismereteket, 
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hanem egyedülálló élményt is nyújtanak a látogatóknak. Az ilyen élmények jelentős 
pszichológiai hatással bírnak. Egyrészt az „in situ” megismerés ereje, másrészt a látvány 
is segít a további ismeretek befogadásában. Az élmény során kialakuló természethez 
való kötődés elengedhetetlen a környezettudatos gondolkodás kialakulásához, a 
tógazdálkodás társadalmi elfogadottságához, az aktív természetvédelemben betöltött 
szerepének megértéséhez. 
 A Halgazdaság által nyújtott szolgáltatások, programok kialakításakor 
természetesen figyelembe kell venni a védettségi státuszt is. A HHG Zrt. által kínált 
turisztikai termékek olyan tevékenységekhez köthetőek, melyeket a társaság a termelés 
során egyébként is végez, így ezeknek a turizmusba történő bevonása nem jelent 
további terhelést a természeti környezetre (HALASI-KOVÁCS B. 2004). 
 
 
5. Jelenlegi turisztikai hasznosítás 
 
5.1. Horgászturizmus 
 
 Az Ohati Horgász- és Bemutatóközpontban két kisebb és egy nagyobb tavon 
lehetséges a horgászat. Ez utóbbi tóra a terhelés csökkentése érdekében korlátozott 
számban kerülnek kiadásra a jegyek, melyek egy évre szólnak. A tó alakja, a beállók 
számát növelő félszigetek kiépítése és a halak által kedvelt mélyedések jobb elérése 
érdekében kialakított sziget ideális környezetet nyújt az aktív rekreációhoz. 
 
 
5.2. Bemutató halászat, csónakázás 
 
 Kevesen ismerik azokat a munkákat, amit a halastavakon végeznek. A több 
mázsányi, hálóban vergődő hal kifogásának körülményeit misztikum övezi, ezt kínálja a 
bemutató halászat. A próbahalászat megtekintése igény szerint összeköthető a reggeli 
etetéssel, amikor a halastavon csónakázva megtapasztalható, hogy az abraktakarmányra 
odagyűlő sok haltól szinte forr a víz, egyedülálló élményben részesítve a látogatót. 
Egyes, természetvédelmi szempontból kevésbé jelentős tavakon, a zavarás 
minimalizálása érdekében kijelölt útvonalon és vezetővel vadregényes csónaktúrákat 
tehetnek az érdeklődők. 
 
 
5.3. Rendezvények 
 
 A legnagyobb, III-as tavon horgászversenyekre, horgászati bemutatókra van 
lehetőség. Az egykori takarmányos színek, őrházak felújításával hangulatos környezet 
várja a látogatókat. A bemutató tavak között ennek a legnagyobb a látványértéke, 
melyhez méretén kívül a horgászati szempontból is hasznos félszigetek és szigetek 
kialakítása is hozzájárult. 
 
 
5.4. Túravezetések 
 
 Igény szerint alakítható témájú és hosszúságú túrák, melyek a tógazdálkodás 
által fenntartott természeti értékeket mutatják be az érdeklődőknek. Jelentős szerepük 
van a természeti erőforrásokkal bölcsen gazdálkodó, hagyományosnak tekinthető 

 499



TAVAK ÉS GÁTAK – TÁJI, TÁJKÉPI ELEMEK ÉS HASZNOSÍTÁSUK  
A HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG ZRT. TERÜLETÉN 

 
mezőgazdasági forma megismertetésében és elfogadtatásában. Emellett módot nyújt a 
gazdálkodás és a természetvédelem közötti kapcsolatról, illetve összefüggésekről 
kialakult tévhitek eloszlatásában. A madárvilág iránt érdeklődő nagyszámú látogató a 
termelő halastavaknál találhatja meg a számítását. A gazdálkodás és az élővilág 
zavartalansága, illetve a látogatók biztonsága érdekében fontos, hogy ez a tevékenység a 
HHG Rt. által ellenőrizetten, szervezetten folyjon. 
 A gátakon futó utak általában legalább egy gépjármű szélességűek, így 
szervezett keretek között lóháton, lovasszekérrel vagy kerékpáron nagyobb terület 
járható be. Ennek során a környező legelőkön a Hortobágyra jellemző állatfajok (pl. 
szürkemarha, bivaly, racka) is megcsodálhatóak. A tavak jobb áttekintése érdekében a 
jövőben betekintőtornyok kiépítése szükséges. 
 
 
5.5. További lehetőségek 
 
 Az előre be nem jelentkezett látogatók, illetve horgászni érkezők családtagjai 
idejének minél tartalmasabb eltöltését szolgálhatja egy kialakítandó táblás tanösvény. A 
terület kialakulását, természetföldrajzi jellemzőit, madárvilágát, a vízhez kötődő 
állatvilág további részét, a tavak növénytani értékeit, a halászathoz kapcsolódó néprajzi 
érdekességeket, illetve a halászat és a természetvédelem közötti kapcsolat ismerhető 
meg az egyes állomásokon. Kisebb gyerekek számára a tanösvényt kiegészítő feladatlap 
is segítheti az értékek megismerését. 
 A halgazdálkodás során kialakított környezethez kapcsolódóan további, 
bemutatáson alapuló programokra van lehetőség. A halastavak szerves „tartozéka” a 
nád, melynek aratása és felhasználásra történő előkészítése is látványos, beilleszthető a 
vezetett túrákba. A halastavi tógazdálkodás hagyományos eszközeit a használaton kívüli 
őrházakban, illetve nádból épített takarmányos színekben kialakított kiállítás keretében 
érdemes bemutatni. 
 Amennyiben az idegenforgalomból származó bevétel lehetőséget teremt rá, cél 
lehet a környezeti tudatformálás további eszközeinek, így például erdei iskola mintájára 
„tavi” vagy „nádi” iskolának a megszervezése. 
 Az ember alkotta tájkép pozitív vizuális megítélésére számos példa akad. A 
funkcionális és esztétikai összhang a tágabb táji környezettel azonban már ritkább. A 
Hortobágyi Halgazdaság halastavai, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek és a táji 
elemek több szintű kihasználása olyan rendszert alkotnak, amely az élővilág, a 
gazdálkodó és a turisták számára is egyedülálló előnyöket nyújt. 
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65. Bodnár Réka Kata 
 

Gondolatok a tájkép turisták célterület-kiválasztását 
befolyásoló hatásáról 

 
 
Bevezetés 
 
 A táj(kép) (landscape, landschaft) fogalmának tudományos meghatározása azért 
nem könnyű, mert a táj egyszerre geográfiai, kulturális, történelmi és nem utolsó sorban 
esztétikai, azaz szubjektív kategória (CSORBA P. 1997). A szubjektivitás számos 
tényező együttes hatása révén alakul ki, és érvényesül egy tájkép értékelése során. 
Vagyis minden embernek más és más táj tetszik jobban, attól függően, hogy hol 
született/nevelkedett, milyen személyes emlékei, élményei kapcsolódnak az adott tájhoz 
stb., de függ az egyén érzelmi intelligenciájától is, ami azonban időben változó lehet 
egy-egy ember élete során. 
 Jelentős, véleményt befolyásoló tényező az egyén végzettsége is, hiszen más 
tetszik a táj vonatkozásában például a természetvédelmi szakembernek, más az 
építésznek, vagy egyéb mérnöki végzettséggel rendelkező embernek. Gondoljunk csak 
az örök vita tárgyát képező Dunakanyarra, ahol a Visegrádi-szoros egykori látványát 
megváltoztatta a nagymarosi vízlépcső félbemaradt építkezése! Mégis az emberek egy 
jelentős csoportja pozitív esztétikai élményként értékeli a műszaki létesítményeket, mert 
az emberi kéz alkotta képződmény nagyszerűségét látják bennük. Megállapítható tehát, 
hogy táj(kép)élményünket rengeteg, nehezen számszerűsíthető tényező alakítja 
(KARANCSI Z. – KISS A. 2008). 
 Beszámolónk célja szerint arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tájkép, 
maga a látvány hogyan befolyásolja a turisták célterület-kiválasztását? Milyen tényezők 
és hogyan érvényesülnek a döntési folyamatban, mely külső hatások, és milyen módon 
befolyásol(hat)ják a turistákat? Az emberek főként szubjektív alapon hozott tájképre 
vonatkozó értékítéletei hogyan alakít(hat)ják egy terület idegenforgalmának jövőjét, 
vagyis milyen előnyei és hátrányai vannak, ha egy szép tájkép oda vonzza a 
látogatókat? 
 
 
1. A tájesztétika és a szubjektivitás 
 
 Épp a szubjektivitás nagyfokú jelenléte miatt a tájesztétika fogalma a 
legvitatottabb definíciók egyike. Csemez Attlia szerint a tájesztétika a tájképben 
érvényesülő természeti és társadalmi „szép” értelmezésével és értékelésével foglalkozó 
tudomány (CSEMEZ A. 1996). Tudományos vizsgálata azért ütközik nehézségekbe, mert 
a táj a benne élő társadalom igényeinek megfelelően – időben különböző értékrendek 
alapján – folyton változik. Ez a dinamizmus a szubjektivitással párosulva nem teszi 
lehetővé az egzakt tudományokra jellemző, mérhető, számszerűsíthető paraméterekkel 
történő kutatást. 
 Ugyanakkor általános tény, hogy egy szép kilátóhely/pont (bellevue, belvedere, 
Aussichtspunkt) mindig vonzó az emberek számára. De mi számít szépnek és milyen 
tényezők szükségesek ahhoz, hogy egy szép helyszín, sőt önmagában a tájképi látvány – 
mindenféle történelmi, vallási, kulturális és egyéb vonatkozás nélkül is – igazi 
turisztikai attrakcióvá váljon, és turisták ezreit vonzza, mint például a Viktória-, vagy a 
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Niagara-vízesés; az Öreg Hűséges a Yellowstone Nemzeti Parkban, a Grand Canyon, 
vagy a Matterhorn az Alpokban? A felsorolás még hosszan folytatható lenne, hiszen 
számtalan olyan természeti képződmény és kulturális látnivaló található szerte a Földön, 
ami valamely tulajdonsága miatt egyedülálló, azaz „leg” valamiben – pl. legnagyobb, 
leghosszabb, legmagasabb, legmélyebb, legsósabb stb., végtelen sok variáció található 
ki, melyek közül némelyik már-már erőltetettnek tűnhet. 
 Úgy is megfogalmazhatnánk a kérdést, hogy a Földön rengeteg olyan hely 
fellelhető, ami önmagában is varázslatos, akkor mégis miért van az, hogy míg egyes 
helyek „felkapottá”, közkedveltté válnak a turisták körében, addig más, nem kevésbé 
értékes helyszínek pedig nem lesznek olyan ismertek? Mennyire érvényesül a 
szokásjog, a kordivat a turisták választása során? Ki és mi alapján dönti el, hogy mely 
természeti jelenségek és kulturális örökségek tartozzanak pl. a „Világ 7 Természeti 
Csodája” közé? Vagy minden csak a jó marketingen múlik? 
 
 
2. A térképek turisztikai jelei 
 
 Egy képzeletbeli utazás megszervezésén, előkészítésén keresztül mutatjuk be a 
turisták célterület-kiválasztására irányuló döntési folyamatot. A médiában megjelenő 
marketingnek, reklámtevékenységnek köszönhetően – és annak mértékétől, 
milyenségétől függően – mindenki rendelkezik valamilyen előzetes információval egy 
adott területről. Tételezzük fel, hogy egy bizonyos hír, élmény, szempont stb. alapján 
sikerül kiválasztani először a kontinenst, majd tovább szűkítve a kört, a célországot is. 
Ettől a fázistól kezdődhet a konkrét szervezés. 
 Minden rutinos turista már az indulás előtt pontosan megtervezi az utazását: 
milyen nevezetességeket fog felkeresni, hol fog megszállni, kb. hány kilométert fog 
megtenni stb. Az útvonaltervezés elengedhetetlen kelléke a térkép, mely rengeteg 
hasznos információt tartalmaz. A számos térképjel közül – ezen cikk témája 
szempontjából – az ún. „szép kilátás, kilátópont” (scenic/panoramic view, viewpoint) 
elnevezésű jelet fontos kiemelnünk (1. ábra). A térképeken ezzel jelölik azokat a 
helyeket, melyeket érdemes felkeresni, ha egy-egy táj jellegzetes vonásait szeretnénk 
tanulmányozni, vagy csupán a szép tájképi látványban akarunk gyönyörködni és 
ahonnan érdemes néhány fotót is készíteni. 
 Azonban felvetődik a kérdés: mi alapján döntik el egy térkép készítői, hogy hol, 
mely pontokon jelölik be a „szép kilátást”? Minden hegy csúcsára mégsem rajzolhatnak 
be ilyen jelet, de akkor hogyan dönthető el, hogy az egyik hegycsúcs érdemes a 
berajzolásra, míg egy másik – hasonló adottságokkal rendelkező, szomszédos hegycsúcs 
– pedig nem? Bár egyes esetben készül valamilyen beláthatósági mérés/tanulmány, 
legtöbbször azonban szubjektív alapon döntenek a térkép készítői. A probléma 
banálisnak tűnhet, de ha az idegenforgalmi fejlesztések egész folyamatában szemléljük 
a dolgot, rájövünk, hogy egyáltalán nem az. 
 Ugyanis, ha valahol adott a szép kilátás – persze számos egyéb tényező (pl. 
elegendő tér az építkezéshez, hatósági engedélyek stb.) teljesülése szükséges – a tájképi 
látványra, a kilátásra (panorámára) alapozva megkezdődhet egy szálloda és/vagy 
étterem építése is. A szép kilátás vonzza, megállásra készteti a turistákat és tudvalevő, 
ahol turista van, ott előbb-utóbb megjelennek az őket kiszolgáló létesítmények is. 
Gondoljunk csak például a Matterhorn csúcsára néző szálloda esetére (1. kép), vagy a 
norvégiai Bergen városa fölött magasodó Fløen-hegyre (2. kép). Évről-évre turisták 
ezrei keresik fel ezeket a kilátópontokat, csak azért, hogy hazatérve büszkélkedhessenek 
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egy-egy jól sikerült fotóval, ami bizonyítja, hogy jártak ott, látták azt a csodálatos 
panorámát. 
 

 
1. ábra: Szép kilátást és panorámautakat jelölő térképrészlet Svájcról, a Zürichi-tó környékéről 

(Forrás: Marco Polo térképsorozat – Schweiz 2. 2003) 
Az ábra színes változata a kötet végén található. 

 
 

  
1. kép: Szálloda és étterem kilátással a Matterhornra 

Forrás: http://www.matterhorn-
group.ch/en/riffelberg/index.php 

2. kép: Fløen-hegyi kilátópont Bergen városa 
felett 

Forrás: a szerző saját felvétele 
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 Ugyanakkor az érem másik oldala: ha egy kilátópont túlzottan közkedvelté válik, 
egyre inkább a tömegturizmus káros hatásai fognak érvényesülni a környezetében. 
Vagyis egyre nehezebb lesz nyugodt körülmények között elkészíteni egy jó fotót, egyre 
nagyobb lesz a valószínűsége, hogy egy óvatlan turista úgymond „belemászik” az éppen 
készülő fotónkba (ld. 2. kép). Ez a fajta negatív hatás olyan népszerű 
turistalátványosságoknál éri el tetőpontját, ahol szinte már nem is tudunk fotózni, mert 
nincs megfelelő alkalom az exponálásra, hiszen sodor magával a tömeg. Bizonyára 
mindenkinek volt már ilyen élménye egy-egy népszerűbb üdülőhelyen. 
 Az ún. „panorámautak” (route with beautiful scenery, scenic road, 
Landschaftlich schöne strecke) autóstérképeken történő jelölése is hasonló kérdést vett 
fel. Az útvonal futását jelölő vonal mellé húzott zöld csíkkal jelölik azokat az 
útszakaszokat, ahonnan az autóból/vonatból nézve is remek kilátás nyílik az adott tájra 
(ld. 1. ábra). A panorámautak egyfajta definíciója a következőképp adható meg: olyan – 
szép kilátást nyújtó – pontokat összekötő vonal, amely kifejezetten az utazás folyamata 
(autózás, vonatozás) közben ismertet meg az adott területre jellemző tájjal. 
 Tehát ha az „A” pontból „B” pontba (pl. városba, természeti vagy kulturális 
látnivalóhoz stb.) történő eljutáshoz a panorámaúton történő megközelítést választjuk – 
egyes esetekben nincs is másik útvonal – akkor már csupán azáltal, hogy utazunk ezen 
az úton, számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodunk, s nem utolsó sorban remekül 
tanulmányozhatjuk is az adott tájat, továbbá bepillantást nyerhetünk az ott élő emberek 
életébe is. A tájban ugyanis esztétikai értelemben is visszatükröződik az ott lakók élete, 
foglalkozása, műveltsége, szokása, de – CSEMEZ Attila szerint – még világnézeti 
hovatartozása, hagyományszeretete, szelídsége, akarnoksága, hivalkodása vagy alázata 
is (CSEMEZ A. 1996). 
 A panorámautak kijelölésének jelentős szerepe van a tájkép, mint önmagáért 
való érték felértékelődésében. Egyre több térképen kerülnek jelölésre ezek az útvonalak, 
ezáltal egyre többen utaznak rajtuk, és egyre inkább terjed – egyelőre még csak 
külföldön – az a felfogás, miszerint maga az útvonal és annak környezete válik 
turisztikai látványossággá (pl. Silvretta Hochalpenstraße). Másik nagy előnye a 
panorámautak turisztikai célú hasznosításának, hogy mivel maga az útvonal nyújtotta 
látvány válik értékké, ezért annak fennmaradása a turizmus érdeke. Vagyis elég nagy a 
valószínűsége annak, hogy a tájba nem illő beépítések, a tájkép szennyezése legalább 
ezeket a szakaszokat elkerüli. 
 Tény ugyanakkor, hogy az említett útvonalakon az egyre növekvő turistaszám 
káros velejárója a közlekedési eredetű légszennyezés növekedése is, ami épp az efféle 
utazás motorizált jellegéből adódóan fokozottan érvényesül ezeken az útvonalakon. 
 Ráadásul, a légszennyezés nyomán fellépő környezetszennyezés negatív hatással 
van a panorámautak tágabb környezetére is. Épp ezért nagyon körültekintően kell 
eljárni egy-egy útvonal panorámaúttá történő nyilvánítása során. Hatványozottan 
érvényes ez a védett területek környezetében futó útvonalak esetében. Joggal vetődik fel 
a kérdés: mekkora tehát a térkép készítőinek felelőssége, amely az általuk készített 
térképek fentebb ismertetett jelöléseinek a turistákat terelő, útvonaluk kiválasztását 
befolyásoló szerepe révén nyilvánul meg? 
 Milyen tényezők megléte szükséges ahhoz, hogy egy adott útvonalat 
panorámaúttá minősítsenek, vagyis hogyan, mi alapján kerül oda egy útvonal mellé az a 
bizonyos zöld csík? Talán magától értetődő, hogy egy szép tóparti fekvésű, vagy a 
tengerpart mellett futó utak legtöbbje rendelkezik ilyen jelöléssel. Azt sem kell túlzottan 
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magyarázni, hogy például a norvégiai fjordok partját kísérő utak mellett miért található 
ez a fajta jelzés a térképeken. 
 Viszont annak magyarázata már nem ennyire egyértelmű, hogy például az         
1. ábrán szereplő térképrészletet alapul véve, miért a Zürichi-tó északi partján fut a 
panorámaút és miért nem a délin? Vagy például a Rapperswilből–Winterthurba vezető 
15-ös számú út egyes szakaszain jelölve van a panoráma jelleg (pl. Gibswiltől–
Salandig), míg más szakaszain pedig nem (pl. Salandtól–Turbenthalig), holott a térkép 
látszólag semmilyen különbséget nem mutat a két szóban forgó szakasz között. 
(Ugyanúgy a Töss-folyó völgyében, erdős vidékek között halad az út). 
 Ezek a kérdések épp a szubjektivitásnak a tájesztétikában való erős jelenléte 
miatt nehezen megválaszolhatók. Majdhogynem teljesen viszonylagos, hogy kinek 
melyik tájkép tetszik jobban, és arra sincs konkrét előírás, hogy mi alapján jelölődnek ki 
a panorámautak. Ezek esetében is – mint ahogy a szép kilátást jelölő pontok esetében   
is – inkább csak a jól bevált szokások érvényesülnek. 
 Pedig, ha a tájkép idegenforgalomra gyakorolt hatása szempontjából vizsgáljuk a 
kérdést, megállapítható: egy térkép készítőinek komoly felelősége van abban, hogy 
hova rajzolnak szép kilátást jelölő pontot – illetve panorámautat – mert azáltal, hogy 
oda irányítják a turistákat, hosszú távon meghatároz(hat)ják egy terület idegenforgalmi 
fejlődését, s nem utolsó sorban környezeti állapotát. Az ésszerűtlen fejlesztések azáltal, 
hogy vizuálisan és fizikailag is „szennyezik” a tájképet, magát a látványt teszik tönkre. 
Vagyis épp azt a bázist semmisítik meg, amelyre maga a turizmus alapozódott. 
 
 
3. A tájkép szerepe az idegenforgalmi marketingben 
 
 A tájképnek jelentős szerepe van az idegenforgalmi marketing területén is. 
Számtalan példát találunk – akár az Interneten, akár a különböző utazási irodák 
prospektusaiban stb. – arra vonatkozóan, hogy egy-egy helyet, idegenforgalmi 
nevezetességet szép – a kínált területet jellemző – tájképekkel igyekeznek még 
vonzóbbá tenni. Egyes esetekben a tájkép inkább csak a háttér szerepét tölti be, de egyre 
gyakoribb jelenség, hogy kifejezetten a tájképi látványra alapozzák a hirdetéseket. Tehát 
a tájképnek jelentős figyelemfelkeltő, reklámhordozó funkciója is van, ami 
nagymértékben hozzájárul az adott terület ismertté válásához. Ennek legközkedveltebb 
megnyilvánulása a tájképek képeslapokon történő ábrázolása. 
 A képeslapok jellemeznek és „el is adnak” egy tájat. Az eladandó táj „image”-
ának megalkotásán túl az adott tájról és annak meghatározó elemeiről afféle „látnivalók 
leltárjaként” adják a leggyorsabb és legszélesebb körű áttekintést (KARANCSI Z. – KISS 
A. 2008). Jól bevált módszer – különösen, ha nincs előzetes ismeretünk az adott   
helyről – ha megérkezésünket követően betérünk a helyi idegenforgalmi irodába, vagy 
valamelyik ajándékboltba, és a képeslapkínálatot átböngészve felmérjük, hogy mit 
érdemes felkeresni. A képeslap ugyanis tájékoztat azáltal, hogy kijelöli a látogató 
„helyét a táj-színtéren” (KARANCSI Z. – KISS A. 2008). 
 
 
4. A világörökségi cím, mint turistacsalogató 
 
 Általános nézet, hogy egy természeti vagy kulturális jelenséget, tájat, annak 
utánozhatatlansága, unikális volta és szimbolikus jelentéshordozó szerepe tesz 
értékessé. Éppen ezt az egyediséget hangsúlyozza az 1972-ben létrehozott UNESCO 
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Világörökség cím is. E titulus elnyerése nem kis részben presztízskérdés, hiszen a 
világörökségi helyszínné nyilvánítás fokozott figyelmet irányít az adott tájra, természeti 
értékre vagy épített örökségre és annak megőrzésére. De meddig növelhető a 
világörökségi helyszínek száma anélkül, hogy az elcsépelt frázissá váljon, és mi a 
helyzet az egyéb címekkel; pl. Európa Nostra-díj, Európa Diploma stb.? Ezek a díjak 
a világörökségi cím előszobái, vagy csupán a „futottak még” kategória árnyaltabb 
kifejezései? 
 Hogy mit kezd a világörökségi cím nyújtotta lehetőséggel az adott terület – 
számos példa hozható pro és kontra – az már valóban a turisztikai szakértelmen és a jó 
marketingen múlik. Kétségtelenül jól mutat az utazási prospektusokban a Világörökség 
cím logója, de ennyi tényleg elegendő ahhoz, hogy a turisták felkeressék azt a tájat, 
vagy nevezetességet? És két világörökségi helyszín közül melyiket választják inkább a 
turisták? Az értékesebbet? De melyik az értékesebb, és ez vajon milyen szempontok, 
mérhető paraméterek alapján dönthető el? 
 
 
Összefoglalás 
 
 Felvetett gondolataink első részében arra próbáltunk rávilágítani, hogy a 
szubjektivitás nagyarányú jelenléte a tájesztétikában mennyire megnehezíti az ilyen 
jellegű tudományos (egzakt) vizsgálatokat. A mindenkori társadalomra jellemző – és 
pontosan ezért emberi léptékkel mérve is – gyorsan változó természeti és társadalmi 
„szép” fogalmát mérhető paraméterekkel nem, vagy csak nagyon nehezen lehet 
kifejezni. Léteznek ugyan bizonyos sztereotípiák – mint például, hogy egy 
heterogénebb, mozgalmasabb táj szebb, és ezáltal értékesebb, mint egy homogén 
térrészlet – de ezek csak nagy általánosságban jelenthetők ki, és sokszor nem tükrözik a 
teljes valóságot, mert a témával tudományosan foglalkozók tudják, tapasztalják, hogy 
sokkal összetettebb kérdéssel állunk szemben. 
 A szubjektivitásból eredeztethető viszonylagosság problémájával találjuk 
szemben magunkat akkor is, amikor a tájesztétika fogalomkörét a turizmus 
szempontjából vizsgáljuk – ahogy tettük ezt beszámolónk második felében. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a tájkép, a látvány szempontjából, milyen tényezők és hogyan 
befolyásolják a turisták célterület-kiválasztását. Vagyis hogyan, mi alapján dönti el egy 
turista, hová utazzon, és milyen hatások érvényesülnek a döntési folyamatban? 
 Arra a következtetésre jutottunk, hogy egy térkép készítőinek – azáltal, hogy a 
térképjelek révén terelik, befolyásolják a turistákat – hatalmas szerepük és 
felelősségük van abban, hogy hova és milyen tényezők alapján rajzolják be a 
turistáknak szóló idegenforgalmi jelöléseket, hiszen ezzel hosszú távon 
meghatározhatják egy terület idegenforgalmának és nem utolsó sorban környezeti 
állapotának alakulását. 
 Hasonlóan nagy befolyásoló hatása lehet a különböző címek (pl. Világörökségi 
cím, Európa Nostra-díj stb.) adományozásának egy-egy terület életében, hiszen a jó 
marketing jelentős mértékben képes növelni egy terület látogatóinak számát. Viszont 
épp a túlzott népszerűség miatt kialakuló tömegturizmus negatív hatásai 
veszélyeztet(het)ik ezeket a területeket, ezért a lehető legkörültekintőbben kell eljárni a 
döntéshozóknak az ilyen és hasonló címek adományozása esetén is. 
 Ezzel nem azt kívánjuk kijelenteni, hogy az igazán értékes és megőrzendő 
területeknek nem adományozható ilyen jól csengő cím. Az sem megoldás, ha ezeket a 
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helyeket, látnivalókat; a nevük is azt tükrözi, hogy ezek az értékek látni valók, nem 
tüntetjük fel a térképeken azért, hogy elrejtsük a világ szeme elől őket, mert csak így 
óvhatók meg hosszú távon. Nem. Csupán arra a veszélyre szeretnénk felhívni a 
figyelmet, amit a szubjektivitásból fakadó bizonytalansági tényező, valamint a 
szakszerűtlen és nem megfelelően körültekintő fejlesztések hordoznak magukban! 
 Véleményünk szerint megfelelő eltartóképesség-vizsgálatokkal és a turisták 
hatékony irányításával (létszám és időbeli korlátozásokkal) a Föld legérzékenyebb 
területei, életközösségei is látogathatóvá tehetők, egyrészt, mert a látvány köztulajdon, 
másrészt, mert vétek lenne megfosztani az emberiséget ezektől a csodálatos látvány 
nyújtotta élményektől! „Hiszen amit ismerünk, azt szeretjük, és amit szeretünk, azt 
megóvjuk…” 
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66. Mikházi Zsuzsanna 
 

A turizmus hatása Visegrád természeti és épített környezetére 
 
 
Bevezetés 
 
 A turizmus szoros és kétirányú kapcsolatrendszert alkot környezetével. 
Egyrészről a természeti, művi, kulturális értékek képezik az idegenforgalom 
meghatározó vonzótényezőit, másrészről a turisták igényeinek kiszolgálására létrehozott 
és működtetett infrastruktúra, valamint maga a turistatevékenység is jelentős mértékben 
átalakíthatja a célterület természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális környezetét. A 
fentiekből következik, hogy a turisztikai helyszínek környezeti állapota, kedvező vagy 
kedvezőtlen irányú változásai a turizmus fejlődését is jelentős mértékben 
befolyásolhatják. (PUCZKÓ L. – RÁCZ T. 1998) 
 
 
1. A vizsgálati terület: Visegrád 
 
 Visegrád a Dunakanyarban, a Duna jobb partján, Budapesttől északra 42 km-re 
helyezkedik el. Több településsel határos, ezek: Dömös, Dunabogdány, illetve 
Pilisszentlászló. A város közigazgatási területéhez tartozik Gizellatelep, Lepence és 
Szentgyörgypuszta. Visegrádot az Apátkúti-patak osztja két részre. 
 A Visegrádi-hegység déli irányból öleli körbe a települést, gátolva a további 
terjeszkedését. Így alakult ki a mai, rendkívül keskeny és elnyújtott formája, amelynek 
tengelyét a 11-es számú főút alkotja.Visegrád város rendkívül gazdag természeti és 
épített értékekben, a magyar kulturális örökségek közül kivételesen sokat tartalmaz igen 
kis helyre koncentrálva. Az adottságok páratlanok mind a természeti, mind pedig az 
épített környezetet tekintve, nem is beszélve az itt fellelhető gyógyvízről. 
 
 
2. Visegrád története: a tájszerkezet változása 
 
 A vadban gazdag erdők és halászatra alkalmas folyó között az Apátkúti- és 
Lepence-patakok torkolata az őskor óta lakott. Stratégiai és természeti adottságai miatt a 
római birodalom őrtornyokat, katonai táborokat építtetett, később a honfoglaló 
magyarok ispánságot alapítottak. A rómaiak korában a mai Visegrád területét erdő 
borította a Duna menti keskeny gyepes sáv kivételével. Az erdőt csak a hadiút mentén, 
valamint az erődök és a polgári város területén irtották ki. A középkori vár és 
városépítési tevékenységek során az erdőterület csökkent, a lakott terület és a 
mezőgazdasági használatú földterület részaránya nőtt, az egyre növekvő lakosság 
igényeinek megfelelően. 
 Az I Katonai Felmérés (1766-1785) térképén jól látható, hogy a Duna mentén és 
a dombterületeken az erdőt teljesen kiirtották, nagyobb erdőfoltok csak a meredekebb 
Várhegyen és a magasabban fekvő területeken maradtak. A város közelében, a mai 
zártkertek területén jelentős szőlő- és gyümölcstermesztés folyt. A szőlőtermesztés 
fejlődésében nagy szerepe volt a 18. században betelepített német lakosság 
hagyományainak. 
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 A II. Katonai Felmérés idején (1806-1869) a település zártabbá vált, az 
erdőterületek aránya nőtt. A mezőgazdasági termelés az erdőkbe ékelődő keskeny 
hosszanti völgyekbe és a Duna menti sávra szorult vissza, a területi részaránya csekély 
volt. A szőlők helyét erdő nőtte be. A községnek a későbbiekben is állandó problémája 
volt a legelőterület szűkösségével, az igásállatok száma a legelőhiány miatt jelentősen 
csökkent. A III. Katonai Felmérés (1872-1884) térképszelvényén az erdőterületek 
további növekedése figyelhető meg. 
 
1. táblázat: Visegrád településsoros adatai 1895-2004 (Forrás: KSH 1988, www. takarnet.hu) 

Év Szántó 
(ha) 

Kert, 
gyümöl-

csös 
(ha) 

Szőlő 
(ha) 

Rét 
(ha) 

Legelő
(ha) 

Összes 
mg. 

terület 
(ha) 

Erdő 
(ha) 

Kivett 
terület 

(ha) 

Nádas 
(ha) 

Összes 
terület 

(ha) 

1895 289 39 47 171 143 691 2248 365 0 3304 
1913 188 43 60 185 175 631 2282 388 0 3321 
1935 201 58 38 197 177 671 2290 359 0 3320 
1962 142 82 22 177 176 599 2296 429 0 3324 
1971 133 66 13 106 212 530 2316 477 0 3323 
1984 93 176 1 82 352 2462 513 0 3327 
1998 83,71 7,1 0,95 95,19 373,9 2455,4 685,08 0 3514,38 
2004 57,75 4,64 0,27 95,80 158,46 2451,91 717,08 0 3327,45 
 
 
 Az 1. táblázat mutatja Visegrád területhasználatának változásait 1895-től, 
ekkortól állnak ugyanis rendelkezésre az első hivatalosnak, megbízhatónak tekinthető 
kataszteri felmérések. A visegrádiak fő megélhetési forrása az erdőgazdaság volt: a 
határ 70%-át még 1895-ben erdő borította és ezt az arányt a mai napig őrzi a település 
(most 73,69%). Ez a favagyon, védett erdőség a turizmus egyik pillére Visegrádon. Ami 
még leolvasható, hogy a kivett (tehát beépített) területek aránya folyamatosan nő: 1895-
ben még csak 11%, mára pedig 21,55%. Ez a belterület-növekedés a mezőgazdasági 
területek rovására következett be, hiszen azok ugyanilyen mértékben csökkentek 
(20,91%-ról 4,76%-ra). A csekély szőlőterületek a filoxéra következtében 
tönkrementek, ezek újratelepítésére a XX. század elején volt kísérlet, de a 
szőlőtermesztés már nem lett olyan hangsúlyos, és mára gyakrlatilag meg is szűnt. A két 
világháború között a gyümölcstermesztés volt a kiemelkedő. Az olcsó hajóúton 
jelentős mennyiségű gyümölcsöt szállítottak Budapestre, valamint az ideérkező turisták 
is vásároltak a termelőktől. A gyümölcstermesztés a ’80-as években élte igazi fénykorát. 
A kert-gyümölcsös művelési ág a ’80-as évekig növekedett újabb zártkertek 
létesítésével, majd ezek belterületbe vonásával csökkent. A szántóföldi művelés padig a 
kedvezőtlen terepadottságok miatt sohasem volt jelentős. 
 Az utóbbi években a legnagyobb beavatkozást a tájképbe a vízlépcső építési 
munkái okozták. A nagymarosi vízlépcső építkezései a nyolcvanas években zajlottak, 
ekkor elkészült a Duna főmedrét és fősodrát elterelő körgát. Az 1990 óta bekövetkezett 
fejlesztések közül a legnagyobb volumenű beruházás a nagymarosi vízlépcső 
területeinek rendezése, a tájrehabilitáció. A körgát elbontására 1995-ben került sor. 
Visegrád önkormányzata a terület turisztikai hasznosítását szorgalmazza: a Duna-partot 
parkosították, a kialakult vízfelületeket, öblözeteket vízi sportokra szeretnék 
hasznosítani. 
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3. A településkép változása 
 
 A településkép meghatározó építményei: a Fellegvár és a Királyi palota, melyek 
a kulturális turizmus alapját adják Visegrádon. A fellegvárat Mária királyné Bizáncból 
magával hozott ékszereinek árából építette fel. Az 1251-re elkészült, menedékvárként is 
szolgáló erődítmény ekkor a hegycsúcsot övező falakból, két toronyból és egy 
lakópalotából állott. Károly Róbert 1323-as Visegrádra költözésétől vált a vár királyi 
székhellyé, és ide került a Székesfehérváron őrzött Szent Korona is. A fellegvári 
építkezéseknek az 1335-ös visegrádi királytalálkozóra már bizonyosan be kellett 
fejeződniük. Ennek az európai fontosságú diplomáciai eseménynek az idején Visegrád 
és Nagymaros egy hónapig több mint 4000 főt szállásolt és látott el. Luxemburgi 
Zsigmond építtette meg azt a harmadik falgyűrűt, melyhez kapcsolódóan egy 
reprezentatív kaputornyot emeltek. A fellegvár utolsó nagy átépítésére Mátyás király 
uralkodásának második felében az 1470-es–1480-as években került sor (CSEKE L. 
1980). 
 A palota előzménye Károly Róbert ún.”városi háza” volt. Komoly palotává csak 
I. Lajos fejlesztette uralkodása első felében. A XV. század első évtizedéig, míg 
Zsigmond az udvarát Budára nem költöztette, a visegrádi királyi palota maradt a magyar 
uralkodók hivatalos székhelye, később az 1544-es török megszállásig a magyar királyok 
vidéki rezidenciája volt. 
 A töröktől való visszafoglalás után Visegrád romokban hevert. Az új viszonyok 
között a hely elvesztette korábbi jelentőségét. Az egykori főváros a XVII-XVIII. 
században, mint német telepes falu éledt újjá. A falu lakói számára megélhetést a mező- 
és erdőgazdaság, a bányászat, a hajózás, a kisipar jelentett (www.visegrad.hu/muzeum). 
 Ha összevetjük a XVIII. század végi Visegrád jogi, gazdasági és társadalmi 
valóságát a mezővárosi rangtól elvárható funkciókkal, látható, hogy a település a 
városiasodásnak semmi jelét sem mutatja. A lakosság létszáma nem nagyobb, a 
település kereskedelme nem élénkebb, ipara nem fejlettebb a környező falvakéinál. A 
XVIII. században a helység nem volt közigazgatási, egyházi vagy kulturális központ. 
Visegrádon kevés a beépíthető terület. A háztelkek minimális nagyságát a vármegye 
150 négyszögölben szabta meg, emiatt is nagyon sokan laktak a filoxéra nyomán 
feleslegessé vált borospincékben, pincelakásokban (MAGYAR E. 2001). 
 
 
4. A turizmus megindulása Visegrádon 
 
 Visegrádot a nemzeti romantika kora (XIX. század első fele) tette újra ismertté, 
jelképpé emelve "szomorú romjait", így hamarosan Visegrád a nemzeti múlt egyik 
jelképévé vált. Az állami műemlékvédelem kezdeteitől (1870-es évek) itt folyó 
munkákat neves szakemberek végezték (pl. Schulek Frigyes). A tömegközlekedés 
kialakulásával megjelent a turizmus, melynek fogadása, szervezése körül 
tevékenykedett Viktorin József, visegrádi plébános. Elsősorban a nagypolgárság 
építkezéseinek nyomán vált Visegrád a századvégre üdülőhellyé. Írók, művészek is 
kötődtek ide. A történelmi emlékek sorát gazdagította a királyi palota maradványainak 
feltárása (www.visegrad.hu/muzeum/). 
 A község 1913-ban így jellemzi saját gazdasági helyzetét: a filoxéra miatt régi 
keresetforrásuk elapadt, sík, szántónak való terület alig van, az állattartás pedig legelő 
hiányában annyira beszűkült. A lakosság a kőbányászatból, a kő- és fafuvarozásból, a 
nyaralókból és a kirándulókból él. Ha a történelmi nevezetességekkel, gyógylevegővel 
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és természeti szépségekkel rendelkező községtől a fővárosi idegenforgalom elpártolna, 
a lakosság anyagi megélhetése halálos csapást szenvedne (MAGYAR E. 2001). 
 Az 1950-es évek óta Visegrádon tömegturizmusról lehet beszélni. A természeti 
környezet, a műemlékek feltárása, részbeni helyreállítása, és egyre több program vonzza 
a látogatókat. Az üdülőhely jelleg is változott: hétvégi házak tömege épült a környéken. 
Az idegenforgalomból, üdülőhelyi szolgáltatásokból való megélhetés felé inkább 1990 
óta fordulnak helybeliek. 
 
 
5. A turizmus hatására átalakuló táj- és településkép 
 
 A dunai gőzhajózás megindulásával az 1830-as évek után egyre többen 
látogatják meg a települést. Virágzó megélhetési ág volt a faluban a XIX. század végén 
a falusi turizmus, mely a második világháború után szűnt meg a településen, és csak 
a most eltelt utolsó évtizedben válik ismét gyakorlattá. Az 1950-es, és hatvanas években 
a szakszervezeti és vállalati üdülők szaporodtak el a községben. A magánvillákat 
államosították, és szinte valamennyiben üdülőt üzemeltettek. A múlt század végén és a 
világháború előtt a szokás az volt, hogy nem szobákat, hanem egész házakat adtak ki a 
nyaralóknak, akik nem egy-két hetet, hanem általában az egész nyarat itt töltötték 
(MAGYAR E. 2001). 
 A nyaralási szokások azóta megváltoztak, és az 1970-es évektől kezdve sokan 
saját nyaralókat építettek a hegyoldalakon és az egyre divatosabbá váló 
Szentgyörgypuszta külterületen. A hatvanas években parcellázták fel a Gizellateleptől 
Dömös felé húzódó hegyoldalt, ami mára teljesen beépült. A következő évtizedben a 
Dobos-hegyi részt parcellázták fel. 
 A turisztikai funkciót megtestesítő üdülőközpontok és -telepek kialakításával 
nőtt a település belterülete, illetve ezzel együtt csökkent természetesen a lakóterületek 
aránya. A régi belterületen egymás után épültek be a foghíjak, az üdülőterületek pedig 
igen sűrű beépítésű településrésszé formálódtak. 
 Az üdülőtelepek esztétikai és rekreációs értékét jelentősen csökkentik a 
tájidegen épületek, az elhanyagolt telkek és a portalanított utak hiánya. A felépült 
szezonálisan üzemelő vendéglátást szolgáló létesítmények esztétikai megjelenése (és 
tisztasága) is sok esetben kifogásolható, nem beszélve az alkalmi árusok sátrairól és 
asztalairól. A turisztikai funkció erőssége markánsan visszatükröződik az egyes 
településrészek infrastrukturális ellátottságában és esztétikai megjelenésében is. 
 Visegrád idegenforgalmának legmeghatározóbb kérdése mindig a 
megközelíthetőség volt. A települést a fővárosból Nagymarosig vasúton, onnan révvel 
átkelve a Dunán lehet elérni. A közlekedés javítása érdekében régóta tervbe vették a 
Szentendre-Visegrád közötti „helyiérdekű gőzmozdonyú vasút” építését, de ez sohasem 
valósult meg. A Szentendre felé az országút annyira rossz minőségű volt, hogy azt csak 
szükségből használták teherszállításra. 1912-től azonban óránként közlekedő állandó 
autóbuszjáratot indítottak ezen az útvonalon a főváros és a település között. A 
megközelíthetőség mellett a belső közlekedési útvonalak fejlesztését is megkezdték. A 
Fő utca a XIX. század végén jó esetben makadámút lehetett. Mivel a község 
legforgalmasabb utcájáról volt szó, elhatározták, hogy kiszélesítik, s így ott két szekér 
egymás mellett biztonságosan elhaladhat, ezenkívül a kocsiút két oldalán 
gyalogjárdának is elég hely maradhat. 1930-ra a gépkocsiforgalom már olyan nagy lett, 
hogy a községen áthaladó közutat, a Fő utcát aszfalttal borították, és ki kellett 
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szélesíteni, mert már forgalmi dugók alakultak ki. 1909-ben jutottak el odáig, hogy a 
Rév utca és a Nagy Lajos király utca mindkét oldalát is kővel kirakott, illetve felszórt 
járdák kísérjék. A Salamon-torony melletti kis kanyargós utcából egy szép, egyenes 
vonalú, árnyas, fasoros, padsorokkal ellátott utcát akartak kialakítani, ezért 
vonalvezetését kiegyenesítették. A Salamon-torony utca merőlegesen torkollott a Fő 
utcába, úgy, hogy a „gőzhajón érkezőknek egy kényelmes út vezessen a várromokhoz 
és a Salamon-toronyhoz”. A Salamon-torony utcát 1934-ben építették ki a mai 
formájában. Utcafásításra is sor került még az I. világháború előtt (CSEKE L. 1980). 
 1905-ben Lagler Gyula, a koronauradalom főerdésze és erdőmérnöke felvetette 
azt az ötletet, hogy a Duna-parton sétautat létesítsenek. A műszaki felmérést és a 
terveket is maga készítette. A sétautat 1912-re nagyrészt kiépítették, és kőből készült 
támfallal is ellátták. 
 1964-re megépült a Panoráma út, ezen gépkocsival is megközelíthetővé vált a 
Fellegvár és a nagy-villámi kilátó. A fellegvár alatt autóparkolót építettek. 1965-től 
ismét látogathatóvá vált a Salamon-torony és állandó, illetve alkalmi kiállításai. A 
turisztikai infrastruktúra részeként épültek meg a parkolók, sportpályák, parkok is. A 
fentiekből következik, hogy a turisztikai funkció megjelenése nemcsak az épített 
környezetet formálta át, hanem a tájat is jelentősen megváltoztatta. 
 A település életére egyik legnagyobb hatást gyakorló esemény a Pilisi 
Parkerdőgazdaság megalakulása volt. Az erdőgazdaság elsődleges célja a természeti 
értékek bemutatása, a „főváros tüdejének” karbantartása. Először az apátkúti-völgyben 
az ördög-malmi vízesés és a Magda-forrás között készültek el a sétautak, pihenőpadok, 
esőbeállók. Később a program folytatódott a parkerdő területén. Elkészült a Mogyoró-
hegyen a szabadidőközpont és a jurtatábor. A Lepence-pataknál nyert hévíz bázisán 
1977-ben megnyílt a lepencei-erdei strandfürdő. A nyolcvanas években szintén a Pilisi 
Parkerdőgazdaság kezelésében teniszpályákat létesítettek, és a Nagy-Villámon elkészült 
a felvonóval ellátott sípálya. 
 A turisztikai funkció megjelenését, majd megerősödését a kereskedelmi és 
vendéglátó-ipari egységek számának növekedése is jelezte. A hatvanas évek végén 
megépült a minden igényt kielégítő Silvanus Hotel a Fellegvár melletti dombon, s az 
utóbbi években került átadásra a Thermal Hotel Visegrád. 
 
 
6. A turizmus és a természetvédelem kapcsolata 
 
 Az értékvédelem fontosságát a turizmus kedvezőtlen környezeti hatásaival 
szemben világszerte leghamarabb a természetvédelem ismerte fel, és talán a 
leghatékonyabb intézkedések is ehhez kapcsolódnak. A nemzeti parkoknak fontos 
feladata a környezettudatos szemlélet kialakítása is. A természeti és művi értékeket 
felismerni, értékelni tudó és védeni hajlandó szemlélet kialakításában pedig 
meghatározó szerepet szánnak a nemzeti parkokhoz kapcsolódó ökoturizmusnak 
(MARTONNÉ ERDŐS K.– BODNÁR R. 2003). 
 A nemzeti parkok a turistatevékenység irányításával és ellenőrzésével, a 
különböző védettségi fokozatot biztosító zónák kijelölésével a turizmus természeti és 
művi környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait minimalizálni tudják, de a 
természetvédelem érdekeinek az érvényesítése és az ökoturizmus fejlesztése, elég 
nehezen megvalósítható feladatnak bizonyul. A Duna-Ipoly Nemzeti Park elsősorban a 
természetvédelemre koncentrál, de kellő figyelmet fordít a természetvédelmi szemlélet 
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kialakítását is segítő ökoturizmus fejlesztésére (erdei művelődés háza, jurta-kemping 
táborok). Azonban számos példa bizonyítja, hogy az ökológiai szemlélet nem képes 
kellően érvényesülni, ha az nem párosul gazdasági megalapozottsággal. Ezt a gazdasági 
hasznot pedig a turizmus biztosítja. A turistáktól származó jövedelmekből a turisztikai 
vállalkozóknak, a helyi lakosságnak és a természetvédelemnek egyaránt részesednie 
kell, s csak közösen lehet egy, a természetvédelem értékeit messzemenően figyelembe 
vevő turisztikai tevékenységet kifejleszteni. 
 
 
7. A turizmus és a műemlékvédelem kapcsolata 
 
 A Visegrádi Várbizottság 1923 júniusában alakult. Elhatározták, hogy a 
kirándulóktól belépődíjat szednek, s az így nyert összeget a romokhoz vezető utak 
karbantartására, padok felállítására fogják fordítani a Műemlékek Országos 
Bizottságának szakvéleménye szerint. A Belügyminisztérium azonban úgy látta, hogy 
még nem jött el az ideje annak, hogy a társaság belépődíjakat szedjen. Ettől függetlenül 
két év alatt 34 millió koronát gyűjtöttek össze és fordítottak a romok rendben tartására. 
Igyekeztek a várbizottságot országos jellegű intézménnyé fejleszteni. Sajnos a lelkes 
amatőrökből alakult Visegrádi Várbizottság akkori formájában nem tudta megnyerni a 
helyi lakosokat, azok ekkor még nem érezték át munkájuk jelentőségét (SCHULEK J. 
1936). 
 A műemlékek folyamatos fenntartása és bemutatása ma is rendkívül magas 
költségekkel jár. Azonban a turizmus fejlesztésének egyik alapja a kultúra és különösen 
a műemlék. Ha ezzel a szemmel nézzük a műemlékek fenntartásának finanszírozását, 
gazdaságossági szempontok alapján, nyereséges tevékenységként kell felfogni. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A Dunakanyarban fekvő települések nagyon különböző mértékben tudtak élni a 
turisztikai fejlesztési lehetőségekkel és nagyon különböző mértékben idomultak a 
turizmushoz. Ennek megfelelően a természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális 
környezetükben bekövetkező kedvező és kedvezőtlen hatások is eltérő léptékűek. 
 Ahhoz, hogy a jövőben fokozódjon Visegrád turisztikai vonzereje, s ezzel együtt 
a település népességmegtartó ereje, a környezetbe integrált, környezettudatos turisztikai 
fejlesztésekre van szükség, s az eddigieknél egy jóval magasabb minőségű környezet 
létrehozására kell törekedni. Ez egyaránt magába foglalja a környezet- és 
természetvédelem szempontjait messzemenően figyelembe vevő alap- és 
idegenforgalmi infrastruktúra javítását, a magas szakmai színvonalú szolgáltatásokat, a 
helyi lakosság bevonását a fejlesztésekbe. Erre alapozva teremthető csak meg a 
természeti és emberi erőforrásokat hosszú távon is megőrző fenntartható turisztikai 
fejlődés. 
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67. Vasas Attila 
 

A táji elemek falusi turizmusban betöltött szerepe  
a Mezőkövesdi Kistérségben 

 
 
Bevezetés 
 
 A vidéki – elsősorban falusias – kistérségek esetében gyakran elhangzik, hogy 
egyik fejlődési lehetőség számukra az idegenforgalom. Ahhoz azonban, hogy ennek 
realitása legyen olyan természeti és/vagy kultúrtörténeti adottságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják a terület attraktivitását. 
 A falusi turizmusban a vendégforgalom volumenét – a kellő színvonalú 
szolgáltatások mellett – jelentős mértékben meghatározza a település természeti 
környezete. 
 A tájkép látványos elemei gyakran késztetik utazásra a turistát. Kedvező 
benyomásait, élményeit továbbadva, kisebb-nagyobb mértékben maga is hozzájárul a 
célterület vendégforgalmának a növeléséhez. 
 A falusi turizmusban – a 2004-es összesített vendégszám alapján a megyék 
rangsorában Borsod-Abaúj-Zemplén 2. helyen állt. A megyén belül a legnagyobb 
vendégforgalmat az egyik legkedvezőbb tájképi adottságokkal rendelkező Mezőkövesdi 
kistérség bonyolította le (1. ábra). 
 

1. ábra: Településenkénti vendégszám megoszlása a falusi szálláshelyeken Borsod megyében, 2004 
(a KSH adatainak felhasználásával a szerző saját szerkesztése) 
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1. Közlekedésföldrajzi adottságok 
 
 A mezőkövesdi kistérség településeinek megközelíthetősége igen jó, mert az 
M3-as autópálya, a 3-as főút és a Budapest – Miskolc vasútvonal is kettészeli a térséget 
(2. ábra). Nem kis részben a környezeti terhelés miatt az útvonalak által érintett 
településeknél nincs falusi vendégfogadás. Az érintett Mezőnyárád, Bükkábrány, Vatta, 
Mezőkeresztes és Mezőnagymihály esetében a turisztikai vonzerő sem ellensúlyozza a 
hátrányos helyzetet (1. táblázat). Teljesen más a helyzet, ha a közlekedési tengelytől 
távolabb megyünk – különösen a kistérség északi felében igen sok szálláshelyet találni, 
amelyeknek viszonylag gyors megközelíthetőségét biztosítják az említett utak. 
 

 
2. ábra: A mezőkövesdi kistérség megközelíthetősége 

A települések számozását lásd az 1. táblázatban. 
 
 
 A kistérség közlekedésének másik jellegzetessége, hogy a Bükk déli előterében 
fekvő települések (egy-két kivételtől eltekintve) nincsenek kelet-nyugati irányban 
összekötve így ugyan a környék bejárása kissé nehézkes, de a kisebb átmenő forgalom 
által biztosított a nyugalmasabb környezet. A kistérség déli részében fekvő települések 
láncszerűen kapcsolódva helyezkednek el keretezve a Borsodi Mezőséget. 
 
 
2. A táji elemek és a vendégforgalom összefüggése 
 
 A térség idegenforgalmi vonzereje a vendégéjszakák számában Bogács és 
Cserépfalu esetében egyértelmű. A területnek ugyan nem egyetlen attrakciója a bogácsi 
termálvíz, de mindenképp az egyik legmeghatározóbb tényező. Említhető azonban a 
számos kaptárkő, a Bükk élővilága, a Subalyuk-barlang, a vulkáni tufába vájt 
barlanglakások és a különböző műemlékek vagy műemlék jellegű épületek (CSÖRNÖK 
M. 2003). 
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1. táblázat: A táji látványt meghatározó tényezők településenként 
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1 Bogács X X  X X X X X 
2 Borsodgeszt       X  
3 Borsodivánka X   X    X 
4 Bükkábrány    X     
5 Bükkzsérc X      X  
6 Cserépfalu X X X  X  X X 
7 Cserépváralja X X X    X X 
8 Csincse    X     
9 Egerlövő X      X X 

10 Kács X X     X X 
11 Mezőkeresztes        X 
12 Mezőnagymihály         
13 Mezőnyárád    X     
14 Négyes X     X   
15 Sály X   X   X X 
16 Szentisván    X     
17 Szomolya X X X  X  X  
18 Tard X      X X 
19 Tibolddaróc X    X  X X 
20 Tiszabábolna X   X  X X  
21 Tiszadorogma X     X X  
22 Tiszavalk X     X   
23 Vatta        X 

 
 
 A táblázatból kitűnik, hogy adottságai alapján Bogács, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Kács és Szomolya azok a települések, amelyek megfelelő adottságokkal 
rendelkeznek a vendégfogadáshoz. A táblázatban említett adottságokból egyedül a 
kiterjedt mezőgazdasági terület pozitív hatása vitatható, amely nem a kedvező tájképi 
elemek sorába. A racionális tájhasználat, tájrendezés elveinek ezért is van nagy szerepe 
a települések fejlesztési terveinek készítésekor. További előny még mind az öt említett 
településnél a jelzett turistautak megléte. 
 Az eltöltött vendégéjszakák alapján Bogács (12 007 éj) és Cserépfalu (1 516 éj) 
az a két település, ahol jól működik a falusi vendéglátás – a 2004-es év eredményei 
alapján (ld. 1. ábra). Cserépváralja, Kács és Szomolya esetében a vendégéjszakákban 
realizálódó forgalom mértéke nincs arányban a tájképi, kínálati elemek sokrétűségével. 
A három falu együttes forgalma nem érte el 2004-ben az 500 vendégéjszakát. 
 
 
3. Lépések a vendégforgalom növelése érdekében 
 
 A falvak önállóan vagy összefogva biztosít(hat)ják saját maguk és a helybeli 
szállásadók számára a kifizetődő vendégfogadást. A mezőkövesdi kistérségben Bogács 
1 848, Cserépfalu 242 férőhellyel várja a vendégeket – e két falu esetében a helyieknek 

 521



A TÁJI ELEMEK FALUSI TURIZMUSBAN BETÖLTÖTT SZEREPE A MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉGBEN 
 
 

elsődleges feladata kell, hogy legyen a tartózkodási idő megnyújtása különböző 
rendezvények szervezésével. 
 A 3. ábrán látható adatok és az említett adottságok alapján szükséges lenne 
Cserépváralja, Kács és Szomolya esetében a férőhelyszám bővítése, de ehhez vonzó 
programokra is szükség van. 
 

Bogács; 1 848
Cserépfalu; 242

Szomolya; 77

Bükkzsérc; 64

Tard; 44
Kács; 40

Tibolddaróc; 32 Cserépváralja; 13

Szentisván; 10

Borsodgeszt; 4

 
3. ábra: Férőhelyek megoszlása a mezőkövesdi kistérségben, 2004 (www.ksh.hu) 

 
 
 A tartózkodási idő megnövelése vagy a helyi kínálat színesítésével vagy a 
szomszédos települések összehangolt munkájával (rendezvények) valósulhat meg. A 
falvaknak mérlegelni kell, hogy mekkora mértékű turizmus az, ami számukra optimális 
s ennek ismeretében kell a fejlesztési lépéseket megtenni. 
 A fejlesztések a Mezőkövesdi Kistérségben az elmúlt években is folyamatosan 
zajlottak, a megyén belül a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi Kistérséghez hasonlóan az 
országos átlagot meghaladó ütemben történt szálláshely-kapacitásbővítés (KÓRÓDI M. – 
DUDÁS P. 2003). 
 A falukép formálása, szépítése, a táji elemek megőrzése, karbantartása, a 
színvonalas szolgáltatások teremtik meg az alapját egy eredményes marketing-
tevékenységnek – mely magába foglalja a média (főként TV, internet) kínálta 
reklámlehetőségeket és a szervezett turisztikai kiállításokon való megjelenést. Ezek 
együttesen eredményezhetik azt, hogy nem csak két, hanem öt településen működjön 
aktív falusi vendégfogadás a térségben. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A falusi turizmusban a vendégforgalom volumenét – a kellő színvonalú 
szolgáltatások mellett – jelentős mértékben meghatározza a település természeti 
környezete. A falusi turizmusban komoly, még nem kihasznált lehetőségekkel 
rendelkezik a Bükkalja. 
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68. Bolgár Blanka Erika 
 

Egy romániai síközpont idegenforgalmának hiányosságai, 
fejlesztési javaslatok 

 
 
Bevezetés 
 
 Románia rövid időn belül szeretné elérni, hogy a turizmus gazdaságának húzó 
ágazata legyen. Az ország turisztikai potenciálja, erőforrásai ezt lehetővé tennék, 
azonban az ehhez szükséges infrastruktúra, szolgáltatások, tervek és módszerek gyakran 
hiányosak és hátráltatják a jövedelmező minőségi turizmus kibontakozását. 
 Románia regionális versenyképességének vizsgálata is ezt támasztja alá. Az 
árak, környezet, kereskedelem és turizmus iránti nyitottság terén felülmúlja egyes 
versenytársait, a technológia, a humánerőforrás és infrastruktúra terén azonban 
többnyire megelőzik. A vizsgálatba a környező országokat – Bulgáriát, Horvátországot, 
Szerbia és Montenegrót, Magyarországot, Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot és 
Ukrajnát – vonták be. Ezek az országok Románia legfőbb versenytársai a turizmus 
területén (ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 2006). 
 A fent említett cél – a turizmus pozitív gazdasági hatásainak érvényesítése a 
környezet legkisebb károsítása mellett – megvalósításához a minőségi és fenntartható 
turizmus fejlesztése szükséges, hisz egyedül ez a forma veszi figyelembe a gazdasági 
haszonnal ötvözött fenntarthatósági szempontokat. Ezzel ellentétben a tömegturizmus 
egyedüli célja a minél magasabb profit megszerzése. 
 Mivel a fenntartható turizmus egyik fontos mutatóját, a terhelhetőséget igen 
nehéz számszerűen kifejezni, így a kutatás nem arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
„Mennyi a túl sok?”, hanem inkább arra próbál válaszolni, hogy melyek azok a kívánt, 
megvalósítható és elfogadható feltételek, fejlesztési irányvonalak, melyek 
alkalmazhatóak egy turisztikai központra (MCCOOL, S.F. – LIME, D.W. 2001). 
 Fenntarthatónak az olyan turizmusfejlődést lehet tekinteni, amely az adott 
desztináció természeti környezetének teherbíró képességét szem előtt tartva lehetővé 
teszi a természeti erőforrások megújulását, felismeri, hogy a helyi közösségek, 
szokások, életmód a turisztikai terméknek rendkívül fontos összetevőjét jelentik, ennek 
következtében elfogadja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a turizmus 
pozitív gazdasági hatásaiból, és tiszteletben tartja a fogadó területek lakosságának 
érdekeit és kívánságait a turizmus fejlődésére vonatkozóan (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 2001). 
 A fenntartható turizmusnak hosszú távon ökológiailag elviselhetőnek, 
gazdaságilag kivitelezhetőnek, a helyi lakosságra nézve pedig etikai és szociális 
szemszögből méltányosnak kell lennie (MICHALKÓ G. 2005). 
 
 
2. A kutatás célja 
 
 Jelen kutatás célja a kisbányahavasi síközpont turizmusának vizsgálata, majd a 
központ jellegzetességeinek, hiányosságainak ismeretében a fenti szempontok 
figyelembevételével a tervezésre irányuló javaslatok megfogalmazása. 
 E javaslatokat a turizmus és az általa kifejtett hatások megfigyelése, ismerete és 
elemzése után tudjuk megadni. A turizmus folyamatának vizsgálata, hatásainak 
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felderítése terepi munkával (látogatószámlálás, kérdőívezés, megfigyelés), valamint 
elméleti módszerekkel és másodlagos információs források felhasználásával valósult 
meg. 
 
 
3. Kisbányahavas idegenforgalmának jellegzetes problémái 
 
 Kisbányahavas az Erdélyi Szigethegység egyik legismertebb síközpontja, az 
Öreghavas területén helyezkedik el, 1400 m magasan, Kolozsvártól mintegy 50 km-re, 
D-re. 
 Mivel a síközpontról kevés adat állt rendelkezésünkre, kérdőíves adatgyűjtést és 
látogatószámlálást végeztünk1. A kutatás rámutatott az üdülőközpont 
idegenforgalmának számos hiányosságára, sajátosságára. 
 Egyik legégetőbb probléma Kolozsvár közelségéből, a síközpont 
vonzáskörzetéből adódik. A látogatószámlálás adataiból kiderült, hogy az ide érkezők 
74,2%-a Kolozs megyei rendszámú személygépkocsival/autóbusszal jött, a kérdőíves 
adatgyűjtés pedig arra mutatott rá, hogy a síközpontban tartózkodó turisták 62,56%-
ának Kolozsvár a lakhelye (1. ábra). Emiatt a hétvégi turizmus a domináló forma. Ez 
azonban periodikus terhelést és minimális gazdasági hasznot eredményez. 
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1. ábra: A megkérdezettek lakhely szerinti megoszlása (saját szerkesztés) 

 
 
 Adataink szerint nemzetközi turizmusról egyáltalán nem beszélhetünk. A 
külföldi turisták aránya nagyon alacsony, alig 1% fölötti, pedig ez a turistacsoport 
hozná a legnagyobb bevételt. 
 Egy következő tipikus probléma – mely a hétvégi turizmus következménye – a 
vendégéjszakák alacsony számából adódik. Az ide látogatók 60,9%-a nem száll meg, 
azok pedig akik megszállnak nem töltenek többet, mint 1-2 éjszakát a központban. Az 
átlagos vendégéjszakák száma nagyon alacsony, csupán 1,44 éjszaka. 

                                                 
1 A kutatás a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) támogatásával készült. 197 kérdőívet 
töltettünk ki a turistákkal a síszezon alatt, kérdezőbiztosokkal történő lekérdezés során, véletlenszerű 
kiválasztással. A látogatószámlálást 4 alkalommal végeztük, két hétvégi napon és két hétköznapon. 
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 A következő probléma a látogatottság szezonalitása. A forgalom a síszezonban 
a legintenzívebb, a megkérdezettek közel 90%-a érkezik ebben az időszakban, míg a 
nyári főszezonban a megkérdezettek alig 25%-a látogatja a központot (2. ábra). 
 

 
2. ábra: A turistaforgalom megoszlása szezononként (saját szerkesztés) 

 
 
 Az utóbbi években elszaporodó második otthonok építése és működtetése során 
is számos probléma jelentkezett. Gyakoriak az illegális építkezések, a közművesítettség 
nem terjed ki minden házra, emiatt jelentős szennyeződéssel számolhatunk. Ez a 
fenntartható turizmusfejlődés első feltételét szegi meg, vagyis gátolja a természeti 
erőforrások megújulását. Mindezek annak ellenére történnek, hogy a Kolozs Megyei 
Tanács a 147/1994. számú rendelettel védett területté nyilvánította az üdülőközpontot. 
Ennek értelmében tiltott minden olyan jellegű tevékenység, mely szennyezi vagy 
rombolja a környezetet. A tájba nem illő építkezést is tiltják, azonban az erre való 
odafigyelés minimális (KADAR, A. – MITITEAN, R. 1996). 
 Az alap- és turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások minősége sem 
megfelelő. Nem képes a turistaforgalmat kellő mértékben kiszolgálni, ezért 
modernizációra és bővítésre szorul. 
 Továbbá a helyiek passzivitása is hátráltatja a turizmus fejlődését, ennek 
nyereségességét. A rendszerváltás után eladták a központ területén vagy ennek 
közelében található telkeiket, így kiszorultak az idegenforgalom rendszeréből. Emiatt 
nehezen valósulhat meg a fenntarthatóság azon elve, hogy a helyi lakosság arányosan 
részesedjen a pozitív gazdasági hatásokból, érdekei és kívánságai figyelembe veendőek 
és tiszteletben tartandóak. 
 
 
4. Fejlesztési javaslatok 
 
 Mindeddig a síközpont spontán módon fejlődött, az utóbbi években pedig 
különösen intenzívvé vált ez a folyamat. Az ilyen jellegű, ellenőrizetlen 
turizmusfejlődés eredménye konfliktusos szituációk létrejötte (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 
2001). Ilyen körülmények között a kedvezőtlen hatások érvényesülhetnek – fizikai 
környezet tönkretétele, deviáns társadalmi jelenségek – a turizmus hatásainak mérlege 
pedig negatívvá válhat. 

 525



EGY ROMÁNIAI SÍKÖZPONT IDEGENFORGALMÁNAK HIÁNYOSSÁGAI, FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
 
 

                                                

 Ahhoz, hogy egy turisztikai központban a tervezett fejlődés érvényesüljön és ez 
a fenntarthatóság útján haladjon, elengedhetetlen a kutatás, majd az eredmények alapján 
kidolgozott fejlesztési tervek. Jelen tanulmány célja nem egy fejlesztési terv 
kidolgozása, hanem néhány fontos, a vizsgált központra szabott szempont, fejlesztési 
irányvonal érvényesítése. 
 A fejlesztés során számos általános feladatnak, elvnek is eleget kell tenni. Ennek 
értelmében a fenntarthatóság megvalósításában részt kell venniük a nemzeti 
kormányoknak és kormányzati szerveknek, a nem kormányzati szerveknek, a turisztikai 
szektor képviselőinek, a turistáknak és a helyi lakosságnak egyaránt (WTO 2000). 
 A kormányzati szervek szerepe a decentralizáció, a partnerség, a tervezés és a 
közös, ún. kofinanszírozás témakörökre terjed ki. A törvénykezés szigorítása, a büntetés 
is az állam feladatköre, ezáltal szabályozható lenne a tervezetlen, illegális építkezés, 
csökkenthető lenne a szennyezés. 
 A civil szféra részéről is mutatkoznak kezdeményezések. Nemrég jegyeztették 
be az „ASOCIAŢIA STAŢIUNEA MUNTELE BĂIŞORII” (Kisbányahavas 
Alapítvány) nevű szervezet, melynek fő célkitűzése az uniós szintű, fenntartható 
fejlesztés, valamint az üdülőközpont helyi jellegének megváltoztatása, országossá és 
nemzetközivé való alakítása. 
 Az utóbbi évtizedben az üdülőközpontra vonatkozóan született néhány 
fejlesztési elképzelés, azonban ezek nagy része a mennyiségi fejlesztésre – 
szálláshelyek és sípályák számának növelése – helyezi a hangsúlyt. Az ilyen jellegű 
fejlesztés nem indokolt, mivel a síközpont turisztikai infrastruktúrájának alacsony a 
kihasználtsági foka: nem megfelelő a szálláshelyek kihasználtsága2, a turisták kisebb 
része (43%) használja a sífelvonót, a két sípálya közül az új kevésbé használt. 
 Emiatt az egyik ajánlott célkitűzés a szálláshelyek és a vendéglátás 
minőségének javítása. Különösképpen a vendéglátás fejlesztésére kell nagy hangsúlyt 
helyezni, mivel a síközpont területén csak két vendéglő működik. A vendéglátás 
színvonalának, illetve a szolgáltatások általános színvonalának emelése elengedhetetlen 
követelmény. 
 A kereskedelmi ellátottság is nagyon hiányos, csupán három élelmiszerboltvan, 
mely közül kettő szezonálisan működik. A központ jellegéből adódóan a téli időszakban 
valószínűleg nagy forgalma lenne egy szaküzletnek (sport, alpinizmus). A 
vendégéjszakák növekedésével, a tartós üdülés kialakulása során igény lenne egy jól 
felszerelt bevásárlóközpontra is. 
 Az infrastruktúra is fejlesztésre szorul, az úthálózatot jelenleg modernizálják, 
ám a környező településeken még mindig nagyon rosszak az utak. A közművesítettség 
nem okozna gondot, azonban számos második otthont nem csatlakoztatnak rá a 
kiépülőben lévő csatornahálózatra. Az egyik nagyobb hiányosság a parkolóhelyek 
alacsony száma. Ajánlott egy parkoló megépítése. Szükség lenne az információs táblák 
korszerűsítésére, szemetes kosarak elhelyezésére, a szeméttároló modernizálására. 

 
2 A férőhelyek kihasználtsági fokát csak közvetetten lehetett meghatározni. Csak a szálloda rendelkezik 
ilyen jellegű adatokkal, azonban csak két évre visszamenőleg és hiányos adatokat bocsátottak 
rendelkezésünkre, ezek publikálásra nem alkalmasak. Az interjúk során azonban kiderült, hogy csak a téli 
szezonban, különböző rendezvények alkalmával telítődnek a szálláshelyek, máskor csak 40-50%-os a 
kihasználtság. Néhány szállásadó egység csak télen fogad turistákat, nyári szezonban zárva tart. 
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 Mivel a központban számos sítábort is rendeznek, ajánlott az oktatásra alkalmas 
sípályák kialakítása, a különböző nehézségi fokú pályák kijelölése. A konfliktusok 
elkerülése érdekében elkülönített, szánkózásra alkalmas pályák is szükségesek. 
 A minél változatosabb sportolási lehetőségek kialakítása érdekében szükség 
volna egy komplex sportcentrum kialakítása, korcsolyapálya építésére, játszóterek 
létrehozására is. 
 Egy másik fontos célkitűzés a szezonalitás csökkentése, a nyári szezon 
forgalmának növelése, a hétvégi turizmus negatív hatásainak ellensúlyozása. Mindez 
maga után vonná a vendégéjszakák számának a növekedését, minőségi szolgáltatások 
iránti igényt generálna. 
 A nyári szezon forgalmának növelése érdekében változatos programcsomagokat 
kell kidolgozni, mint például természetjáró, ismeretterjesztő képzések: gyógynövény- és 
gombaismertetés, egészséges életmód és környezeti tudat-formáló képzések; vadászat, 
halászat, barlangászat, extrém sportok, túrázás stb. 
 A szezonalitás mérséklését, a zsúfoltság csökkentését szolgáló módszerek egyike 
az árdifferenciálás is, melyet Kisbányahavason is elkezdtek használni bizonyos 
szálláshelyeken (Vila Muntele Băişorii, Pensiunea Nicoleta). 
 Mivel az Öreghavas szálláshelyei Kisbányahavas területén összpontosulnak, jó 
lehetőség nyílik csillagtúrák szervezésére. Ez a kezdeményezés kevés befektetést 
igényel, az infrastruktúra adott, a környék pedig számos látnivalót szolgáltat (Bélavára 
botanikai rezervátum, Bondureasa víztározó, Căpăţânii tőzegláp, a Hideg-Szamos és 
Jára-völgye, Corabia kőbánya stb.). 
 Ugyancsak a nyári forgalom növekedését szolgálná a turizmus alternatív 
formáinak az érvényesítése. Sikeresen beindítható lenne a falusi turizmus, 
ökoturizmus, agroturizmus, kulturális turizmus. A közelben lévő Bélavára botanikai 
rezervátumban tanösvények hozhatóak létre. E turisztikai tevékenységek 
megvalósításához az adottságok és lehetőségek rendelkezésre állnak, a befektetőket 
kellene idevonzani. Ez a marketingtevékenység feladata, ami jelenleg nulla. 
Adókedvezményekkel, juttatásokkal, kedvezményes kölcsönökkel, reklám-
tevékenységgel gyarapítható a befektetők, érdekeltek, partnerek száma. 
 Romániában az alternatív formák, különösképpen a falusi turizmus rövid távon 
nem képes országos szinten a rurális térség látványos gazdasági fellendítésére, csupán 
kisebb földrajzi régiókban vagy gazdaságokban fejti ki hatását (BENEDEK J. – DEZSI, Ş. 
2006). 
 Mindezek az alternatív formák a turizmus kedvezőtlen hatásait mérsékelik, 
kifejlesztésük összhangban van a turisztikai desztináció természeti, kulturális 
adottságaival. 
 Az egyik kritikus pont a már említett alternatív formák működtetése során a 
helyiek bevonása, ami elengedhetetlen célkitűzés. Mivel eddig tehetetlenül nézték a 
turizmus kibontakozását, különböző képzéseket (vendéglátás, szálláshelyek kiadása, 
túravezetés, idegen nyelvek stb. témákban) kell szervezni nekik, ezáltal elsajátítják a 
szükséges ismereteket, jártasságokat, magatartásformákat, bekapcsolódhatnak a 
turizmus rendszerébe. Ez annál is inkább indokolt, mert jelenkeg a síközpontot övező 
települések egyetlen lakosa sem dolgozik a turisztikai szektorban. 
 A helyiek bevonásával a régió jellegzetességei is érvényesíthetőek (mócok 
életmódja, építkezési stílusa, kultúrája). E fejlesztési irányvonal azért is ajánlott, mivel a 
WTTC egyik friss felmérése szerint Románia síturizmusa európai összehasonlításban 

 527



EGY ROMÁNIAI SÍKÖZPONT IDEGENFORGALMÁNAK HIÁNYOSSÁGAI, FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
 
 

nem versenyképes (WTTC 2006). A helyi jellegzetességeket kell olyan turisztikai 
termékekké fejleszteni, ami nemzetközi vonzerőt eredményezhet. 
 
 
Összefoglalás 
 
 A kutatás rámutatott a síközpont jellegzetes problémáira, ennek alapján 
meghatározhatóak voltak a legfontosabb fejlesztési irányvonalak. A rendelkezésre álló 
módszerek, lehetőségek sokfélék, az utóbbi években bizonyos kezdeményezések is 
születtek a fejlesztéssel kapcsolatosan. 
 Azonban elengedhetetlen a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése, 
ezáltal olyan turisztikai fejlesztések megvalósítása, amelyek növelik a 
foglalkoztatottságot, valamint a helyi közösségek életminőségét, miközben a környezet 
és a turisztikai attrakciók állapota nem romlik. 
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69. Dávid Lóránt − Szilágyi Zsuzsanna 
 

A turizmus és a sporttevékenységek által okozott morfológiai 
változások kutatásának új eredményei 

 
 
Bevezetés 
 
 Az ember kikapcsolódásra, szabadidő kellemes eltöltésére irányuló igénye az 
ókorig nyúlik vissza. A hétköznapi rutinból való kilépés vonzerejére a XX. században 
az egész Földre kiterjedő szolgáltatóhálózat épült ki, s létrejött a tömegturizmus, 
tömegeket megmozgató sportolás. Fokozott stresszel együtt járó felgyorsult életünknek 
köszönhetően a XX. század utolsó harmadától a turizmus és a sport robbanásszerű 
fejlődésükkel a fejlett országok lakóinak legkeresettebb szabadidős tevékenysége lett. 
Sokféle becslés hangzik el a turizmus és a sport jövőjével kapcsolatban, az ilyen jellegű 
rekreációs igény konjunktúrája azonban töretlen. 
 A természet vonzerőin alapuló, sporttal kapcsolatos utazások számának 
növekedése mellett, egyre bővül a célterületek, illetve a szabadban végezhető 
tevékenységek köre, valamint a rájuk fordított idő hossza (STRASDAS, W. 1994). 
Emelkedik azoknak az utazásszervezőknek a száma is, akik utasaiknak szabadidős 
sportprogramot ajánlanak (STANDEVEN, J.− KNOP, P. 1999). A Világ Turisztikai 
Szervezetének (WTO) vizsgálatai alapján a szabadidős utazások során a síelés, a 
hódeszkázás, a hegymászás, a természetjárás, a vízi sportok űzése, valamint a 
kerékpározás a legkedveltebb fizikai tevékenység (WTO 2001). A természetben 
végezhető sportok népszerűsége bizonyos területeken a résztvevők óriási mértékű 
időbeli és térbeli koncentrációjához vezet, ami jelentős környezet átalakító 
infrastrukturális fejlesztéseket és fokozott környezetterhelést eredményez. 
 Bár a hatások típusa minden érintett területen hasonló, konkrét megjelenési 
formájuk, kiterjedésük és nagyságuk más és más lehet (PUCZKÓ L. − RÁTZ T. 2002). A 
rekreációs turizmus és sportolás sajátossága, hogy szinterei komplexebb és 
sérülékenyebb környezetek (pl. szigetek, tengerpartok, hegyvidékek). 
 Az alábbiakban bemutatjuk azokat a folyamatokat, amelyek az említett 
tevékenységekhez kötődően megváltoztatják a földfelszín formakincsét. 
 
 
1. A szabadidős utazások és sportok hatása a domborzatra 
 
1.1. Az utazások és a sportok infrastruktúrájának kiépítéséhez kapcsolódó hatások 
 
 A legtöbb szabadban űzött turisztikai és sport tevékenység nem valósulhatna 
meg megfelelő infrastrukturális beruházás (közlekedési infrastruktúra, szálláshelyek, 
vendéglátóhelyek, sportpályák, és különféle kiszolgáló létesítmények építése) nélkül. 
Következésképpen az infrastruktúra kiépítése a domborzat megváltoztatásával 
jelentős változásokat idéz elő a célterület környezetében. A beavatkozás súlyát csak 
tetézi, hogy a célterületek kialakításakor (üdülő komplexumok, golfpályák, sípályák 
kiépítése) sokszor még érintetlen természeti területeket vonnak művelés alá. Ahogy 
azt az 1. ábra mutatja, csak nagyon kevés olyan szabadban űzött tevékenység van, 
amelynek infrastrukturális háttere nem kíván nagyobb mértékű beavatkozást a tájba. 
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1. ábra: A fejlesztési terület, a tevékenység jellege és a hatások intenzitása közötti kapcsolat 

(Türk, S. − Jakob, E. − Krämer, A. − Roth, R. 2004) 
 
 
1.2. Téli sportok célterületein jelentkező hatások 
 
 A világszerte népszerű téli sportok legkedveltebb célterületei az Alpok, a 
Pireneusok, a Skandináv-hegyvidék, a Kárpátok, a Kaukázus, a Himalája, a Sziklás-
hegység, az Andok, valamint Új-Zéland déli szigete. Legkorábban, az Alpokban terjedt 
el tömeges méretekben a síelés, és annak nem kívánt hatásait is itt figyelték meg 
elsőként. A hegység hó borította területeit évente mintegy 40-50 millió, a lesiklás 
különböző formáinak hódoló vendég keresi fel. A sportolók kellemes időtöltéséről 
körülbelül 15 000 felvonó és 40 000 sípálya (összhosszuk mintegy 120 000 km!) 
gondoskodik (MARTONNÉ ERDŐS K. 2001). A sípályák kiépítése során először kivágják 
a fákat, majd sok helyen átalakítják lejtőket, a lankásabbakat felmagasítják, máshol 
pedig elegyengetik a felszínt. Az erdők megsemmisítésével megszűnik a növényzet 
vízvisszatartó hatása és felerősödik a talajerózió. A gyorsan lefutó olvadék- és 
csapadékvizek a csupasz lejtők felszínébe eróziós barázdákat, szélsőséges esetben 
eróziós árkokat vésnek, de az elegyengetett, tömörödött felszíneken gyakran areális 
lejtőleöblítés is történik. A tél elmúltával a fáktól megtisztított lejtőkön akadálytalanul 
lezúduló víz gyakran okozhat létesítményeket, sőt emberi életeket veszélyeztető 
földcsuszamlásokkal kísért árvizeket. 1987 júliusában például Tirolban egy 
katasztrofális földcsuszamlás eredményeként 60 ember vesztette életét és 
megrongálódott 50 település 7 000 lakójának háza (ROMERIL, M. 1989). A turisztikai 
infrastruktúra kiépítésének rovására írható tömegmozgásos folyamatokról 
Olaszországból, Svájcból és Nepálból is beszámoltak már (HOLDEN, A. 2000). Az 
intenzív turizmusnak köszönhetően, az Alpok ma a világ legsérülékenyebb hegysége. A 
hotelek, a sípályák infrastruktúrájának, valamint az éttermeknek köszönhetően a táj 
drámaian megváltozott, széttöredezett. MOSIMANN, T. (1985) szerint a Svájci-Alpokban 
a turizmus indukálta módosított területek aránya eléri a 15%-ot. Svájci síterepeken 
végzett vizsgálatai során úgy találta, hogy az erózió mértékét leginkább a lejtő formája, 
a talaj nedvességi állapota, a lefolyások gyakorisága, valamint a vízgyűjtőterület 
nagysága határozza meg. 
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 A téli sportok okozta változások azonban nem csak a természetben 
jelentkezhetnek. Sokszor városi környezeteket is átformálnak azért, hogy kielégítsék a 
látogatók igényeit. Oslóban például a síugró sánc ma már valósággal eluralja a 
városképet. A 2. ábra jól szemlélteti, hogy az eredeti lejtő hogyan vált egy évtized 
leforgása alatt egyre meredekebbé. 
 

 
2. ábra: A Holmenkollen sísánc meredekségének változása 1892-1982 között 

(Bergsland, E. − Seim-Haugen, O. 1983) 
 
 
 A városi sípálya, illetve a körülötte található komplexum évente több ezer 
turistát vonz (BALE, J. 1989). Hazai példaként településeink, többek között Debrecen 
szánkózás céljából emelt dombjait lehet megemlíteni, amelynek komoly 
városképformáló hatása van. 
 A tájvédelmi szempontokat figyelembevevő fejlesztések megvalósulásával 
kedvező tapasztalatokról is beszámolnak a szakemberek. Például a skóciai Cairngorm 
hegység lejtőin, a felvonók területének befüvesítésével és fásításával, illetve a 
vízlevezetők kiépítésével jelentősen csökkentették a talajerózió mértékét (BAYFIELD, 
N.G. 1974). 
 Ugyan nem téli sport, mégis abból származtatható a gyepsí. Tivers, J. (1997) 
leírja, hogy Angliában sokszor a kőszénbányák és más iparterületek rekultivációjával 
történik a pályák kialakítása. Csak Sheffieldben 9 gyepsí pálya található, amelyek 
összhossza 1 000 km. A növényzetre és a lejtős felszínre gyakorolt közvetlen, erőteljes 
nyomás következtében a gyepsízés még a hagyományos síelésnél is tájrombolóbb 
hatású. A rekultivációs tájalakítás tehát végül mégis tájromboló tevékenységbe 
torkollik. 
 
 
1.3. Vízpartokon jelentkező hatások 
 
 A hegyvidékek mellett a turizmus és a sportok megannyi formájának teret kínáló 
természetes vízi környezetek a legnépszerűbbek. A tömegturizmus kibontakozásakor a 
legnagyobb forgalmat a nyári vakációzások jelentették, amelyek legfőbb célterületei 
leginkább − a „4 S”-nek (Sea, Sand, Sun, Sex) köszönhetően − a tengerpartok, kisebb 
részt pedig a tavak és folyópartok voltak. 
 A fürdésre alkalmas tengerpartok különféle szolgáltató létesítményekkel történő 
beépítésének igen nagy területek estek áldozatul. Az építkezések eltüntetik a 
homokdűnéket, valamint a védő szerepet betöltő vízparti növényzetet, a part 
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állékonyságának csökkenésével pedig megnő a parterózió, illetve az abrázió ereje. A 
szakértők szerint a délkelet-ázsiai mangrove erdők − amelyeket kiirtottak, hogy 
helyükön többek között tengerparti turistaközpontokat létesítsenek − lényegesen 
tompították volna a 2004-es cunami-katasztrófa következményeit. Azóta számos ázsiai 
országban védettnek nyilvánították, illetve újratelepítik a mangrove erdőket. A 
korallgátak pusztulásával kapcsolatban hasonló jelenséget írtak le Kenya óceáni 
partvidékéről (HOLDEN, A. 2000). 
 1960 óta a Spanyolország, D-Franciaország, Korzika, Szardínia és Szicília 
tengerpartjain a homokdűnék közel ¾-e tűnt el (ENSZ 1999). Az 1. táblázatból 
kiolvasható, hogy a Mediterráneum tengerpartjainak jelentős része szenved a 
parteróziótól. Az összesen 18 000 km hosszú parti területnek átlagosan 18%-án komoly 
gondot okoz a partszegély pusztulása. A szigetek partjai különösen érzékenyek a 
pusztító erőkkel szemben. Az abrázió méreteit jelzi az a becsült adat, miszerint 
Görögország évente elveszít egy szigetet (1. táblázat). 
 
1. táblázat: Változások a mediterrán tengerpartokon (CORINE Coastal Erosion 1998) 

Tengerparti 
terület 

Összes 
parthossz 

(km) 

Stabilizáció Erózió Üledék- 
képződés 

Nincs 
információ 

Rekreációra 
alkalmatlan 

Baleár-szk. 2 861 68.8% 19.6% 2.4% 0.5% 8.7% 
Oroszlán-öböl 1 366 46.0% 14.4% 7.8% 4.1% 27.8% 
Szardínia 5 521 57.0% 18.4% 3.6% 16.0% 5.0% 
Adriai-tenger 970 51.7% 25.6% 7.6% 3.9% 11.1% 
Jón-tenger 3 890 52.3% 22.5% 1.2% 19.7% 4.3% 
Égei-tenger 3 408 49.5% 7.4% 2.9% 37.5% 2.6% 

 
 
 Idővel persze maguk a turisztikai létesítmények is védelemre szorulnak a partok 
eróziója miatt, ezért a tájképet tovább rontó védőfalakat építenek. 
Védőlétesítményekkel gyakran találkozhatunk például az Északi-tenger partjainál is. A 
védelem egy másik, szintén gyakran alkalmazott módja a tengerparti területek 
feltöltése. A 3. ábra azt mutatja be, hogy Belgiumban hány m3 homokot és kavicsot 
kellett valamely más területről kibányászni a tengerparti területek feltöltéséhez. 
 

 
3. ábra: Tengerparti területek feltöltésére használt homok- és kavics mennyisége Belgiumban 

(Haelters, J. − Jacques, Th. 1996) 
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 A közelmúltban több olyan beruházás is kezdetét vette, amelyek tulajdonosai, a 
turizmusból származó bevételek növelése érdekében mesterséges szigetcsoportokat 
építtetnek a tengerbe, s ezzel soha nem látott méretekben avatkoznak be a természeti 
környezet bonyolult rendszerébe. Az Arab-öbölben pálmafa alakúra tervezett 
mesterséges sziget (4.ábra) 8 km-es törzsén luxus szállodák, bevásárlóközpontok, 
mozik, szórakozóhelyek, 17 pálmaágán pedig lakó- és irodaházak találhatók. Az Arab 
Emírség legexkluzívabb pihenőhelye az a 250 mesterséges szigetből álló létesítmény 
lesz, amely 5 km-re fekszik majd Dubai partjaitól, s a földgömböt mintázza. A The 
World szigetcsoport szolgáltatásait várhatóan 2008-tól vehetik igénybe a vendégek 
(www.palmsales.ca). 
 

  
4. ábra: A The Palm és a The World mesterséges szigetcsoport terve Dubai (www.palmsales.ca) 

 
 
 A Balatonnál a XIX. század második felében indult meg a tavi fürdőzés, s a XX. 
század első felében elkezdődött a Balaton-part beépítése is. Az 1970-es évekre 80 %-os 
volt a beépítettség a part menti 300 m-es sávban. Az ezredfordulóra a 195 km hosszú 
partvonalból mindössze 70 km maradt meg természet közeli állapotban (MARTONNÉ 
ERDŐS K. 2001). A partfeltöltés igen elterjedt, illegális telekméret növelő módszer. A 
2000. évi CXII. Törvény; A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról rendelkezése 
szerint új partvonal meghúzásával (egyes helyeken parti területek feltöltésével, más 
helyeken viszont a partmenti területek eldózerolásával) igyekeznek egyrészt védelmet 
biztosítani a tó élővilágának, másrészt megállítani a Balaton turisztikai vonzerejét is 
veszélyeztető vízszintcsökkenést. 
 
 
2. Eróziót kiváltó, erősítő rekreációs tevékenységek 
 
 A természeti környeztet vonzerejének tekintő rekreációs tevékenységek hatása 
általában több tevékenységcsoporthoz kötődik. A látogatók intenzív 
igénybevételével jellemezhető pályákon, ösvényeken és a kijelölt útvonalak által nem 
érintett területeken egyaránt univerzális problémának számít a taposás, amely a talaj 
tömörödéséhez és eróziójához vezet. A tömörödés következtében csökken a talaj 
vízáteresztő képessége, s megnő a felszínen elfolyó víz mennyisége. A víz könnyen 
magával ragadja a talaj részecskéit, beindítva ezzel az eróziót. A talajt védő lágyszárú 
növénytakaró kitaposott foltjai csapadékos időben sárosak, csúszósak, a rosszul járható 
szakaszok kikerülésével pedig egyrészt megindul az ösvény szélesítése, másrészt a 
védelem nélkül maradt felszíneken jelentősen felgyorsul a talajerózió (5. ábra). Mindez 
sok esetben az utak burkolattal való ellátásához vezetett. 
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5. ábra: A taposás-erózió folyamata (http://www.maridadi.com/dofe/feros.htm) 

 
 
 A taposás szempontjából legjellemzőbb rekreációs formák által kiváltott, talajra 
nehezedő nyomás mértékét a 2. táblázat mutatja be. 
 Abban a legtöbb szakember (pl. DALE, D. − WEAVER, T. 1974; DELUCA, T.M. et 
al. 1998) egyetért, hogy a lovaglás igen jelentős mértékű ösvény eróziót okoz, hiszen a 
lovak patái sokkal nagyobb nyomást fejtenek ki a talaj felszínére (ló és lovasának összes 
súlya 500 kg-ot is kitehet), mint a sítalpak, a túrázók cipőtalpai vagy a kerékpározók 
kerekei. PHILLIPS, N. (2000) a nyugat-ausztráliai D’Entrecasteaux Nemzeti Parkban 
végzett vizsgálata alapján arról számol be, hogy 300 lovas áthaladása után a 
növényzetmentes talaj felszínének aránya 5,2%-ról 31%-ra nőtt. Ha azonban azonos a 
nyomvonal, akkor a lovaglás sokkal inkább mélyíti az ösvényt, sem mint szélesítené azt 
(HARRIS, J. 1993). 
 
2. táblázat: Rekreációs tevékenységek hatása a talajra 

Tevékenység A talajra ható nyomás (g/cm2) Forrás 
Sielés 28 Liddle, M.J. 1997 
Gyalogos természetjárás 297 Liddle, M.J. 1997 
Hegyi kerékpározás 2008 Eckert, R.E. Jr. et al. 1979 
Lovaglás 2800 Lull, H.J. 1959 
 
 
 A rekreációs tevékenységek okozta erózió hatása legfeltűnőbben a 
hegyvidékeken figyelhető meg. Ezek a területek meredek lejtőik, sekély talajtakarójuk 
miatt főleg a csapadékosabb hegységrészeken különösen érzékenyek. A hűvösebb 
hegyvidéki éghajlaton, nagyobb tengerszintfeletti magasságban a növényzet is 
sérülékenyebb, illetve lassabban regenerálódik. E kedvezőtlen adottságok ellenére a 
hegyvidéki területek hatalmas terhelésnek vannak kitéve. A hó elolvadása után válik jól 
láthatóvá, hogy a lesiklópályául szolgáló lejtőkön, növényzettől megfosztott, hosszú, 

 534 



TURIZMUS ÉS REKREÁCIÓ 
 
 

csupasz talaj csíkok futnak. A hóviszonyokat figyelmen kívül hagyó gyepsízés 
kártételei pedig még számottevőbbek. 
 Hegyvidéki területeken a természetjárók által okozott taposás-erózió is egyre 
súlyosabb környezeti problémát jelent. Karancsi Zoltán (2000) arról számol be, hogy az 
évente mintegy 14 millió látogatót vonzó brit Lake District természetvédelmi területen a 
kirándulók által gerjesztett ösvény erózió nem ritkán műholdfelvételeken is kivehető, 
óriási sebhelyeket hagy hátra a tájban. Számos brit nemzeti parkban végzett 
megfigyelés szerint, amennyiben a turistaút lejtőszöge eléri a 10º-ot, úgy a természetes 
növényzet eltűnése utáni felszínen beindul a talajerózió. Minden bizonnyal hasonló erős 
hatások érik a világ többi, kirándulásra alkalmas hegyvidékét is. 
 Hartley, E.A. (1976) mérései szerint 5-10 gyalogtúrázó hetente 10%-kal 
csökkentheti a fajgazdagságot, 10-20%-kal növelheti a csupasz talajfelszínt és 10-40%-
kal növelheti a talaj tömörségét. 
 Újabban a sivatagi területeken megfigyelt – mind gyakoribbá váló homok- és 
porviharok kiváltó okát is a motorizációban (amely az angolszász szakirodalomban a 
sokatmondó Toyotarisation kifejezésként terjedt el) látják. A terepjárós 
szafariprogramok ugyanis nagymértékben hozzájárulnak a felszín megbontásához 
(GOUDIE, A. 2004). 
 Wilson, J.P. – Seney, J.P. (1994) a túrázók, hegyi kerékpározók, lovaglók és 
motorkerékpározók által kiváltott eróziós hatásokat vizsgálták az Amerikai Egyesült 
Államokban, Montana állam egyik erdős területén. Kutatásaik során úgy találták, hogy 
a motorkerékpározás, a lovaglás és a gyaloglás, bizonyos esetekben nagyobb mértékben 
erodál, mint a hegyi kerékpározás. Chiu, L. – Kriwoken, L. (2003) szerint viszont nincs 
jelentős különbség a természetjárás és a hegyi kerékpározás ösvényt erodáló hatása 
között, bár a kerékpározók magatartása (pl. „farolás”), a nedves vagy éppen túl száraz és 
a kevésbé kompaktabb felszín, a fiatalabb ösvény kétségtelenül megnöveli a hegyi 
kerékpározók által kiváltott erózió hatását. Thurston, E. – Reader, R.J. (2001) azt állítja, 
hogy a hegyi kerékpározás felszínt pusztító hatásai nem mutatnak túl az ösvény 
tengelyvonalától mért 30 cm-es távolságon. 
 A technika fejlődésével és az egészségtudatos életmód egyre népszerűbbé 
válásával folyton újabb eszközök állnak a sportolók rendelkezésére, amelyek használata 
a legtöbb esetben tovább súlyosbítja a tevékenységhez kapcsolódó káros hatásokat. A 
Finnországból 1997-ben hódító útjára induló Nordic walking („síjárás”) igen rövid idő 
alatt kedvelt fitness tevékenységgé vált Európában és az Amerikai Egyesült 
Államokban. A hatékonyabb munkavégzés elérése, valamint a felsőtest átmozgatása 
érdekében a „síjárókat” két szúróbot segíti, amelyek szintén hozzájárulnak a növényzet 
és a talaj megbontásához. 
 A kempingezés a természettel való együttélés népszerű formája a vízpartokon és 
hegyvidéki területeken egyaránt. A területhasználat nagyfokú koncentráltsága miatt a 
kempingezők a kempingezés helyszínén jelentős taposó, tömörítő hatást gyakorolnak a 
felszínre és a növényzetre (HAMMITT, W.E. – COLE, D.N. 1998). Az értékes vegetációjú, 
érzékenyebb területeket is igénybevevő vadkempingezők károsító tevékenysége még 
nagyobb lehet. 
 A vízi járművek vízrebocsátásakor és a parti rekreációhoz (pl. horgászás, 
napozás) kötődően ugyancsak állandó problémát jelent a taposás, amely intenzívvé 
válása esetén a növényzet pusztulásához, s ezzel a vízpartokon jellemző parterózióhoz 
vezet, illetve felgyorsítja annak folyamatát. Madey, M.A. (1994) az Amerika 
leglátogatottabb nemzeti parkjának számító Yosemite Nemzeti Park területén, korábbi 
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fényképek, légifelvételek segítségével, valamint a mederszélesség és a parterózió 
mérésével vizsgálta a Merced-folyó partromboló tevékenységét, és úgy találta, hogy a 
rekreációs tevékenységek nagyban csökkentik a part állékonyságát. Ennek megfelelően, 
különösen jelentős parterózióról számolt be a kempingterületekről. A nyugat-ausztráliai 
Warren Nemzeti Parkban végzett kutatásai alapján, Smith, A.J. (1998) szintén arra az 
eredményre jutott, hogy a kempingező helyek felől, a Warren-folyó partjához vezető 
ösvények közelében a növénytakaró eltűnésének köszönhetően, láthatóan erősebben 
hatott a parterózió. 
 Liddle, M.J. – Scorgie, H.R.A. (1980) a vízi járművek motorjai által gerjesztett 
hullámok parterózióban betöltött szerepét vizsgálta. A járművek által generált hullámok 
elmossák a vízparti növényzet gyökerét, aminek köszönhetően a part állékonysága 
csökken, bekövetkezik az erózió, aminek hatására tovább fogyatkozik a vízparti 
vegetáció. 
 A sok látogatót vonzó tengerparti területeken az abrázió megjelenéséért, 
felgyorsításáért nem pusztán a növényzet eltüntetése okolható. A parti homokdűnék 
megbontása (pl. motorkerékpározás, homokjárók használata, gyalogosforgalom 
következtében) csökkenti azok pufferoló képességét, és ugyancsak lepusztuláshoz 
vezet. Ugyanakkor, Barbados tengerparti területein a sokszínű rekreációs hatás 
következtében nem érvényesülnek a korallok védő hatásai, amely szintén felgyorsítja az 
abráziót (ARCHER, E. 1985). 
 
 
Összefoglalás 
 
 A természeti környezet rendszerében bármely elem, így a domborzat 
megváltoztatása is hatással van a rendszer egészének működésére, számos, főként 
kedvezőtlen változást indíthat el. Jóllehet, a rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó 
környezeti, és ezen belül domborzati hatások mértéke csekély a legtöbb ágazat 
hatásához képest (pl. ipar, mezőgazdaság), mégis folyamatos népszerűbbé válásukkal, 
az újabb és újabb célterületek meghódítása miatt egyre nagyobb figyelmet érdemel a 
környezet és a tevékenységek bonyolult kapcsolatát figyelembevevő tervezés. 
Amennyiben a kikapcsolódásra vágyók továbbra is élvezni szeretnék a természeti 
környezetet, úgy nekik is környezetbarát felhasználókká kell válniuk. A rekreációs 
tevékenységek domborzatra gyakorolt hatása számos módon érvényesülhet. Legyen szó 
akár egy adott területen végzett vagy az eddigi eredményeket is felhasználó áttekintő 
vizsgálatról, a szakemberek számára nagy kihívást jelent a téma jellegéből adódó 
multidiszciplináris megközelítés iránti igény. 
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70. Fatsar Ádám 
 

Az ESRI és a természeti értékek megőrzésének támogatása 
 
 
 Az Environmental Systems Researc Institute (ESRI Inc.), a térinformatikai piac 
piavezetője, több, mint 20 éve nyújt támogatást különböző, fontos területeknek, így 
kutatások, oktatások, a természetvédelem és a non-profit szervezetek számára. A 
rendszeresen megújuló támogatási programok közül jelenleg kiemelt figyelmet fordít a 
természeti értékek megőrzésére irányuló, az oktatási, a mobil kormányzási és a 
fenntartható fejlődés programra. 
Az 1991-óta létező Conservation programon belül: 

• a Non-profit szervezetek támogatása, 
• a Természeti értékek megőrzésének technológiai támogatása 
• és a Barlang és karsztvédelmi program aktuális. 

 
 A fentiek közül a technológiai támogatást az ESRI együttműködő partnerek 
bevonásával nyújt hardver és szoftverszállítással, oktatással. Az együttműködő 
partnerek folyamatosan változnak, ilyenek többek között a Trimble, a Hewlett Packard, 
a Microsoft. 
 A Barlang és karsztvédelmi program keretében a térinformatikai eszközöket 
elsősorban a helyszín feltérképezésére és széleskörű terepi adatgyűjtésre használják, a 
felszínen és a föld alatt is. Fontos szerepe van a barlangok bemutatásában, 
megjelenítésben és publikálásban (1.ábra). 
 

 
1. ábra: Barlang térbeli ábrázolása (Forrás: ESRI) 

Az ábra színes változata a kötet végén található. 
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 A non-profit szervezetek támogatását mindig is fontos feladatának érezte az 
ESRI. Története során több ezer különböző típusú és méretű szervezetet és független 
projektet támogatott világszerte (2.ábra). 
 

 
2. ábra: Támogatott helyszínek 2000-ig (Forrás: ESRI) 

 
 
További néhány aktív „Conservation Geography”térkép és adatszolgáltatás a neten 
 
− Geography Network Global Community (ims), GIS.COM Your Internet Guide to GIS 

(ims), Web Map Server Demos; 
− ESRI Map Server Sites (ims), ESRI Map Server Registry (Searchable IMS Database); 
− World Conservation Monitoring Centre (ims), Pacific Biodiversity Institute Wildlands IMS 

Server; 
− Environmental Defense Fund Scorecard Site, Alaska Community Action on Toxics; 
− Florida Watershed Map Navigator (ims), Ice Age Park and Trail Foundation Map Buffet; 
− NYPIRG: New York's 21 Dirtiest Power Plants (ims), Colorado Plateau Data Sharing Test 

Site (ims); 
− Southwest Data Center, Inc. (ims) – NOAA VENTS Data and Interactive Maps; 
− Interrain Pacific Bioregional Geographic Information Server, Kentucky Fish and Wildlife 

Information System; 
− Information Center for the Environment (ICE), National Ocean Service's (NOS) 

MapFinder; 
− Tropical Rain Forest Information Center. 
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MMEELLLLÉÉKKLLEETT  
 

 

89. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: A kulturális örökség szempontjából kiemelt fontosságú területek (Forrás: OTRT) 

piros: világörökségi és világörökség-várományos területek; kék: történeti tájak által érintett települések; 

sárga: történeti települések által érintett területek; lila: világörökségi vagy világörökség-várományos és 

történeti tájak által érintett települések; narancssárga: világörökségi, világörökség-várományos és 

történeti települések; zöld: történeti tájak által érintett és történeti települések; bordó: világörökségi, 

világörökség-várományos, történeti tájak által érintett és történeti települések 

 

 

127. oldal, 1. ábra: 

 

0        2km

N

bányászat és tektonikus
preformáció okozta
csuszamlások

meddı-
hányók

PÉTERVÁSÁRAI DOMBSÁG

BÜKKLÁBA

ÓZD-EGERCSEHI MEDENCE

Eróziós völgyek derázióssá
alakulása emberi tevékenység
következtében   

1. ábra: A vizsgálati terület (saját szerkesztés) 
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248. oldal, 2. ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A projekt keretében tervezett tevékenységek (saját szerkesztés) 

 

 

282. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése (saját szerkesztés) 
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298. oldal, 3. ábra: 

 
3. ábra: A Lyukas-halom Ny-K-i metszetének rétegtani ábrája és szintvonalas domborzati rajza 

 

 

319. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet elhelyezkedése (saját szerkesztés) 
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321. oldal, 2. ábra: 

 
2. ábra: Lejtésviszonyok a Tarnavidék Tájvédelmi Körzetben (saját szerkesztés) 

 

 

329. oldal, 1. ábra: 

 

1. ábra: A láprétfı-szikalj mintázat és kistájszintő grádiensei, a Dorozsma–Majsai-homokhát és a 
Dél-Tisza-völgy határa (Újszász-Szeged-vonal), saját szerkesztés 
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378. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: A debreceni Nagyerdı őrfelvétele kompozitképeken (Forrás: LANDSAT) 
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381. oldal, 3. ábra: 

 
3. ábra: A Nagyág vízgyőjtıjének területhasználati térképe a 2000-es LANDSAT-TM őrfelvétel alapján 

 

 

428. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: Zalaegerszeg külterületi területhasználata (saját szerkesztés) 
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461. oldal, 4. ábra: 

 
4. ábra: Turisztikai funkció térbeli megjelenése Hajdúszoboszlón (saját szerkesztés) 

Jelmagyarázat: 1=fürdı; 2=kereskedelmi szálláshelyek; 3=lakónegyed fizetıvendéglátással; 

4=közintézmények; 5=lakónegyed; 6=második lakások; 7=vendéglátás; 8=kert, szántó, legelı; 

9=sportpálya, park, erdı; 10=temetı, nádas; 11=tó, vízfolyás; 12=ipari terület 
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501. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: Szép kilátást és panorámautakat jelölı térképrészlet Svájcról, a Zürichi-tó környékérıl 

(Forrás: Marco Polo térképsorozat – Schweiz 2. 2003) 

 

 

535. oldal, 1. ábra: 

 
1. ábra: Barlang térbeli ábrázolása (Forrás: ESRI) 
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