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A TURIZMUS SZEKTOR ÉGHAJLATI  
ALKALMAZKODÁSI KIHÍVÁSAI

CZIRA TAMÁS, SÜTŐ ATTILA, DOMJÁNNÉ NYIZSALOVSZKI RITA, 
NÉMETH KORNÉL, PÉTER ERZSÉBET

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

Abstract 
Climate change and its impacts affect almost all economic sectors. The tourism is one of the most 
affected sectors due to its strong connection with physical places, landscapes and climatic factors. 
The „Further development of the National Adaptation Geo-Information System” project’s „C3” module 
dealt directly with climate vulnerability of the tourism sector in Hungary. Its outputs produced 
thematic maps in microregional resolution at national and in settlement resolution at local levels for 
exposure, sensitivity, impact, adaptability and vulnerability data. Its analyses concentrates on 3 time-
window: beyond present time situation analysis, both for the 2021-2050 and the 2071-2100 periods. 
On top of that, local adaptation attitudes and best practices were also analysed during the research 
in 3 special Hungarian pilot destinations through local examinations and interviews. The project was 
just the beginning: its future expansion could further deepen the explanatory power and usefulness 
of the methodology. Realizing the existing and potential climate change impacts on the sector and the 
lack of undeveloped / unconscious nature of potential preparatory adaptive or preventive measures 
it is evident that there is an unambiguous necessity for the deepening and dissemination of related 
knowledge base in Hungary. To support these, the results of this research can serve as initial steps.

Kulcsszavak: turizmus, éghajlati sérülékenység, alkalmazkodás, tájegységek

1. Bevezetés: turizmus –tájak– éghajlatváltozás

A jelenkor globális, ám helyben is neuralgikus problémaként jelentkező kihívásai 
egyikeként az éghajlatváltozás a társadalmi szférák mellett a gazdasági ágazatok jelentős 
részét is érinti. Utóbbiak közül a turizmus a földrajzi térhez és a tájhoz ezer szállal kötődő 
szektorként kiemelten érintett, ráadásul hazai nemzetgazdasági szerepe miatt az ágazattal 
való tudományos foglalkozás is fontos. Magyarországon a várható közvetlen klímahatások 
között a legszembetűnőbb a minden évszakra kiterjedő általános felmelegedés: az 
utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak a szárazabb, forróbb nyarak az elhúzódó és 
elviselhetetlenebbé váló hőhullámok, az aszályos időszakok, az enyhe telek, a tartós téli 
hómentes időszakok. Szintén a mindennapi életben észlelhető az időjárási szélsőségek 
gyakoriságának és intenzitásának növekedése.

A turizmus szektort a klimatikus viszonyok jelzett változásai, a döntően szabadtéri 
időtöltésre alapozott ágazatként, erőteljesen érintik. A felmelegedés, a hőhullámok az 
összes szabadtéri termékre kihatnak, kiemelten a mesterséges felszínborítás nagy aránya 
miatt eleve érzékenyebben reagáló városnéző turizmusra, különösen a nagyvárosokban. 
Hőhullámok idején a turisták nagyobb hányada választja a vízpartokat. Az intenzív nyári, 
őszi felhőszakadások, villámtevékenység, az erőteljesebb jégesők, hó- és szélviharok sem a 
desztinációk vonzerejét növelik. A telekre egyre inkább folyékony halmazállapotú csapadék 
a jellemző; hó helyett esővel, havas esővel, ónos esővel és köddel. A barátságtalanabb 
időjárás a téli szabadtéri (aktív turisztikai és városnéző) turizmusra is negatívan hat.

Az éghajlati elemek közvetlen változásán túl számos közvetett éghajlati és komplex 
természeti hatás is éri az országot és ezen belül a turizmus szektort (BME, 2010; Csete 
et. al, 2013). Ilyen a főszezon hosszának növekedése bizonyos turisztikai termékeknél (pl. 
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vízparti turizmus, egyes aktív turisztikai elemek). A korábban nyárra korlátozódó főszezon 
a melegebbé váló hőmérséklet miatt gyakran május közepétől kezdve szeptember elejére 
is kinyúlik. A téli szezon hossza ugyanakkor csökken vagy eltolódik. A vízpartok számára 
e folyamat pozitív, viszont a szélsőséges időjárási helyzetek csökkenő, romló vízminőséget 
eredményezve nehezíthetik is a természetes vizek és strandok helyzetét. A csapadékeloszlási 
egyenlőtlenségek olyan helyzeteket teremthetnek, hogy egy régió ugyanazon éven belül 
szenvedhet a heves esőzések által tönkretett szezon, pár héttel később pedig az extrém 
aszályok miatt csökkenő vízmélység problematikájával. A növekvő időjárási (elsősorban 
csapadék-) szélsőségek miatt az árvízveszély és a belvízveszély egyaránt növekszik, a 
dombvidékeken pedig a villámárvizek gyakorisága és intenzitása nőhet. Az élőhelyek és 
a tájképi értékek – az előzőekben ismertetett folyamatok következményeként fellépő – 
degradációja a turisztikai értékek devalválódását eredményezi. 

A turizmus és a táj kapcsolatában tehát jelentős átalakulásokat okozhat az éghajlatváltozás. 
A tájképi értékek, és egyáltalán maguk a sokszínű és vonzó tájkarakterrel rendelkező 
tájegységek, mint desztinációk, a turizmus erőforrásai. A táji sajátosságok azonban a 
területi különbségekre is felhívják a figyelmet. Ahogy Európa makrorégióiban, úgy a hazai 
eltérő táji adottságú térségekben is más-más kihívásokat támaszt az éghajlatváltozás. 
Hegy-és dombvidékeinken a növekvő erdőtűz- és villámárvíz-veszéllyel, nagyobb folyóink 
mentén az növekvő árvízveszéllyel, a nagyvárosokban a fokozódó hőhullámokkal, az alföldi 
tájakon a vízhiány és vízbőség kettős szorításával és váltakozásával, míg a nagy tavainknál 
a vízmélység és vízminőség változásával kell számolni. Ezek a kihívások tájtípusonként 
eltérő válaszlépéseket feltételeznek (Sütő, 2016).

A különböző tájegységek alkalmazkodóképessége a klímaváltozás folyamatai által 
előidézett változásokra adható társadalmi és gazdasági válaszok erősségét és jellegét 
képezi le egy adott térségben (Pálvölgyi et. al, 2010). A turizmus szempontjából számtalan 
adaptációs lépés létezik az ismert hatásokhoz való alkalmazkodás, az elkerülhető hatások 
megelőzése, az elkerülhetetlenekre való felkészülés terén. Mindehhez tudatos, előre 
gondolkodó tervezésre és döntéshozatalra van szükség, amely a turizmusban is feltételezi a 
hatások és kockázatok pontos megismerését és a lehetséges válaszlépések számbavételét. 

2. Anyag és módszer: a turizmus éghajlati sérülékenységének és 
alkalmazkodóképességének vizsgálata

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) új, a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP) finanszírozott1, 2017-2019 között 
lezajlott továbbfejlesztésének C3 modulja kifejezetten a hazai turizmus szektor éghajlati 
sérülékenységének témakörét kutatta. Egyrészt egy módszertani ajánlást készített a 
turizmus komplex klímasérülékenysége és ennek időbeli változása egzakt mérésére, 
másrészt e módszertant helyben tesztelte is, három magyarországi jellemző turisztikai 
desztinációra (vízparti, kulturális, aktív) és egyben tájegységre vonatkozó esettanulmány 
keretében. Fontos cél volt, hogy továbbfejlesszük a NATéR első fázisában a KRITéR 
társprojekt keretében kidolgozott turisztikai klimatológiai kimeneteket, amelyek 
megálltak az éghajlati kitettségi vizsgálatoknál, az éghajlati elemek változásának turizmust 
befolyásoló mértékét vizsgálva az ország különböző térségeiben. A jelen kutatás az egyes 
desztinációkat érintő kockázatokat, a fogadóterületeket jellemző éghajlati kitettségi, 
érzékenységi, alkalmazkodóképességi, és sérülékenységi mutatókat komplexen vizsgálta, 
lehetővé téve a különböző turisztikai térségtípusok összehasonlítását.
1 Készült a KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú, „Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése” című kiemelt projekt keretében
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A vizsgálat a jelenlegi helyzet bemutatásán túl jövőbeli időablakokra vonatkoztatott 

modellezésre is kísérletet tett. Az EURO-CORDEX adatbázisban elérhető éghajlati projekciók 
közül két klímamodell-kombináció két forgatókönyvre alapozott szimulációi kerültek 
kiválasztásra. Olyan éghajlati projekciós tagokra koncentráltunk, amelyek egy közepesen 
konzervatív becslést adnak az éghajlat várható megváltozására vonatkozóan. Így került 
kiválasztásra a két globális (CNRM-CM5, EC-EARTH), és ezek leskálázására egy regionális 
klímamodell (RCA4). Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Éghajlat-
változási Kormányközi Testület) 5. értékelő jelentésében (AR5) az újabb generációs 
RCP (Representative Concentration Pathway) forgatókönyveket veszik a jövőbeli klíma 
vizsgálatának alapjául, ezek közül az adatok elérhetőségét előtérbe helyezve a közepesen 
optimista RCP 4.5, illetve a legpesszimistább RCP 8.5-ös forgatókönyvek kerültek a C3 
modulban felhasználásra, így összesen négyféle szimulációt alkalmazva (Fejes, 2019). A 
három időablak mindegyikére két-két meteorológiai modellkombináció és klímaváltozási 
szcenárió alapján rendelkezésre álló adatokból a modellek és szcenáriók kombinációjaként 
lettek beazonosítva a járási (az esettanulmányok esetében a települési) adatok. A több 
modell és több szcenárió, és ezek kombinációi alkalmazása biztosítja, hogy a gyakran 
egymásnak ellentmondó modelleredmények természetéből fakadó bizonytalanságokat 
némiképp kiküszöbölve a vizsgálat a valóságot jobban közelítő eredményt adjon. 

Az éghajlati kitettséget a NATÉR első fázisának 3 turisztikai komplex mutatójának 
újrakalibrálásával közelítettük, 3 kiemelt hazai turisztikai termékre (vízparti fürdő; 
városnéző kulturális örökségi; és természetközeli aktív turizmus) a hazai járásokban és 3 
kiválasztott desztinációban településeken is. Az érzékenységet és alkalmazkodóképességet 
egy-egy frissen kifejlesztett komplex mutató reprezentálja. A hatásmutató a kitettségi 
és érzékenységi; a sérülékenységi mutató a hatás és alkalmazkodóképességi mutatók 
normalizált összegzéséből született meg.

A vizsgálat, a NATÉR alaplogikáját követve, az egész országot lefedő elemzésekben 
és térképi megjelenítésben gondolkodott. A konkrét turisztikai desztinációk mellett a 
turisztikailag kevéssé vagy jelenleg egyáltalán nem frekventált térségekre is kiterjesztettük a 
területi értékeléseket. Azt vizsgáltuk, hogy az elemzett turisztikai termékekhez kapcsolódó, 
optimálisnak tekinthető klimatikus viszonyok változása hogyan hat – a termékspecifikus 
turisztikai érzékenységi (vonzerő-adottsági, infrastrukturális) és társadalmi-gazdasági 
alkalmazkodóképességi jellemzők mellett – a tényleges vagy potenciális fogadótérség 
komplex éghajlati sérülékenységére. 

3. Eredmények: a turizmus klímasérülékenységének területi 
különbségei és alkalmazkodási gyakorlata Magyarországon

Mindhárom (vízparti, kulturális, aktív) turizmus termék esetében jellemzőek a területi 
különbségek karakterisztikái és időbeli trendjei. A leginkább sérülékeny térségek 
jellemzően egyes alföldi régiókban és a hazai külső és belső perifériatérségekben 
helyezkednek el. A legalacsonyabb sérülékenység az egyes turizmustípusok bevezetett 
desztinációiban jelentkezik a kedvezőbb kitettség és/vagy az idegenforgalmi frekventáltság 
miatti alacsonyabb érzékenység okán. Trendtől való eltérést termékspecifikus térségekben 
tapasztalunk, pl. a vízparti turizmus esetében a Tisza-tó, a városi turizmusnál pedig 
Miskolc térsége mutat a környezeténél magasabb sérülékenységet a társadalmi-gazdasági 
adataik okozta gyengébb alkalmazkodóképesség eredményeként. Az időbeli változások 
mindhárom terméktípus és mindhárom vizsgált idegenforgalmi index alapján sajátos 
mintát mutatnak. A mérsékelten optimista (RCP4.5-ös) szcenáriók mind a CNRM-CM5, 
mind az EC-EARTH modellel variálva mérsékelt növekedést mutatnak országosan, míg a 
két, a pesszimista szcenárióra alapozott modell-szcenárió kombináció jóval markánsabb 
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sérülékenység-növekményt jelez. Vagyis összességében várhatóan romlik a vizsgált 
turizmus termék helyzete az évszázad során, amely trendnek csak a leginkább bevezetett, 
létező desztinációk tudnak majd valamennyire ellenállni. Kivételt jelent a városnéző 
turizmus, ahol enyhén növekvő vagy stagnáló országos trendeket jeleznek a modell-
szcenárió kombinációk, azaz a sérülékenység országos léptékben és az egyes térségekben 
általában nem nő számottevően a vizsgált időhorizont három időablakában. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy a modellvizsgálatok torzításai és a városi turizmus esetében 
az éves átlagokkal való számolás is csorbíthatja a valósághűséget. A mérsékelten optimista 
szcenáriókkal párosított klímamodellek esetében a térségi mozaik időben viszonylag 
stabil, a járások őrzik relatív pozíciójukat. A pesszimista szcenáriók viszont mindkét 
klímamodellel párosítva jelentősebb számú járási rangsorpozíció változást mutatnak, 
pozíciókat rontó (azaz fokozódó sérülékenységű) alföldi és pozíciókat javító, azaz csökkenő 
sérülékenységű dombvidéki terekkel. A sérülékenység fokozódása vagy a sérülékenység 
mérséklődése kapcsán a növekvő és csökkenő hatásértékek a fő okok, ezeket pedig az 
időben kedvezőtlenül/kedvezőbben alakuló kitettségi adatok determinálják a vizsgálat 
korábbi lépéseiből.

Az esettanulmány desztinációkban a vizsgálati módszertan tesztelésén túl részletesebb 
vizsgálatokra is sor került, a helyi turisztikai szektor szereplőinek (önkormányzatok, 
szolgáltatók, attrakció-üzemeltetők, turisztikai menedzsment szervezetek) a 
klímaváltozással kapcsolatos attitűdjeit és alkalmazkodási válaszlépéseit is felmérve. Ezek 

1. ábra: A vízparti üdülő és (strand) fürdő turizmus éghajlati sérülékenysége TCI értékek alapján 
az EC-EARTH klímamodell és RCP 8.5. forgatókönyv kombinációjában az 1971-2000 időablakra. 

Forrás: EURO-CORDEX és NATéR

2. ábra: A vízparti üdülő és fürdő turizmus éghajlati sérülékenysége TCI értékek alapján az CNRM-
CM5 klímamodell és RCP 4.5. forgatókönyv kombinációjában az 1971-2000 (balra) és a 2071-2100 

(jobbra) időablakokra. Forrás: EURO-CORDEX és NATéR
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alapján a kutatás jó gyakorlatokat is bemutat és általános ajánlásokat fogalmaz meg a 
gyakorlati alkalmazkodási teendők kapcsán.

A pilot térségekben (a városi turizmusra és részben aktív turizmusra koncentráló Pécs 
és térsége, az aktív turizmus terén erős Mátra-Bükk üdülőkörzet, és a vízparti fürdő- 
és gyógyturizmusban kiemelkedő Nyugat-Balaton) az alkalmazkodási és felkészülési 
válaszlépések széles köre jelentkezett több-kevesebb hangsúllyal. Az állam, a különböző 
közigazgatási szerveken és a helyi önkormányzatokon keresztül a stratégiai tervezés 
terén tehet lépéseket (fejlesztéspolitikai, turizmusfejlesztési és klímastratégiai tervezési 
dokumentumok készítése és megvalósítása). A helyi és térségi szakmai szervezetek 
[Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek (TDM)-ek, Tourinform irodák] 
hasonlóképpen alkothatnak stratégiákat, akcióterveket. Mind az állami, mind a helyi és 
térségi szakmai szervezetek jellemző eszköze a szervezeti, humánerőforrás megoldások 
- pl. nevesített szervezeti egység alakítása vagy felelős munkatárs megnevezése a 
témával kapcsolatos feladatok ellátására. Sajátos eszköz a különböző térségi vagy 
szakmai együttműködések kialakítása (TDM-ek vagy egyéb szervezetek összefogása a 
szemléletformálás, termékfejlesztés terén). A konkrét beruházásokkal járó alkalmazkodási 
lépések között fenntarthatósági és takarékossági fejlesztések érdemesek említésre (energia- 
és anyagtakarékosság; építkezések, fejlesztések során helyi alapanyag- és munkaerő 
használat; klímabarát tájépítészeti, kertészeti és építészeti megoldások; vízpermet, 
hűtés, fűtés, árnyékolás stb.). Külön csoportot jelentenek a tudat- és szemléletformálási 
kampányok, programok, melyekre szintén számos példa található.

4. Következtetések

A vizsgált turizmus ágazat éghajlati sérülékenységének feltérképezése és elemzése 
Magyarországon még nem minősül mélyen megkutatott szakterületnek. Hangsúlyozzuk: 
jelen vizsgálat minden újszerű megközelítésével csak a kezdet; jövőbeli kiterjesztésével 
még mélyíthető a vizsgálat magyarázóereje és növelhető hasznosíthatósága.

A felmerülő kérdéses pontok között elsősorban az alkalmazott mutatórendszer kapcsán 
merülhet fel a jövőben az újragondolás lehetősége, az indikátorok terén ugyanis számos 
kihívással küzdött a kutatás. Az elérhető adatok készlete sem tematikusan, sem területi 
bontásban nem teljes, az elért adatok körében pedig többször előfordult bizonyos területi 
egységeket érintő adathiány. 

Az is kiderült a kutatás során, hogy szembesülve a már jelentkező erőteljes hatásokkal, 
a turizmus szektor szereplőinél szinte kivétel nélkül felmerült a problémakörről nyerhető 
információk iránti jelentős igény, illetve az aggodalom az iránt, hogy sok esetben a 
turisztikai desztinációk legfőbb értékeként jelen lévő tájkaraktert, vagy egyedi tájértékeket 
veszélyeztetik a drasztikus formában és váratlanul jelentkező klimatikus hatások. 

A jövőre nézve javasolható az ország kiemelt desztinációinak egész sorára kiterjeszteni a 
terepi felméréseket; kiemelt tematikák mentén összehasonlító vizsgálatok lefolytatásával; 
részletesebb turizmustipizáláson alapuló térképi vizualizáció kidolgozásával és 
megvalósításával; a jelenleg még járási szinten készülő sérülékenységi térkép települési 
szintre történő kidolgozásával. Ennek keretében nyílhat lehetőség az egyedi tájértékek 
éghajlati veszélyeztetettségének számbavételére, valamint a települések arculatát, 
vonzerejét meghatározó tájkarakter éghajlati sérülékenységének vizsgálatára is.

Látva az ágazatot érő, már létező és potenciális hatásokat, és ezzel szemben a lehetséges 
felkészülési, alkalmazkodási vagy megelőzési válaszok hiányát, kialakulatlanságát, vagy 
nem tudatos voltát, egyértelműen jelentkezik a szükséglet a jövőben az ilyen irányú 
tudáskészletek elmélyítésére és terjesztésére hazánkban. A jelenlegi kutatás eredményei 
ehhez szolgálhatnak első lépésként.
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NEMZETKÖZI KLÍMAMODELL ADATBÁZISOK 
FELHASZNÁLÁSA IVÓVÍZBÁZISOK ÉGHAJLATI 

KITETTSÉGI ÉS SÉRÜLÉKENYSÉGI VIZSGÁLATÁBAN

FEJES LILIAN, CZIRA TAMÁS

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

Abstract 
Climate change has a significant impact on the status of water resources. Changes in the hydrological 
cycle have a direct impact on the quantity and quality of surface and ground water resources. The 
Mining and Geological Survey of Hungary (MBFSZ) is involved in the study of expected effects of 
climate change on water resources. One of the priority topics of the National Adaptation Geographic 
Information System (NAGIS) is investigation, methodological development and spatial extension 
of drinking water resources. Climate exposure is a very important part of this examination, which 
is based on the processing of climate indicators derived from scaled climate model results. By 
comprehensively examining the climate exposure, sensitivity and adaptability of particular areas and 
regions, we can help both municipalities and water utilities to be more prepared for the expected 
impacts of climate change.

Kulcsszavak: ivóvízbázis, klímamodell, éghajlati kitettség

1. Bevezetés

Az éghajlatváltozás egyik jelentős következménye lehet a tájátalakító hatás, amely a 
tájkaraktert befolyásoló természeti, társadalmi és gazdasági folyamatok átalakulásának 
függvénye. Ivóvízbázisaink eltérő mértékben kitettek a várható éghajlatváltozásból fakadó 
kockázati tényezőknek. E kockázatokra mind az ellátásbiztonság, mind a víztermelés és 
vízellátás lakosságra, intézményekre és a tájakra gyakorolt hatásainak megváltozása miatt 
érdemes külön is odafigyelni. 2016 óta működteti a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert (NATéR, Internet1), amelynek 
továbbfejlesztése (KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 NATéR továbbfejlesztése projekt) során 
– többek között - az éghajlati adatbázis kibővítésére, valamint az ivóvízbázisok éghajlati 
sérülékenységének további módszertani fejlesztésére és kiértékelésére is sor került. Az 
új éghajlati adatbázis területileg nagyobb kiterjedésű éghajlati adatsorokkal készült el, a 
határokon átívelő folyamatok figyelembevételének céljából, valamint bevezetésre kerültek 
az újabb generációs RCP (Representative Concentracion Pathways) forgatókönyvekre 
alapozott leskálázott klímamodell eredmények. Ehhez a nemzetközi CORDEX (Coordinated 
Regional Downscaling Experiment) adatbázis klímamodell szimulációinak adatsoraiból 
származtatott klimatológiai paramétereket integráltuk a rendszerbe. Az új adatbázisra 
alapozva megkezdtük a hazai ivóvízbázisok éghajlati sérülékenységi vizsgálatának 
módszertani fejlesztését – a legnagyobb hazai vízi közmű társaságokkal együttműködve – és 
a vizsgálatok területi kiterjesztését. Ennek egyik legfontosabb eleme az éghajlati kitettség 
vizsgálata, amely leskálázott klímamodell eredményekből származtatott klímaindikátorok 
feldolgozásán alapszik.
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2. Anyag és módszer

Klímamodell adatok leválogatása, adatbázis kialakítása

Vizsgálatainkhoz olyan klímamodell adatbázist választottunk, amely nem csak 
Magyarország területét, hanem a Duna vízgyűjtő területét és a Kárpát-medencét is 
teljes egészében lefedi. A CORDEX (Internet2) adatbázisából kettő felelt meg ezeknek a 
kritériumoknak, amelyekből – területi kiterjedését és projekcióinak számát figyelembe 
véve – az EURO-CORDEX (Internet3) adatbázis került kiválasztásra. Az adatbázis által 
lefedett régió adatsorai elérhetőek 12 km és 50 km-es felbontásban, amelyek közül a 
finomabb felbontású szimulációkat helyeztük előtérbe. Az adatbázis olyan éghajlati 
projekciókat tartalmaz, amely többféle globális és regionális klímamodell alkalmazásával, 
azok kombinációjaként készülnek el, több kibocsátási forgatókönyvet alapul véve. A 
valószínűségi kiértékelés szempontjából fontos, hogy a kiválasztott szimulációk globális, 
vagy regionális modell tekintetében átfedjenek, amelyek segítségével a modellek 
bizonytalanságait jobban ki tudjuk szűrni. Az adatbázisban elérhető klímamodell 
szimulációk az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ötödik helyzetértékelő 
jelentésében (IPCC, 2014) szereplő újabb generációs RCP kibocsátási forgatókönyveken 
alapulnak. A sugárzási kényszer szintjének és pályaalakjának függvényében négy szcenáriót 
határoztak meg a szakértők, amelyek a sugárzási kényszer feltételezhető változását 
határozzák meg az évszázad végére (van Vuuren et al, 2011). Az RCP2.6, RCP4.5 és RCP8.5 
forgatókönyveken alapuló szimulációk voltak a legnagyobb számban elérhetőek, így ezeket, 
valamint a múltbéli időszakra vonatkozó adatsorokat vetettük alá az elemzéseinknek. 
Vizsgálatainkban a két legfontosabb paraméter a csapadék és a hőmérséklet. E két 
paraméter Magyarország területére vett átlagaiból – az orográfiai adatok felhasználásával 
– származtatott klimatológiai változók területi eloszlásának elemzésével választottuk 
ki a szimulációkat. Több mint harmincféle klíma projekció napi adatsorait használtuk 
fel, amelyek idősorait felhasználva, ensemble technikát alkalmazva, bizonytalansági 
elemzéseket végeztünk. Az 1. ábrán a vizsgált szimulációk hőmérséklet-változás idősorai 
láthatók, Magyarország területi átlagára vonatkozóan. A függőleges tengely a várható 
hőmérséklet-változást adja meg °C-ban, a vízszintes tengelyen pedig az átlagolási időszak 
kezdete látható. Az adatok kiértékeléséhez 30 éves átlagokat számítottunk, amelyekből 
látható, hogy minden projekció a hőmérséklet emelkedését vetíti előre az évszázad végére.

A 2. ábrán látható csapadék-változás idősorok változatosabb eloszlást mutatnak, ezeknél 
az adatoknál nem figyelhető meg egyértelmű tendencia, hiszen a csapadék becslése minden 
esetben összetettebb és nagyobb fokú bizonytalansággal terhelt.

Az éves adatok mellett évszakos átlagok, illetve számos származtatott klimatológiai 
változó területi eloszlását is megvizsgáltuk, különös tekintettel az éghajlati extrémumokra. 
Ezek együttes figyelembevételével a megfelelő szimulációk kiválasztásánál törekedtünk 

1. ábra: Az EURO-CORDEX adatbázisból megvizsgált klímamodell szimulációk átlagolt hőmérséklet-
változás idősorai Magyarország területi átlagára [°C]
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olyan éghajlati projekciós tagokat találni, amelyek a térség klimatikus viszonyainak várható 
megváltozására egy közepesen konzervatív becslést adnak és leginkább reprezentálják 
a statisztikai sokaság átlagát. A modelleredmények összehasonlíthatósága érdekében 
érdemes legalább kétféle klímamodell-kombináció adatsorainak figyelembevétele, 
illetve a forgatókönyvek bizonytalanságának számszerűsítésének céljából legalább 
két forgatókönyvet lefedni. Így került kiválasztásra az 1. táblázatban szereplő négy 
projekció: két modell-kombináció, a közepesen optimista RCP4.5 és a pesszimista RCP8.5-
ös forgatókönyvekre alapozott szimulációi. Illetve a projekciók múltbeli idősorai is 
felhasználásra kerültek a differenciák számításához. 

Vízbázisok éghajlati kitettségének vizsgálata

Magyarország vízbázisainak éghajlati kitettségi vizsgálata a múltbéli klimatikus 
viszonyok, valamint a jövőbeli várható változások elemzéséből áll. A hazai ivóvízbázisok 
között elkülöníthetjük a porózus, karsztos, repedezett, felszíni és parti szűrésű rendszereket, 
amelyekre a klímaváltozás közvetett és közvetlen hatásai eltérő mértékben fejtik ki 
hatásukat. A klímaváltozás közvetlen módon a parti szűrésű és felszíni vízbázisokra hat 
a legnagyobb mértékben, így a felszíni vizek vízjárásából adódó kitettséget is figyelembe 
vettük az éghajlati kitettség elemzésekor. Vizsgálatunkban az 1971–2000 közötti referencia 
időszak mérési adatokból rácsra interpolált adatsorait az Országos Meteorológiai Szolgálat 
CARPATCLIM-HU adatbázisából nyertük. A jövőbeli viszonyok elemzéséhez a kiválasztott 
klímamodell-kombinációk 2021–2050 és 2071–2100 közötti 30 éves időablakainak 
átlagát elemeztük. Elemzésünkben minden esetben a referencia időszakhoz vett várható 
változásokat számítottuk, a két időszak közötti differencia értékeket használtuk fel. A 
kitettség vizsgálatához két indikátor került kiválasztásra. A klimatikus vízmérleg, amely 
az éves csapadékösszeg és a potenciális evapotranszspiráció különbségeként áll elő 
és a vízellátottság elemzéséhez szolgáltat információt, valamint a hidrológiai félévek 
csapadékaránya, amely a téli és a nyári félév csapadékösszegének hányadosaként mutatja 
meg, hogy melyik félévben mutatkozott csapadéktöbblet az év során. A kitettség összetett 
mutatójába a korábban kidolgozott módszertannal szemben (Rotárné et al., 2015) 
beépítettük a csapadékmentes napok számának, valamint a száraz időszakok maximális 
hosszának változását. Ezek segítségével a parti szűrésű rendszerek kisvízi időszakait is 

2. ábra: Az EURO-CORDEX adatbázisból megvizsgált klímamodell szimulációk átlagolt csapadék-
változás idősorai Magyarország területi átlagára [mm]

1. táblázat: A kiválasztott klímamodellek és forgatókönyvek
Globális klímamodell Regionális klímamodell Forgatókönyv

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 RCA4 RCP4.5
RCP8.5

ICHEC-EC-EARTH RCA4 RCP4.5
RCP8.5
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figyelembe lehet venni. A 3. ábra a csapadékmentes napok számának várható változását 
mutatja be a nyári félévben az évszázad végére, a CNRM-CM5/RCA4/RCP8.5 szimulációjára 
alapozva. A szimuláció alapján a Duna vízgyűjtő területén változatos, -8 és +8 nap közötti 
változást projektál a modell. Eszerint, a referencia időszakhoz képest, a Dunántúl területén 
akár 6 nappal is megnövekedhet a csapadékmentes napok száma. Mivel a parti szűrésű 
kitermelt víz utánpótlása közvetve a felszíni vízből történik, ezért ezek éghajlati kitettsége 
és annak jövőbeli változásai, úgy, mint a vízfolyások szélsőséges vízállásainak gyakoribbá 
válása, a rendszerek megfelelő üzemeltetését veszélyeztethetik, és a vízminőség változását 
is eredményezhetik.

3. Eredmények

Az ország eltérő földtani adottságú vízbázisainak összetett éghajlati kitettségének 
meghatározására a klimatikus vízmérleg és a csapadékarány értékek kategóriához rendelt 
indexértékeinek települési átlagolásával, valamint a parti szűrésű vízbázissal rendelkező 
települések esetében a csapadékmentes napok és a száraz időszakok maximális hosszához 
rendelt súlyszámok hozzáadásával került sor. Az indexet előállítottuk mind a négy 
szimulációra, az évszázad közepére és az évszázad végére egyaránt. 

3. ábra: Csapadékmentes napok számának várható változása a nyári félévben a Duna vízgyűjtő 
területére, a CNRM-CM5/RCA4/RCP8.5 szimuláció alapján a 2071–2100 közötti időszakra az 

1971–2000 közötti referencia időszakhoz viszonyítva

4. ábra: Települések éghajlati kitettsége a CNRM-CM5/RCA4/ RCP8.5 szimuláció alapján a 2071–
2100 közötti időszakra az 1971–2000 közötti referencia időszakhoz viszonyítva
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A CNRM-CM5/RCA4/RCP8.5 szimulációjára alapozott kitettségi értékeket a 2071–2100 

közötti időszakra a 4. ábra mutatja be. Mivel további vizsgálataink során az ivóvízbázisok 
teljes sérülékenységi vizsgálatát elvégezzük, az éghajlati érzékenységgel és a települések 
alkalmazkodóképességnek komplex vizsgálatával, ezért a NATéR továbbfejlesztése 
projekt keretében a partnerként felkért vízi közmű szolgáltatók területére végeztük el a 
számításokat. Látható, hogy a települések döntően a jelentősen és a mérsékelten változó 
kategóriákba esnek. A parti szűrésű vízbázisokkal ellátott települések a klímaváltozás 
hatásainak leginkább kitett, fokozottan változó kategóriába tartoznak.

4. Következtetések

Eredményeink alapján feltétlen érdemes továbbgondolni a hazai ivóvízbázisra alapozott 
vízellátó rendszerek fejlesztési koncepcióit. Foglalkozni érdemes a vízellátó rendszerek 
érintett elemeinek az éghajlatváltozást is figyelembe vevő tájba illesztési lehetőségeivel, 
és az - éghajlati hatásoknak történő fokozódó kitettség kapcsán - egyes rendszerelemek 
biztonsági felülvizsgálatával. Célszerű a védőterületek kijelölésénél a klimatikus hatások 
várható alakulását is figyelembe venni a jövőben. Vizsgálataink eredményeit további 
hazai vízközmű társaságok bevonásával tervezzük a jövőben kiterjeszteni, az ország egész 
területére.
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A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁS 
KAPCSOLATA
FICSOR JOHANNA

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar

Absztrakt
A vízzel való gazdálkodás és a vizek kártételei ellen való védekezés jelentősen befolyásolja a 
tájhasználatot, egy adott térség gazdasági fejlődését és az ott élők életkörülményeit is. A klímaváltozás, 
a víz körforgásában is jelentős változásokat fog előidézni. Ez a változás várhatóan a szélsőségek 
gyakoriságának és értékének növekedését hozza majd A hidrológiai feltételek ilyen fajta változása 
szükségessé teszi a vízzel való gazdálkodás gyakorlatának megváltoztatását is. Olyan komplex 
szemléletre van szükség, ami a rendelkezésre álló vízkészleteket időben és térben is hatékonyabban 
képes kezelni. Az előttünk álló kihívások nem oldhatók meg a társadalom szélesebb körű bevonása, 
az Integrált vízgazdálkodás hatékony működés nélkül. Magyarországon jelenleg még többé-kevésbé 
elfogadható az a feltételezés, hogy alapvetően elegendő és jó minőségű víz áll rendelkezésre, de 
az időszakos kisebb-nagyobb területeken megjelenő vízhiányok és az ezek gyakoriságának és 
méretének növekedésére irányuló előrejelzések szükségessé teszik a veszélyhelyzet tudatosítását a 
társadalomban és a döntéshozók körében. 

Kulcsszavak: éghajlatváltozás, integrált vízgazdálkodás, tározás

1. Bevezetés

Változó világunkban az élet minden területén folyamatosan új kihívásokkal szembesülünk, 
melyekhez egyénileg, szakmailag és társadalmilag is alkalmazkodnunk kel. Különösen igaz 
ez a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó területekere, köztük a vízgazdálkodásra is. A 
vízgazdálkodást alapvetően az igények és a készletek határozzák meg. A múlt században az 
igények a társadalom részéről ipari, mezőgazdasági, lakossági vízigényként jelentek meg 
mind a vízhasználat mind pedig a vizek kártételei ellen való védekezés területén. A múlt 
század végétől azonban a figyelem a természeti értékeink megőrzésére és fenntartására is 
irányul. A XXI. század elején hazánk vízgazdálkodását alapvetően a globálisan megerősödő 
természetvédelem és a hazai társadalmi változások határozták meg. 

A társadalmi változások mellett az utóbbi negyed évszázadban a készletek oldaláról 
is figyelemre méltó változások következtek be. Ezek egy része közvetlenül az emberi 
beavatkozásoknak tulajdonítható, másik része pedig a természetes vízjárás változásának 
tulajdonítható be, melynem oka az éghajlatváltozásban keresendő. Míg a társadalmi igények 
szükség esetén megfelelő szakmai-politikai intézkedésekkel alakíthatók, a természetes 
vízkészlet nem befolyásolható. A természetes vízkészletekhez alkalmazkodnunk kell, 
olyan vízgazdálkodási stratégiával, ami szem előtt tartja a fentartható vízhasználatokat 
számunkra és a jövő nemzedék számára is.

2. Vízgazdálkodás napjainkban

A vízkészlet-gazdálkodás, a vízminőségszabályozás, az árvízvédelem, a területi és a 
települési vízgazdálkodás összefüggő feladat, ugyanakkor külön gazdálkodási egységeket 
is alkotnak.

A Készletek és igények kielégítésének lehetőségeit vizsgáló vízkészlet-gazdálkodás 
alapvetően fontos eleme a vízgazdálkodásnak, és ma már a klasszikus vízhasználatok 
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mellett az ökológiai vízigényt és a vízminőségi igényeket is figyelembe kell, hogy vegye. A 
vízkészlet-gazdálkodás az elmúlt időszakban, a gyakoribbá vált szélsőséges vízállapotok 
adta feladatok miatt kissé háttérbe szorult, mindazonáltal az egyik legfontosabb kérdésre 
adhat választ, arra, hogy a felmerült vízigények a rendelkezésre álló készletekből 
kielégíthetők-e.

Az összegzett hosszú távú országos vízmérleg alapján hazánkban elegendő víz 
áll rendelkezésre, sőt, úgy tűnik „fölös” vízmennyiséggel is rendelkezünk. Ez az igen 
leegyszerűsített vízmérleg azonban csalóka, és a valós helyzet ennél sokkal árnyaltabb, 
összességében ennél jóval kedvezőtlenebb képet mutat. A hasznosítható vízkészlet az 
ábrán feltüntetett átlagnál jóval kevesebb, figyelembe véve a csökkentő tényezőket, 
az időbeli változékonyságot, a területi eloszlást, et és az ökológiai vízigényt melyek 
meghatározzák a valós felhasználási lehetőségeket. Összességében jelentős felszíni- felszín 
alatti- és termálvízkészlettel, ásvány- és gyógyvízforrással rendelkezünk, és a természetes 
vizeinkhez kapcsolódóan értékes és gazdag vizes élőhelyeink vannak, melyek gazdasági 
potenciált is hordoznak magukban. A meglévő nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek 
pedig lehetővé teszik a vizek területileg jobb elosztását is. Mindemellett azonban 
látni kell vízgazdálkodásunk nehézségeit is, melyek a vízkészletek térben és időben 
egyenlőtlen elosztása, a felszíni és felszín alatti vizeink szennyeződése, és a vízkészleteink 
éghajlatváltozásnak való kitettsége. A vízkészleteink kihasználtságának a készletek 
rendelkezésre állása mellett az igények a főbb meghatározó eleme. A lakossági, ipari, 
energiai és mezőgazdasági igények kielégítése jelenleg megoldott, 30% körüli kihasználtság 
mellett. A területi és időbeli eloszlásból fakadó esetleges kisebb konfliktusokat napjainkban 
nem okoznak megoldhatatlan problémákat. 

A vízminőség szabályozás vonatkozásában az utóbbi évtizedekben jelentős kedvező 
változás történt. Ennek mozgatórugói eleinte a gazdasági változások, a szennyvíztisztítás 
elterjedése és technológiájának változása volt, majd a 2000-es években az Európai Unió 
Víz Keretirányelvének (VKI) elfogadása és bevezetése gyökeresen megváltoztatta a 
vízminőség-szabályozás korábbi gyakorlatát. A VKI célja a vizek „jó állapotának” elérése 
és fenntartása a fenntartható vízhasználatok hosszú távon való biztosítása érdekében. Az 
irányelv bevezetésével az összes víztestre egységes minősítést kel elvégezni, mely minősítő 
rendszer hangsúlyozottan a vízi ökoszisztémák védelmét helyezi előtérbe, a korábbi 
gyakorlat szerinti kémiai jellemzőkkel szemben. Emellett a VKI jogilag szabályozott 
cselekvési programot ír elő a vizek állapotának javítása és megőrzése érdekében. A 
vízminőségszabályozáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozására a VKI végrehajtásához 
kapcsolódóan uniós források is rendelkezésre állnak. 

1. ábra: Hosszú távú országos vízmérleg
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Annak ellenére, hogy az árvízvédelmi töltések kiépítettsége jelentősen elmarad a 

biztonsági követelményeknek, az utóbbi évtizedek árvízi eseményei során a védekezés 
alapvetően sikeresnek tekinthető. A siker nagyrészt a jelentős szakami tapasztalatnak, a 
nagy védekezési gyakorlatnak és a fejlett előrejelző rendszernek tulajdonítható. A sikeres 
védekezések azonban igen magas védekezési költségek és károk mellett valósultak meg, 
melynek oka a védvonalak hiányos illetve elégtelen kiépítettsége, a védelmi rendszerben 
észlelhető vagyongazdálkodási hiányosságok, valamint a természetes lefolyás változása 
is. Az árvízvédelem mellett fontos megjegyezni, hegy- a dombvidéki kisvízfolyások 
villámárvizeit is, melyek az utóbbi időben egyre gyakrabban fordulnak elő. Ezeknél a 
vízkárelhárítási feladatoknál jellegében más a feladat, a védekezési tevékenység helyett a 
kárelhárítás veszi át a főszerepet. 

A területi vízgazdálkodás feladatkörébe tartoznak lényegében a településeken kívüli 
területek vízgazdálkodási feladatai, többek között a hegy- és dombvidéki vízrendezés, 
az öntözés, a belvízgazdálkodás és a vizes élőhelyek vízpótlása. Magyarország síkvidéki 
területein jellemző a lefolyástalan és elöntésnek kitett területek nagysága, melyeknél 
a szélsőséges vízjárás és időjárási feltételek miatt mind a vízbő időszakokban, mind 
az aszályos időszakokban fontos kérdés a megfelelő vízgazdálkodás. Az öntöző és 
belvízelvezető rendszerek mára elavulttá váltak, jellemző rájuk a karbantartás hiánya, 
a vízszállítóképesség jelentős csökkenése, valamint kialakításuk nem felel meg a 
jelenlegi tulajdonviszonyoknak, birtokszerkezetnek, gazdálkodási formának. A területi 
vízgazdálkodási feladatok végrehajtására is rányomja bélyegét a vagyongazdálkodás 
hiánya és a végrehajtás alul finanszírozása.

A vízgazdálkodási feladatok az országon belül a geográfiai, geológiai, éghajlati, vízjárási 
viszonyoktól függően területileg eltérően jelentkeznek. A jelentős vízgazdálkodási 
problémák jelentős része a nagy folyóink mentén és a síkvidéki területeken jelentkeznek, 
és hangsúlyosan az alföld és a Tisza menti területeket érintik.   

3. Éghajlatváltozás hidrológiai hatásai

A föld éghajlata időről időre változik, ahogy ezt a földtörténeti kutatások igazolják. Az 
utóbbi időszakban az átlaghőmérséklet emelkedése tapasztalható, de a szakértők szerint 
ennek üteme nem indokolható a természetes változással. Az elmúlt másfél évszázadban az 
emelkedés megközelítette az 1,0 C°-ot, ami az éghajlat kutatók szerint az ipari forradalmat 

2. ábra: A hidrológiai adottságokban várható változások a 2021 és 2040 közötti időszakra
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követően megindult üvegházgáz-kibocsátásának köszönhető, mely az utóbbi évtizedekben 
gyorsuló ütemben növekedik. A 2008-ban közzétett Nemzeti Éghajlat Változási Stratégia 
előrejelzése alapján hazánkban az éghajlat melegebbé ás szárazabbá fog válni, mediterrán 
jellege erősödni fog. Várhatóan növekszik majd az időjárási szélsőségek gyakorisága 
és intenzitása mind az aszályos mind a nagycsapadékos időszakok tekintetében. 
Megállapítható, hogy 1901-től napjainkig tartó időszakban a 25 jelentős árvízből 14 az 
utóbbi évtizedekben vonult le. Az aszályos időszakok vizsgálatánál hasonló a helyzet. Ez 
önmagában nem igazolja az éghajlatváltozás tényét, mindenesetre rámutat a szélsőségek 
előfordulásának növekedésére. 

Az éghajlatkutatások globális és regionális klímamodelleket használnak, melyek 
az üvegházgázok kibocsátásának különböző forgatókönyvei alapján igyekeznek előre 
jelezni a lehetséges változásokat. Több különböző globális modell létezik melyek 
kiindulási alapként szolgálnak a különböző regionális modellekhez is. Az alábbi ábrán 
az egyik legkedvezőtlenebb regionális éghajlatmodell csapadékmennyiségre vonatkozó 
eredményeit láthatjuk. 

A regionális modellek már számszerűsíthető értékeket szolgáltatnak a várható változásra 
vonatkozóan. Becsülhető velük az átlag hőmérséklet és a csapadékmennyiség változásának 
mértéke. A különböző modellek eredményei igen eltérők, a csapadékmennyiség 
változásának tekintetében többször nem csak mértékében, de előjelében is különböző 
értékeket prognosztizálnak. A modelleredmények alapján a csapadék mennyiségére és 
a szélsőségekre vonatkozó változások nem szignifikánsak, akár a természetes ingadozás 
következményei is lehetnek.

Láthatjuk hogy már a klímaváltozás előrejelzésében igen nagy bizonytalanságok 
vannak, és ez a bizonytalanság a nagyléptékű modellektől a helyi változások becslése felé 
egyre nagyobb. Az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak vizsgálatát a klímamodellek 
bizonytalansága mellett a társadalmi fejlődés és kibocsátás valamint a hidrológiai modellek 
bizonytalansága is nehezíti. A modellek – ahogy az jellegükből adódik – csak korlátozottan 
tudják a valós folyamatokat leírni, és mivel példa nélkül való, a független adatokkal való 
ellenőrzése sem biztosított. A kapott eredmények bizonytalansága nem csak a tér- és 
időlépték csökkenésével nő, de a szélsőségek tekintetében is. 

A kutatás sok bizonytalansága ellenére, mégis, mire számíthatunk? Az alapvetően 
melegebb és szárazabb éghajlat következtében az éves lefolyás értéke várhatóan csökkeni 
fog. Klímamodelltől függően a kismértékű csökkenéstől a legkedvezőtlenebb, helyenként 
a 30%-ot is elérő értékig. Ennek következtében kisebb vízfolyások időszakossá válhatnak, 
csökken a beszivárgás, talaj vízháztartása romlani fog, tavaink mérete csökkenhet, egyes 
tavak kiszáradásával is számolni kell.  

Nyári félévben a párolgás jelentősen megnövekedhet, gyakoribbá és tartósabbá válhatnak 
az aszályos időszakok. A téli félév során a melegedés hatására várhatóan a csapadék 
kevésbé hó, mint eső formájában várható, ami hatással lesz folyóink vízjárására, a hóban 
tárolt vízkészlet mennyiségére, a tavaszi lefolyás jellegére és a felszín alatt vízkészletek 

1. táblázat: Az éves és évszakos hőmérséklet- és csapadékváltozás a 2021–2040-es években 
Magyarországon várható mértéke a három regionális modell alapján az 1961–1990-es  

időszakhoz viszonyítva

Éves Tavasz Nyár Ősz Tél
Hőmérséklet változás, 

°C 0,8–1,8 1,0–1,6 0,5–2,4 0,8–1,9 0,8–1,2

Csapadékmennyiség 
változás, mm (-40,8; +2,4) (-15,9; +6,0) (-15,0; +3,0) (-4,8; +5,1) (-22,8; +10,8)
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utánpótlására, ami a talajvízkészletek csökkenését és szezonális ingadozásának változását 
eredményezheti. 

A nagycsapadékok gyakoriságának és intenzitásának növekedése a hőmérséklet 
változással együtt teljesen átrendezheti a folyóink vízjárását. Kisebb vízfolyásainkon 
várhatóan növekedni fog a heves árhullámok kialakulásának valószínűsége, 
megnövekedhet a téli jeges árhullámok gyakorisága is. A tavaszi hóolvadásból származó 
árvizek változásának becslése igen bizonytalan, mivel itt több, egymással ellentétes hatású 
változás is várható. A párolgás növekedése és a fagyos napok várható jelentős csökkenése 
csökkentheti a belvizek kialakulását, valamint a kialakult belvizek tartósságát. 

A melegedés és főleg a nyári csapadéktevékenység várható csökkenése növeli az 
aszályhajlamot, a hosszabb és gyakoribb és nagyobb térségre kiterjedő aszályos időszakok 
kialakulását.

4. Új kihívások – alkalmazkodás a vízgazdálkodásban

Az igen nagy bizonytalanságok ellenére sem lehet figyelmen kívül hagyni az 
éghajlatváltozás várható hatását a vízgazdálkodási feladatainkra. Minél előbb el kell 
kezdeni a felkészülést arra, hogy akár a legkedvezőtlenebb éghajlatváltozási forgatókönyv 
bekövetkezése esetén is fenntartható vízgazdálkodást tudjunk végezni illetve adott esetben 
mérsékelni tudjuk a kedvezőtlen változások hatását.

A kedvezőtlen hatás egyaránt érint a vízkészleteket és a vízigényeket is, a készletek 
csökkenésével és egyidejűleg az igények növekedésével lehet számolni. A készletek 
csökkenése a legkedvezőtlenebb esetben akár felére is csökkenhet, aminek a következtében 
az igények teljeskörű kielégítése kétségessé válhat, ami társadalmi konfliktusokhoz 
vezethet. Jelenlegi tudásunk szerint a meglévő készleteink alapvetően elegendőek lesznek 
a jövőbeli lakossági, ipari, energiai és mezőgazdasági igényeket kielégítésére, de ehhez 
mindenképpen jól átgondolt és megtervezett stratégiára van szükség.

Amennyiben megfelelően állunk a vízkészleteinkhez, mint stratégiai természeti és 
gazdasági erőforráshoz, akkor számos lehetőségünk van a várható problémák kezelésére. A 
vízhasználatokat helyileg és regionálisan is az adottságokhoz lehet igazítani, hatékonyabb 
öntözési technológiák alkalmazásával, vízgazdálkodási feltételkehez igazodó termelés 
bevezetésével. Mindazonáltal fokozni kell a felszíni vizek felhasználásának és az átfolyó 
vizeink visszatartásának kérdésével és csökkenti kell a felszínalatti készletek terhelését. 
Társadalmileg el kell fogadtatni a víz stratégiai szerepét és a fenntartható vízhasználat 
előtérbe hozását a gazdasági érdekekkel szemben. Előre kell mozdítani a szemléletváltás 
a víztakarékos technológiák elterjedésére vonatkozóan is. Meg kell oldani azokat a 
finanszírozási kérdéseket, amelyek előre mozdítják ezeket a változásokat.

Az éghajlatváltozás hatására csökkenő vízkészletek a vízminőségre is kedvezőtlenül 
hathatnak. A csökkenő vízmennyiség kisebb vízmélységekkel, akár a medrek időszakos 
kiszáradásával is járhat a kisebb vízfolyásokon. A kisebb vízmélységekben a meleg, vagy 
aszályos időszakokban a vízminőség romlására fokozottabban lehet majd számítani. 
A mezőgazdaság fellendülése, az intenzív mezőgazdaság megerősödése növelheti a 
természetes vizek szennyezését, új, eddig nem ismert hatású anyagok jelenhetnek meg és 
kerülhetnek be a vizekbe. 

Az árvízvédelemmel kapcsolatban fel kell készülnünk arra, hogy hevesebb és 
tömegében is nagyobb árvizek várhatók, melyek a jelenlegi védekezési rendszerrel nem, 
vagy csak igen nagy költségek és kockázatok mellett védhetők ki. A területi vízgazdálkodás 
területén is a szélsőségek gyakoriságának és mértékének a változása jelenthet kihívást, 
mind a belvizek kezelése, mind pedig az aszálykezelés szempontjából. Át kell alakítani 
a társadalom árvízhez való viszonyát is, és az ehhez kapcsolódó biztosítási rendszert 
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is át kell alakítani úgy, hogy az ösztönző legyen, azaz az érintettek részéről tevékeny 
preventív és akár operatív részvételt eredményezzen. Folytatni kell azt a fajta stratégiai 
változtatást is a vízkárelhárítás területén, ami elősegíti a fölös vizek tározását, természetes 
tározási helyek azonosításával, bevonásával, valamint azonosítani kell egyéb katasztrófa 
megelőző alternatívákat is. Az aszály kérdés megoldásában is tározás lehet a kulcs, ami 
a szélsőségesen sok víz biztonságos elhelyezése mellett lehetőséget biztosít az aszályos 
időszakok vízpótlására is. 

Az éghajlatváltozás hatásaira jól válaszoló megoldás mindenképpen ágazatok közötti 
együttműködést igényel. A ránk váró kihívásokat csak a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság 
és a területhasználat közös stratégiai átgondolásával és fejlesztésével lehet megoldani. 
Mindehhez pedig a szakmai elhivatottság mellett helyi, regionális és országos politikai 
akarat is szükséges.
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Abstract
Climate change effects on landscapes by modifying the properties of several landscape forming 
factors such as soil. Its thermal and water-management properties which are the base of some soil 
classification methods follow the changes resulting that the regime of a given area may change over 
time.
Present study is based on recent soil temperature (ST) data and temperature increase variations 
from climate models of Hungary. Besides the mesic ST regime which is general in Hungary nowadays 
in SE Hungary zones of thermic ST regime also occurs between 2021 and 2050 (the average of mean 
annual ST values at 50 cm depth reaches 15 °C). During the period 2071–2100, following the increase 
of the mean annual air temperature, the thermic ST regime will be common in most part of the Great 
Hungarian Plain, in contrast with the western and northern parts of the country, where mesic ST 
regime will remain.

Kulcsszavak: talajhőmérséklet, klímaváltozás, klímamodell, Magyarország, mesic 
talajklíma típus, thermic talajklíma típus

1. Bevezetés

A talaj hőmérséklete jelentős hatással van az abban végbemenő folyamatok dinamikájára, 
a talajban élő élőlények aktivitására, így a talaj jellegére is. A hőmérséklet megváltozása 
mind természeti, mind mezőgazdasági, mind urbanogén szempontból lényeges lehet, hiszen 
a talaj hasznosíthatósága, – újabb szemlélet alapján – az „ökoszisztéma szolgáltatások” is 
megváltoznak, megváltozhatnak (Bazzaz – Hambroek 1996; van der Geest et al. 2019).

A FAO talajklíma osztályozás alapja az 50 cm mélyen, vagy sekélyebb talajok esetén a 
talajképző kőzet felszínén jellemző évi középhőmérséklet, valamint a téli és nyári hónapok 
átlaghőmérsékletének különbsége (Soil Survey Staff 1999; FAO 2006). Hazai viszonyok 
között az ún. mesic talajklíma a jellemző (Novák 2013; Buday – Kovács 2019), melyben 
az évi középhőmérséklet 8 °C és 15 ° C közötti, míg a nyári és téli hónapok átlagos 
hőmérsékletének különbsége meghaladja a 6 °C-ot. Ha az átlaghőmérséklet meghaladja a 
15 °C-ot, akkor a talajklíma thermic lesz.

A meteorológiai állomások és hidrometeorológiai állomások egy részén a 
talajhőmérséklet mérése korszerű eszközökkel történik, de az állomások nagyobb 
hányadán nincs talajhőmérséklet mérés, így szükséges lehet a talajhőmérséklet becslése. 
Párhuzamos mérések alapján a releváns évi közepes talajhőmérséklet és az évi közepes 
léghőmérséklet között egy adott helyen viszonylag szoros a kapcsolat, a talajhőmérséklet 
1–3 °C-kal haladja meg a léghőmérsékletet. Így a talajhőmérséklet hosszabb távú változását 
is vissza lehet vezetni a levegő hőmérsékletének változására, melyekre léteznek részletes 
klímamodellek. Jelen tanulmányban ezek segítségével adjuk meg a várható hőmérsékletet 
egyes hazai hidrometeorológia állomások környezetében a 2021–2050 és 2071–2100 
közötti időszakra.
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2. Energiaterjedés a talajban

A talaj hőmérsékletét a klimatikus viszonyok és a talajtulajdonságok határozzák meg. 
A hőmérlegben jelentős a szerepe az elnyelt napsugárzás energiájának, a kisugárzott 
energiának, a talajfelszín és a levegő hőmérsékletkülönbsége miatti hőátadásnak és a párolgó 
víz hőelvonó hatásának, e folyamatok együttesen alakítják a talajfelszín ciklikusan változó 
hőmérsékletét. A releváns mélységben mérhető hőmérsékletet elsősorban a hővezetés 
határozza meg, melyet a felszíni talajhőmérséklet mellett a talaj hővezetési tényezője, 
hőkapacitása, sűrűsége befolyásol. Emellett egyes talajoknál és egyes klímaviszonyok 
között fontos lehet a lassan szivárgó víz hatása vagy a halmazállapot-változások és talajélet 
miatti hőforrások vagy hőnyelők jelenléte. Amennyiben ezektől eltekintünk a hőmérséklet 
éves járása z mélységben az alábbi képlettel közelíthető (Carslaw – Jaeger 1959; Smerdon 
et al. 2003):

ahol: Tz: évi középhőmérséklt z mélységben [°C]
 A: éves hőmérsékleti amplitúdó a felszínen [°C]
 ϕ: éves fáziseltolódás a felszínen [rad]
 ω: éves körfrekvencia [rad/s]
 α: hődiffuzivitás [m2/s]
 λ: hővezetési tényező [W/(mK)]
 ρ: sűrűség [kg/m3]
 c: fajhő [J/(kgK)]
Az éves ciklushoz tartozó fáziseltolódás a felszíni és 50 cm mélyen mért hőmérsékletérték 

között a talaj hővezetési tényezőjétől (anyagától, porozitásától és víztelítettségétől függően) 
az elméletből levezethetően és a mért értékeknek is megfelelően 10–20 nap.

Számos helyen végeztek hosszú időszakú párhuzamos talaj és levegőhőmérséklet 
vizsgálatokat (pl. Zhang et al. 2005; Bai et al. 2011; Fang et al. 2019). Ezek általános 
eredményei alapján a talajhőmérséklet és léghőmérséklet különbségének értéke több 10 
éves időszakban is alig változik, a mért talaj- és levegőhőmérséklet közötti erős korreláció 
van. Ezen alapulnak a talajhőmérséklet változásának előrejelzését részben vagy egészben 
a levegő hőmérsékletének változásából számító képletek (pl. Rankinen et al. 2004) és 
empirikus összefüggések is. 

3. Anyag és módszer

Magyarország léghőmérsékletének várható változása a klímamodellek tükrében

A klímamodellek egyes éghajlati paraméterek jövőbeni alakulását, egy hosszabb 
időszakra vonatkozó várható átlagát határozzák meg. A globális modellek regionális 
finomítása hazánkban több klímamodell adaptálásával történt, a fontosabb modellek: 
ALADIN-Climate, REMO, PRECIS, RegCM (Bartholy et al. 2011; Kocsis 2018). A 
projekciók között elsősorban mennyiségi különbségek vannak, az évi átlaghőmérséklet a 
bázisidőszakhoz (1961–1990) képest minden modellben szignifikánsan növekszik mind 
a 2021–2050, mind a 2071–2100 közötti időszakra (1. ábra). A hőmérsékletnövekedés az 
ország déli és keleti területein jelentősebb lesz, mint az északi és nyugati területeken. A 
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2021–2050 közötti időszak átlagos hőmérséklete az ország északkeleti sarkát leszámítva 
minden modellben legalább 1 °C-kal növekszik, de csak egy modellben éri el a növekedés 
a 1,5 °C-ot. A 2071–2100 közötti időszakban a hőmérsékletnövekedés várható értéke 
az északnyugati országrész kivételével minden modellben eléri a 3 °C-ot, de csak egy 
modellben haladja meg a 4 °C-ot.

A kutatásban felhasznált léghőmérséklet és talajhőmérséklet adatok forrása és 
feldolgozása

A léghőmérséklet és talajhőmérséklet adatokat e vizsgálat keretében három adatforrásból 
szereztük be. A levegőre vonatkozó archív évi középhőmérséklet adatokat két időszakra 
átlagolva a Carpatclim adatbázis szolgáltatta (Szalai et al. 2013). Az 1961 és 1990 közötti 
időszak átlagai a klímaváltozási modellek viszonyítási pontjait is jelentik, míg az utolsó 
három teljes évtized átlagos adatait használják a jelenlegi klíma jellemzésére (Bartholy et 
al. 2011; Kocsis 2018). A közeli időszak havi archív adatait a hidrometeorológiai állomások 
interneten keresztül lekérdezhető adatsorai szolgáltatták, melyek az Alföldet viszonylag 
nagy sűrűséggel lefedik (Buday – Kovács 2019). Itt 2015–2018 közötti éves átlagokat 
vizsgáltunk 25 állomás esetében, ugyanakkor a hiánytalan adatsor estén elérhető 100 
értékből csupán 78 állt rendelkezésre. A levegő- és talajhőmérséklet közötti korreláció 
meghatározásához (lineáris kapcsolatot feltételezve) a legalább három évből adatot 
szolgáltató állomásokat használtuk fel.

Kutatócsoportunkhoz, illetve a Debreceni Egyetemhez köthető folyamatos 
hőmérsékletmérés Debrecen környezetében 4 helyen történik (Kovács et al. 2018), ezek 
adatait a hőterjedés vizsgálatához szintén felhasználtuk, és a legteljesebb adatsort, amit 
a DE Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ kismacsi Agroökológiai 
Obszervatóriuma (DE AO) szolgáltatott, debreceni adatként szerepeltetjük a továbbiakban.

A talaj 50 cm mélyen mérhető hőmérsékletének éves átlagait az alábbi összefüggéssel 
becsültük meg a mérőállomások környezetében:

T=Tbázis+Tpred+ΔTátl

ahol: T: várható átlagos évi középhőmérséklet az adott időszakban [°C]
 Tbázis: a klímamodellekben használt viszonyítási időszak átlagos évi 

középhőmérséklete [°C]
 Tpred: a klímamodellekben meghatározott léghőmérséklet-növekedés az adott 

időszakra [°C]
 ΔTátl: a talajhőmérséklet és levegőhőmérséklet évi középértékeinek átlagos 

különbsége [°C]

1. ábra: Várható hőmérsékletemelkedés Magyarországon az 1961–1990 közötti referencia 
időszakhoz képest, különböző klímamodellek alapján (Bartholy et al. 2011)
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4. Eredmények és következtetések

A Carpatclim adatsorok alapján az 1961–1990-es időszak évi átlaghőmérsékletéhez 
képest az 1981–2010-es időszak évi átlaghőmérsékletei a Dunántúl nagy részén 0,6 
°C-ot meghaladó mértékben, az ország északkeleti és keleti peremein 0,5 °C-nál kisebb 
mértékben, míg az Alföld legnagyobb részén 0,5–0,6 °C közötti értékben nőttek.

A vizsgált időszakban a 2015-öt két hűvösebb év követte, majd 2018 évi 
középhőmérséklete a 2015-ös értéket is meghaladta. Az átlagos mért léghőmérsékletek az 
1981–2010 közötti időszak átlagértékeihez képest további 0,34–1,25 °C-kal magasabbak, 
a mérőállomások közel harmada a 0,8–0,9 °C-os tartományba, míg másik közel harmada 
a 0,9–1,1 °C-os tartományba esik. A mérőállomásokon meghatározott értékek a RegCM 
modell 2021–2050-re vonatkozó értékeit megközelítik, meghaladják, míg az ALADIN-
Climate modelltől 0,2–0,8 °C-kal alacsonyabbak. A 2071–2100 közötti időszakra a 
klímamodellek szerint az éves középhőmérséklet a jelenlegi értékekhez képest további 
1,2–2,2 °C-kal (RegCM), illetve 1,4–2,4 °C-kal (ALADIN-Climate) növekszik.

A releváns mélységben mért talajhőmérsékletek éves átlagai követték a léghőmérséklet 
adatokat (2. ábra), a két változó közötti összefüggést 20 esetben lehetett vizsgálni, 
melyből tíz esetben 0,9 feletti a korreláció értéke, további hat esetben 0,8 és 0,9 közötti. 
Bár a korreláció értékek nagyok, de a kis elemszám miatt ezek közül csak 9 db tér el 
szignifikánsan nullától 90 %-os szignifikanciaszint mellett. Legalacsonyabb korrelációk 
Kisszállás (r=0,1728), Pocsaj (r=0,4648), Adony (r=0,7183) és Kémes (r=0,7923) 
esetében jelentkeztek. A görbemeredekségek alapján az erős korrelációval jellemezhető 
állomások esetében a talaj hőmérsékletének növekedése 10–20 %-kal meghaladja a 
levegőhőmérséklet növekedését is, de ez az eredmény a vizsgált időszak rövidsége miatt 
nem általánosítható.

A talaj- és léghőmérsékletek éves átlagának eltérése 0,5 °C és 2,5 °C közé esik, így 
összességében a vizsgált időszak talajhőmérsékleteinek átlaga 12,21 °C és 15,11 °C közötti. 
14 °C feletti értékekkel rendelkeznek a Tisza menti mérőállomások Kiskörétől délre, 
közülük a kéktói állomás átlaghőmérséklete haladja meg a 15 °C-ot (3. ábra).

A vizsgált állomásokra kapott korrelációs eredmények, a vizsgált részletes adatsorok, 
a futtatott egyszerű modellek és az irodalmi adatok alapján a hazai talajhőmérsékleti 
adatok követik a levegő hőmérsékletének változását a vizsgált időbeli felbontáson belül, 
azaz a talajhőmérsékletek a 2021–2050 közötti periódusra – a használt klímamodelltől 
és a területi elhelyezkedéstől függően – további 0–0,75 °C-kal, míg a 2071–2100 közötti 

2. ábra: A talajra és levegőre vonatkozó évi középhőmérsékletek a vizsgált állomásokon  
2015–2018 között
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időszakra 1,5–3 °C-kal nőnek.
A kapott hőmérséklet adatokat a mesic és thermic talajklíma típusok elkülönítése 

szempontjából kategorizálva ábrázoltuk az alábbi térképeken (4. ábra). A kisebb 
hőmérsékletnövekedéssel számoló RegCM modellel számolva a 2021–2050 közötti 
időszakban a kéktói állomás sem éri el a 15 °C-ot, míg a többi állomás átlagos évi 
középhőmérséklete 14 °C alatt marad. (Ezzel a modellel a 2015–2018 közötti időszaknál 
kisebb hőmérsékletértékeket kapunk a vizsgált időszakra.) A 2071–2100 közötti 
időszakban az alföldi területek állomásait az északkeleti, keleti állomásokat leszámítva 15 
°C-nál nagyobb hőmérséklet fogja jellemezni.

A nagyobb hőmérsékletnövekedést prognosztizáló modellek – mint az ALADIN-Climate 
– alapján már a 2021–2050 között lesz egy 15 °C feletti átlagos évi középhőmérsékletű 
állomás és hét másiknak lesz 14 °C feletti értéke. A 2071–2100 közötti időszakban a RegCM 
modellhez képest két új állomás átlagos évi középhőmérséklete éri el a 15 °C-ot, közülük 
három állomás hőmérséklete lesz nagyobb 16 °C-nál.

3. ábra Éves középhőmérsékletek átlagai 50 cm mélyen (2015–2018)
DE AO: DE Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ kismacsi Agroökológiai 

Obszervatóriuma
Hidrometeorológiai állomások: 1: Ricse, 2: Lónya, 3: Tiszaszalka, 4: Tarpa, 5: Fehérgyarmat, 6: 

Gesztely, 7: Kisköre, 8: Apavára, 9: Pocsaj, 10: Adony, 11: Vasad, 12: Nagykőrös, 13: Dévaványa, 14: 
Csornapuszta, 15: Baks-Dongér, 16: Szikáncs, 17: Kéktó, 18: Elek, 19: Kisszállás, 20: Kübekháza, 21: 

Kémes, 22: Murakeresztúr, 23: Nemesbükk, 24: Osli, 25: Ásványráró

4. ábra Várható talajhőmérséklet-értékek 50 cm mélységben a hidrometeorológiai 
mérőállomásokon különböző klímamodellek alapján (jelmagyarázat a 3. ábrán)
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5. Összefoglalás

A felhasznált elemzési módszer pontos hőmérsékletértékek meghatározására jelen 
formájában nem alkalmas, azonban a trendek elemzésére, a thermic talajklíma típus 
megjelenésének prognosztizálására használható. A klímamodellek alapján a 2015–2018 
közötti talajhőmérséklet-értékek a sokévi átlagnál nagyobbak, a 2021–2050 közötti várható 
hőmérsékletértékeket megközelítik. Ez utóbbi időszakban már rövidebb időszakokban 
megjelenik a 15 °C feletti évi középhőmérséklet, elsősorban Délkelet-Magyarországon, de 
hosszabb időszakban az előrejelzés alapján ez még nem tekinthető általánosnak, a vizsgált 
területek a mesic talajklíma típusba fognak tartozni továbbra is. A 2071–2100 közötti 
időszak hőmérsékletnövekedésével már tartósan megjelenik az Alföldön a 15 °C feletti 
átlagos évi középhőmérséklet, azaz a thermic talajklíma típus. Helyi mikroklimatikus 
adottságok, városi hősziget hatás miatt kialakuló 1–2 °C-os hőmérsékletnövekedés esetén 
azonban ez hamarabb is kialakulhat, elsősorban azokon a területeken, ahol legalább 14 
°C a várható évi középhőmérséklet 50 cm mélyen. A talaj melegedésével párhuzamosan a 
vegetációs időszak hossza és átlaghőmérséklete növekedni fog, a téli napok és a hótakarós 
napok száma várhatóan csökkenni, melyek a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
szempontjából jelentős változásokat hozhatnak.
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INNOVATÍV MEGKÖZELÍTÉSMÓDOK A DOMBVIDÉKI 
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSBAN

GELENCSÉR GÉZA, ROMVÁRI RÓBERT
Koppányvölgy Natúrpark

Absztrakt
Az eddigi agrár-környezet gazdálkodási intézkedések hatékonysága, különösen a szántók talaj és 
vízháztartásának megőrzése terén vitatható. A termelők a földalapú támogatáshoz való hozzáférés 
miatt a szélsőségesen meredek és a rendszeresen elvizesedő területeket is művelésben tartják. 
Indokolttá vált hatékonyabb AKG intézkedések kidolgozása, a tanulmány újszerű területhasználati 
beavatkozásokra tesz javaslatokat.
A Szerzők Szorosad és Somogydöröcske települések példáján, távérzékelési és térinformatikai 
módszerek alkalmazásával vizsgálták a 12 és 17 százaléknál meredekebb szántók erózió mérséklési 
lehetőségeit és a Koppány-patak medre melletti puffersávok létesítésének módját, számszerűsítették 
a Koppány-patak egykori hullámterét adó, lecsapolt teraszok szántóin megjelenő állandó és időszakos 
vizes foltok konverziós lehetőségeit. Az eredmények alapján a javasolt megoldások alkalmazása 
ökonómiai szempontból semleges, vagy pozitív hatású.

Kulcsszavak: : agrárkörnyezet-gazdálkodás, Koppány-patak, Koppányvölgy Natúrpark

1. Bevezetés

Az eddigi, terület alapú agrár-környezet gazdálkodási (AKG) intézkedések hatékonysága, 
különösen a szántóterületek talaj és vízháztartásának megőrzése, kondicionálása 
tekintetében vitatható. A termelők a földalapú támogatáshoz való hozzáférés miatt a 
szélsőségesen meredek és a rendszeresen elvizesedő területeket is művelésben tartják. 
Tekintettel arra, hogy a hazai szántóterület több, mint 35 %-a erózió veszélyeztetett és 
ezeken a dombvidéki területeken az egyre szélsőségesebbé váló csapadékesemények 
felgyorsítják a talaj degradációs folyamatokat, valamint arra, hogy a hazai agrárium 
klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásában kulcsszerepe van a talaj és 
vízháztartás állapotának és a biodiverzitásnak, szükség van hatékonyabb AKG intézkedések 
kidolgozására.

Az intenzív, nagyüzemi növénytermesztés széleskörű elterjedése a térségben a táji 
adottságoknak ellentmondó tájhasználatot kényszerített ki. A vizsgált területen - a Külső-
Somogyi dombság két, környezeti szempontból tipikusnak mondható, a Koppányvölgy 
Natúrpark területén található kistelepülésének, Szorosadnak és Somogydöröcskének 
területén – agrár-környezetgazdálkodási szempontból az alábbi területhasználati 
problémákat találjuk:

•  A domboldalak meredekebb szögű lejtőterületeinek szántóföldi művelésbe vonása 
3-4 évtized alatt lepusztította az eredetileg itt található Ramann-féle erdőtalajokat:

•  a korábban erózió veszélyesség szempontjából belépő kockázati kategóriaként 
meghatározott, 12%-nál nagyobb lejtésű szántóterületek talaja is teljes 
mértékben lepusztult; 

•  a 17%-nál nagyobb lejtésű szántóterületeken ún. „fehérföldesek”alakultak ki, 
ahol a magas kalcium tartalom miatt minimális a beszivárgás és a síkosabbá 
váló felszínen felgyorsuló lefolyás fokozza az alatta lévő területek erózióját.

•  A Koppány-patak egykori hullámterének szántóin a folyamatos művelést ellehetetlenítő 
vizes foltok találhatóak, amelyeket a földalapú támogatások lehívhatósága miatt a 
gazdálkodók a veszteségesség ellenére is igyekeznek művelésben tartani.

•  A Koppány-patak szabályozása és a hullámtér művelhetővé tétele elpusztította a 
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vizes élőhelyek társulásait, megszüntette a hullámtér vízvisszatartó képességét és 
elősegítette a patak diffúz szennyezését, mindez a Víz Keretirányelvben tett vállalá-
sok teljesítését ellehetetleníti.

A fenti problémákat kezelő, hatékony, környezetgazdálkodási célú területhasználati 
beavatkozások, szinte minden esetben teljes évi növényborítottságot szavatoló pufferzónák 
létrehozását tartalmazzák, amelyek így kiesnek a termelésből. A tanulmány célja annak 
számszerűsítése térinformatikai mérések alapján, hogy a két település területén a javasolt 
újszerű környezetgazdálkodási megoldások mekkora területet érintenének és milyen 
ökonómiai hatással lennének a gazdálkodásra.

2. Anyag és módszer

A bevezetőben meghatározott területtípusok felmérését végeztük el Szorosad és 
Somogydöröcske községek területén térképek és légifotók alapján:

•  a 12%-nál nagyobb lejtésű szántóterületek;
•  a 17%-nál nagyobb lejtésű szántóterületek;
•  a Koppány-patak teraszainak szántóin fellelhető vizes foltok, amelyeken belül meg-

különböztetünk termelésből állandóan kieső és időszakosan művelhető részeket;
•  a Koppány-patak mederprofiljának peremétől számított 25 m szélességű védősáv 

(sok helyen földútként funkcionál a 6-7 m szélességű vízügyi védterület, így ennek 
szélétől 19 m szélességet számítottunk).

A fenti szántóterület-típusok konverziójának az egész éves növényborítottságot kell 
biztosítania, de a használat váltás a fajlagos fedezeti hozzájárulás alakulása és a földalapú 
támogatási jogosultság miatt ökonómiai szempontból érzékeny, így a gazdálkodók csak 
akkor teszik meg, ha ez gazdasági szempontból racionális. Ennek vizsgálatához a puffer-
területek egy részének kialakítását innovatív, évelő fehérjenövényekkel (Galega, Silphium) 
terveztük, amelyekre a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Karán végzett termesztési kísérletek (Makai S. et al) eredményeit vettük figyelembe. 
A fedezeti hozzájárulás esetében energia (biogáz) és levélfehérje előállításra való 
felhasználást vettünk figyelembe.

Vizsgálatainkhoz terepbejárások során gyűjtött adatokat, dróntechnológiával 
rögzített légifelvételeket, valamint open source- és állami forrásokból beszerzett 
raszteres, illetve vektoros térképi állományokat használtunk fel. A Budapest Főváros 
Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától korábbi kutatási 
projektek keretében megvásároltuk a településekre vonatkozó – HD72/EOV koordináta 
rendszerű – szintvonalrajzot, valamint a 40 cm/px terepi felbontású 2015-ben készült 
ortofotóállományokat. 

A tematikus térképek szerkesztéséhez társadalomföldrajzi és természetföldrajzi 
layereket egyaránt felhasználtunk. Emellett dolgoztunk a térség vízrajzi- és talajadottságait 
ábrázoló fedvénnyel, továbbá letöltöttük a Natura 2000, az ökológiai hálózat állományait. 

A légifelvételeket egy DJI Phantom 4 Pro drónnal készítettük, az eszközt egy Ipad Mini4 
tableten futó DroneDeploy szoftverrel irányítottuk. A drón egy gyárilag szerelt 3 tengelyes 
gimbalra rögzített 20 megapixeles felbontású, 84 fokos látószögű kamerával rendelkezik. 
Légifelvételeink időpontjai: 2018. 04. 30. és 2018. 11. 16. A tavaszi repülés során a vizes 
foltokat, télen pedig egy előzetesen kijelölt 100 hektáros területet felvételeztünk. A téli 
repülés során rögzített 540 felvételből fotogrammetriai módszerek alkalmazásával 
centiméteres terepi felbontású, georeferált ortomozaikot állítottunk össze, EOV koordináta 
rendszerben. A különböző forrásokból származó állományok térinformatikai feldolgozását, 
elemzését, valamint az eredmények megjelenítését térinformatikai szoftver alkalmazásával 
végeztük el.
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3. Eredmények

A 12%-nál és 17%-nál nagyobb lejtésű szántóterületek kezelése

A 12- és 17%-nál nagyobb lejtésű területek beazonosításához a korábban beszerzett 
térinformatikai fedvényekből digitális magasságmodellt, továbbá lejtőmeredekség 
térképet készítettünk, amely szerint a mintaterület lejtőkategóriák szerinti megoszlása 
a következők szerint alakul: 0 – 5% lejtőmeredekség – 18,7%, 5 – 12% lejtőmeredekség 
– 30,6%, 12 – 17% lejtőmeredekség – 27,5%, 17 – 25% lejtőmeredekség – 16,5%, 25% 
feletti lejtőmeredekség – 6,7%.

A mintaterület több mint fele (50,7%) 12 százaléknál nagyobb lejtőszögű területen 
fekszik. Ezek a területek eredetileg (AK) is gyenge-közepes termőképességűek voltak, 
minőségük azonban jelentősen romlott, hiszen talajaik elvesztették teljes A és B szintjüket 
az elmúlt néhány évtizedben. Használatuk önkéntes átalakítására csak akkor van esély, 
ha a területegységre eső fedezeti hozzájárulás és a támogatás összege nem csökken, így a 
17%-nál nagyobb lejtésű területek indokolt erdősítése csak jogi kikényszerítéssel és/vagy 
a 2021-2027 AKG forrásokból történő támogatással lehetséges. A területek rossz minősége 
miatt javasolt az átmeneti regeneráció évelő, légyszárú kultúrákkal (Silphium, Galega), 
vagy gyepgazdálkodással a későbbi telepítések hatékonyságának biztosítása érdekében. 
Ugyanakkor a 12% - 17% közé eső lejtőkön ezek az évelő, lágyszárú, szántóföldi kultúrák 
végleges használati formaként kínálnak megoldást.

A Koppány-patak teraszán lévő, vizesedő szántóterületek kezelése

A Koppány-patak egykori hullámterét adó, lecsapolt teraszok szántóin megjelenő 
állandó és időszakos vizes foltokat a gazdálkodók a földalapú támogatási jogosultság 
megőrzése miatt próbálják levezető árkolással művelésben tartani. Művelésük veszteséges 
és a műtrágya és vegyszer használat miatt rendkívül aggályos, mivel ezek közvetlenül a 
talajvízbe jutnak, másrészről a spontán tavaszi árkolásokkal csökkentett vízszint főleg 
vízimadár fészkelések (2011. évben több, mint 40 pár bíbicfészek ment tönkre) és a 

1. ábra: Vizesedő szántóterület konverziója (saját szerkesztés)
I. jelenlegi állapot; A - állandóan vizes, művelhetetlen területrész; B - időszakosan művelhetetlen 

részt; II. konvertált állapot, ahol „A” a mélyítéssel kiképzett vizes élőhely déli árnyékolósávval és „C” 
a lágyszárú évelő kultúrákkal hasznosítható, a mélyítésből kitermelt talajjal feltöltött puffer.
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kétéltűek szaporodása terén okoz károkat.

E területek problémáinak végleges kezelése szintén csak akkor elképzelhető, ha a jogi 
szabályozáson túl jövedelmi szempontból is alátámasztható a területhasználat konverziója. 
Megközelítésmódunk szerint ez úgy lehetséges, ha a tartósan vizesedő foltok középső részét 
mélyítve segítjük a víz kisebb területre való összegyülekezését, a kitermelt talajt pedig a 
közvetlen környezetében terítjük el, javítva ezzel a járhatóságot, illetve művelhetőséget. Ily 
módon létrejön egy állandó vizes élőhely, amelyet déli irányból, az árnyékolás biztosítása 
érdekében fás-cserjés sáv védene, majd mindezt a feltöltött, művelhető területen kiképzett, 
már említett évelő lágyszárúakkal hasznosított puffer venné körbe. A konverzió lényegét 
mutatja be az 1. ábra.

Látható az is, hogy a vizes folt összterülete és az egyes kategóriák részterületei a 
konverzióval csökkenthetőek. Somogydöröcske és Szorosad közigazgatási határain belül, 
négy, összesen 85,55 hektár területű ilyen táblát azonosítottunk mintaterületként. A 
Koppány-patak bal partján elhelyezkedő 1. mintaterületet 9 földrészlet alkotja, területe 
14,09 hektár, melyből 1,54 ha (11%) soha nem művelhető, míg 3,81 ha csak időszakosan 
(2. ábra).

A jelenlegi állapot alternatívájaként a 3. ábra szerint javasoljuk két mélyített vízgyűjtő 
(világos kék) terület kialakítását, melyek területe összesen 0,71 ha. A narancssárga 
sraffozással jelölt földrészleteken (2,64 ha) a jelenlegi művelési mód helyett egész éves 

3. ábra: Megoldási javaslat – 1. mintaterület (saját szerkesztés)

2. ábra: 1. mintaterület jelenlegi állapota (saját szerkesztés)
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borítottságot biztosító évelő haszonkultúrát javaslunk termeszteni (pl.: lucerna, szilfium, 
kecskeruta). A jelöléssel nem érintett területeken meghagynánk a hagyományos szántóföldi 
művelést. A folyamat eredményeként, illetve számításaink alapján hektáronként jóval 
nagyobb fedezeti hozzájárulás érhető el (1. táblázat).

A kijelölt mintaterületek mindegyikét hasonlóan dolgoztuk fel, számszerűsítve a 
jelenlegi és az elérhető állapot terület és jövedelmi adatait.

 A Víz Keretirányelv előírásainak való megfelelést szolgáló puffersávok létesítése

Jelenleg a Koppány-patak az egykori, meanderező csésze meder helyett egy mesterséges, 
kiegyenesített, mélyített, trapézszelvényű mederben folyik. A meder élétől 6-7 m szélességű 
vízügyi védterület, majd 3-4 m szélességű, rendszerint önkormányzati tulajdonú földút 
következne a szántók és a meder él között, azonban az esetek nagy részében a szántók 
használói már a vízügyi területből is több métert művelnek. Mindez a patak diffúz tápanyag 
és növényvédőszer szennyezését okozza, másrészt nem biztosítja a víztest árnyékolását 
és a kapcsolódó biodiverzitás megőrzéséhez szükséges, megfelelő növényzettel borított 
területeket sem. Így érthető, hogy az ország által az EU Víz Keretirányelvben vállalt 
kötelezettségekkel szemben miért nem javult, hanem folyamatosan romlik a vízfolyás 
ökológiai állapota az elmúlt években. A part-menti területek kezelésére vonatkozó 
javaslatunk lényegét a 4. ábra mutatja.

1. táblázat: Az 1. mintaterület változásainak számszerűsítése (saját szerkesztés)

1. MINTATERÜLET – 14,09 ha

JELENLEGI ÁLLAPOT ha %
Soha nem művelhető területek 1,54 11

Időszakosan művelhető területek 3,81 27
Fedezeti hozzájárulás JELENLEG 156 508 Ft/ha

ELÉRHETŐ ÁLLAPOT ha %
Mélyített vízgyűjtő területek 0,71 5
Cserje és/vagy fa ültetvény - -

Egész éves borítottságot biztosító évelő 
haszonkultúra

2,64 19

Fedezeti hozzájárulás ELÉRHETŐ 227 395 Ft/ha

4. ábra: Kezelési javaslat a part-menti területeken (saját szerkesztés)
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A 4. ábra felső része (I.) a jelenlegi használatot mutatja, ahol a vízfolyást a partéltől csupán 

2-3 méter széles földút „védi”. Az ábra alsó része (II.) pedig a javasolt terület használati 
konverziót szemléleti, miszerint a meder vízszintjét a teraszok talajvíz szintjének emelése 
céljából fenékküszöbökkel szükséges emelni. Az „A” szűrőzónákban az említett, évelő, 
lágyszárú haszonkultúrák termeszthetők, a „B” sáv szerepe az árnyékolás és ökológiai 
menedék. A sávok létrehozása tekintetében javasolt a minimum 1 ha területen 15-20 méter 
szélességben történő kialakítás, 1-1 méter széles cserjesávval. 

4. Összegzés

A vizsgált vizesedő táblák összterülete 85,55 ha, amelynek jelenleg 41,1%-át, 35,19 
ha területet érint a vizesedés: 21,83 ha állandóan művelhetetlen, 13,36 ha időszakosan 
művelhető. A javasolt konverziós módszerekkel a szántóföldi művelésből kieső terület 
27,21 ha-ra, vagyis 31,8%-ra csökkenthető, amelyből az állandó ökológiai funkciót szolgáló 
kieső terület mindössze 11,91 ha: 5,65 ha vízborítás és 6,26 ha fás,cserjés terület. Az 
időszakosan művelhető terület helyére tervezett, évelő, innovatív, nagy zöldtömeget adó, 
energia és fehérje előállításra használható növénykultúrákkal hasznosítható pufferterület 
15,3 ha-t tesz ki. Ez utóbbi terület évi egy-kétszeri vágásából nyerhető zöld biomasszája 
biogáz – fehérje irányú, kettős hasznosításával az átlagos kukorica fedezeti hozzájárulás 
minimum 1,5-2-szeresének megfelelő fajlagos jövedelmet biztosít.

A két település domborzati és talajadottságai miatt a jelenleg szántó művelésű területek 
jelentős részének területhasználati konverziója indokolt. Abban az esetben, ha olyan 
új kultúrákat használunk pufferként, amelyek hasonló, vagy jobb jövedelmezőséget 
biztosítanak a jelenlegi, nagyüzemi szántóföldi növénytermesztésnél, akkor feloldható az 
ökológiai és az ökonómiai célok jelenlegi ellentéte. 

Mindez, tekintetbe véve, hogy a jelenlegi területhasználat súlyos és egyre nagyobb 
kárt okoz a természeti erőforrás rendszerben, folyamatosan gyengítve a térség klíma-
rezílienciáját, kikerülhetetlen tájgazdálkodási lépés. 
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Absztrakt
A megújuló energiaforrások elmúlt időszakban megfigyelhető növekvő jelentőségének hatására a 
helyi önkormányzatok is egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek. Beavatkozásaik 
első lépcsőfokát a megfelelő fejlesztési dokumentumok kidolgozása jelenti, amelyekre támaszkodva a 
későbbiekben konkrét lépésekre/beruházásokra is sor kerülhet. A fentiek szellemében a tanulmány 
célja a Hajdú-Bihar megyében található települési önkormányzatok fejlesztési anyagainak (2007-
2013 – Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2014-2020 – Integrált Településfejlesztési Stratégiai) az 
elemzése, amelynek keretében az alábbi kérdésekre keressük a választ:

• az érintett anyagok mely részein (pl. helyzetelemzés, jövőkép, tematikus célok, konkrét elkép-
zelések) foglalkoznak a megújuló energiaforrásokkal;

• milyen különbségek figyelhetők meg az egyes települések között;
• milyen időbeli változások tapasztalhatók a 2007-2013 és 2014-2020 közötti időszakban 

készített dokumentumok között.

Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, települési önkormányzat,  
településfejlesztési stratégia

1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben energiagazdálkodás területén több új trend is tapasztalható, 
amelyek közül az egyik legfontosabb a megújuló energiaforrások szerepének a növekedése. 
A folyamat több tényezőre vezethető vissza. A környezetvédelem oldaláról kiemelhető, 
hogy széleskörű használatuk bizonyos szennyező anyagok (pl. CO2) kibocsájtásának 
a csökkenéséhez vezet (Adefarati, - Bansal, 2017; Bilgili et al., 2016; Ellabban et al., 
2014; López-Menéndez, 2014, Zhang et al., 2017). A második fontos szempontként az 
ellátásbiztonság említhető meg: az erre támaszkodó rendszerek decentralizált jellegük 
miatt kevésbé vannak kitéve a hálózat-szakadásból származó problémáknak (Dinya, 
2010, Demirbas et al., 2009; Sebestyén, 2017). Harmadrészt a megújuló energiaforrások 
használata a gazdaság- és vidékfejlesztés tekintetében is fontos szerepet játszhat, mivel 
használatuk hozzájárulhat az elmaradottabb rurális térségek felzárkózásához (Borhazanad 
et al., 2013; Ekéné Zamárdi – Baros, 2004; Koncz – Nagyné Demeter, 2015; Magda, 2011; 
Michalkó et al., 2017). 

A témakör fontosságát felismerve az utóbbi 10-15 évben több Európai Uniós és 
magyarországi dokumentum is hangsúlyozta ezen energiatípus elterjedésének a 
jelentőségét. Az Európai Bizottság 2007. februárjában kiadott „Megújulóenergia-útiterv” 
című dokumentumában azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a megújuló energiaforrások 
részesedése az Európai Unió teljes energiafogyasztásában 2020-ban érje el a 20%-ot 
(European Commission, 2007). A 2010-ben megjelent Európa 2020 stratégia megerősítette 
ezt a célkitűzést (European Commission, 2010), majd a 2018. január közepén az Európai 
Parlament által elfogadott tervezet szerint 2030-ra ennek az aránynak el kell érni a 35%-ot 
(European Parliament, 2018). 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás alkalmával Magyarország arra vállalt 
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kötelezettséget, hogy a megújuló bázisú villamosenergia-termelés részaránya 2010-ben 
eléri a 3,6%-ot, amely célértéket már a 2000-es évek közepére sikerült teljesíteni. Az Európa 
2020 stratégiában megfogalmazott érték elérése érdekében Magyarország a 14,6%-os 
részesedésre tett ígéretet, és ugyanez a cél szerepelt a 2010-ben elkészült Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020 című dokumentumban is. 

A fentiek következtében az elmúlt években a magyarországi helyi önkormányzatok is 
egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek. Beavatkozásaik első lépcsőfokát 
a megfelelő fejlesztési dokumentumok kidolgozása jelenti, amelyekre támaszkodva a 
későbbiekben konkrét lépésekre/beruházásokra is sor kerülhet. A fentiek szellemében a 
tanulmány célja a Hajdú-Bihar megyében található települési önkormányzatok fejlesztési 
anyagainak az elemzése, amelynek keretében az alábbi kérdésekre keressük a választ:

• milyen időbeli változások tapasztalhatók a 2007-2013 és 2014-2020 közötti 
időszakban készített dokumentumok között.

• az érintett anyagok mely részein (pl. helyzetelemzés, jövőkép, tematikus célok, 
konkrét elképzelések) foglalkoznak a megújuló energiaforrásokkal;

• milyen különbségek figyelhetők meg az egyes települések között;

2. Anyag és módszerek

A tanulmány elkészítése során a megyében található helyi önkormányzatok (összesen 
16 település – 1. ábra) legfontosabb településfejlesztési dokumentumainak, a 2007-2013 
közötti időszakban az Integrált Városfejlesztési Stratégia, a 2014-2020 közötti időszakban 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia az elemzésére került sor (a vizsgálatba csak azon 
települések kerültek be, ahonnan mind a két anyag rendelkezésre állt). 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapvetően a 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta 
szellemében játszott egyre fontosabb szerepet a 2000-es évtized II. felében (Barta, 2009), 

1. ábra: A vizsgálatba bevont Hajdú-Bihar megyei települések
Forrás: saját szerkesztés
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és a 2007-13 közötti Európai Uniós tervezési időszakban még csak azon városoknak 
kellett elkészíteni ezt a dokumentumot, amelyek a Regionális Operatív Programok 
városrehabilitációs pályázataiból részesülni akartak. Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági 
célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program (1997. évi 
LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 2. §, 12. pont). Az adott 
dokumentumok tartalmát illetően voltak közös elemek (pl. átfogó cél, középtávú tematikus 
célok, városrészi célok megfogalmazása, anti-szegregációs program készítése), az utóbbi 
elkészítésére vonatkozó jogszabály (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) ugyanakkor 
több területen sokkal részletesebb előírásokat tartalmazott (pl. jobban szabályozta az u.n. 
Megalapozó vizsgálatok tartalmát).

Az elemzés során az vizsgáltuk (és pontoztuk), milyen gyakran és milyen 
szövegkörnyezetben, a dokumentum mely részében fordulnak elő a dokumentumokban a 
megújuló energiaforrásokra utaló szavak (megújuló energiaforrás, alternatív energiaforrás, 
napenergia, szélenergia, geotermikus energia, biomassza). Egyrészt a többszöri előfordulás 
magasabb pontszámot jelentett, másrészt ugyanez volt igaz például a SWOT-elemzésben 
történő említésre vagy valamely tematikus cél elnevezésében való megjelenésre (1. 
táblázat).

3. Eredmények

A megújuló energiaforrások érintett dokumentumokban való megjelenésének 
változását elemezve (2. táblázat) egy igen határozott előrelépés figyelhető meg. Az általam 
kiszámított mutató értéke mind az aktuális helyzetet elemző rész (IVS – Helyzetelemzés, 
ITS – Megalapozó vizsgálatok), mind pedig maga a stratégia esetében is jelentős mértékben 
emelkedett. 

A növekvő jelentőséget jól tükrözik az alábbi tények is:
• Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáknál két helyi önkormányzat dokumentumában 

egyáltalán nem szerepeltek a megújuló energiaforrások, míg hat önkormányzatnál 
vagy a helyzetelemzés, vagy pedig a stratégia részben fordultak elő. Ezzel szemben 
a 2014-2020 közötti időszakra már nem készült olyan Integrált Településfejlesztési 

1. táblázat: A dokumentumokban előforduló kulcs-szavakra adott pontok
Forrás: saját szerkesztés

Dokumentum-típus A megjelenés módja Pontszám

helyzetelemzés megújuló energiaforrásra utaló 
fejezetcím 1 pont

megalapozó megjelenés az elemzésben 1 pont/típus, de maximum 3 pont
vizsgálat megjelenés a SWOT-elemzésben 1 pont/említés, de maximum 2 pont

megjelenés az átfogó célban/
jövőképben 3 pont

megjelenés, mint tematikus cél 2 pont
stratégia említés a dokumentumban 1 pont/említés, de maximum 3 pont

konkrét projektek
1 pont/projekt, de egy típusból 
maximum 2 pont és összesen 

maximum 4 pont
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Stratégia, amelyben nem említették volna meg a megújuló energiaforrásokat.
• A SWOT-elemzésben a megújuló energiaforrások az Integrált Városfejlesztési Stra-

tégiákban csak 6 esetben, míg az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban már 10 
esetben kerültek megemlítésre.

• A megújuló energiaforrások, mint tematikus célok az Integrált Városfejlesztési Straté-
giákban egyáltalán nem szerepeltek, míg az Integrált Településfejlesztési Stratégiák-
ban ezt már 4 esetben is meg lehetett figyelni.

A fentiekben bemutatott változások mögött véleményünk szerint az alábbi okok állnak/
állhatnak:

• A helyi önkormányzatok egyre inkább tisztában vannak a megújuló energiaforrások 
jelentőségével (pl. költségmegtakarítás), és ez a tény az elkészült dokumentumokban 
is tükröződik.

• Az Integrált Településfejlesztési Stratégiára vonatkozó – korábban már említett 
jogszabály – igen részletesen meghatározza a Megalapozó vizsgálatban elemzésre 
kerülő témaköröket, és ennek értelmében külön fejezetnek kellett foglalkozni az En-
ergiagazdálkodással (több önkormányzat már ekkor ebben is bemutatta a megújuló 
energiaforrások helyzetét) valamint A megújuló energiaforrások alkalmazásával 
(a 16-ból 15 helyi önkormányzat anyagában szerepelt is ilyen alfejezet, igaz ennek 
részletezettsége eléggé különböző volt – Hajdúdorog esetében például csak egy té-
rképet tartalmazott).

• A helyi önkormányzatok az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban a koráb-
biakhoz képest igen sok konkrét projektet is megemlítettek, amely két okkal is mag-
yarázható. Egyrészt a települések vezetői így szerették volna bemutatni elképzelés-
eik kötődését a különböző operatív programokban megfogalmazott elképzelésekhez, 
másrészt a helyi lakosság is szerette volna látni, milyen konkrét elképzelések valósul-
nak meg az elkövetkező időszakban. A megújuló energiaforrások esetében mind a két 
tényező fontos volt, igaz ugyanakkor az is, hogy az előző tekinthető dominánsabbnak.

A megújuló energiaforrások egyes típusai jelentőségének összehasonlítására az egyik 
legjobb lehetőséget a dokumentumokban megjelenő konkrét projektek vizsgálata jelenti 
(3. táblázat), mivel ezek már a helyi önkormányzatok világos elkötelezettségét mutatják. 
Az adatok alapján a települések elsősorban a napenergia felhasználását preferálják (ez 
napkollektorokat, illetve kisebb részben naperőműveket jelent), míg a második helyet a 
geotermikus energia, a harmadikat pedig a biomassza foglalja el. A napenergia kiemelt 
szerepe alapvetően két ténnyel magyarázható. Egyrészt a megye természeti adottságai 
megfelelő feltételeket biztosítanak ezen megújuló energia-típus felhasználására (2. ábra): 
területének nagyobb részén a napsütéses órák évi összege meghaladja az 1950 órát.  
Másrészt a 2014-2020 közötti időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében jelentős Európai Uniós forrás áll rendelkezésre erre a célra, és az 
ezekre történő pályázási hajlandóságot a helyhatóságok konkrét projektek formájában is 
megerősítették.

2. táblázat: A megújuló energiaforrások előfordulását tükröző pontszámok az Integrált 
Városfejlesztési és az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban

Helyzetelemzés/
megalapozó vizsgálat

Stratégia Összesen

Integrált Városfejlesztési Stratégia 14,5 21,5 (13,5*) 36 (28)
Integrált Településfejlesztési Stratégia 59,5 69,5 (26,5*) 129 (86)

* - konkrét projektek nélküli érték
Forrás: az 1. táblázat módszertanára támaszkodva a dokumentumok saját számítás
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A geotermikus energia második helye szintén természeti okokra vezethető vissza: a 
geotermikus gradiens értéke a megye jelentős részén igen alacsony, és ennek következtében 
a felszínhez relatív közel helyezkednek el olyan magas hőmérsékletű vízkészletek, amelyeket 
energiatermelési célra is jól lehet hasznosítani. A dokumentumokban kisebb szerepet tölt 
be a biomassza, míg a szélenergia jelentősége minimálisnak tekinthető (ez utóbbi tény 
elsősorban szintén természeti okkal – alacsonyabb szélsebesség – magyarázható).  

A megújuló energiaforrások dokumentumokban való megjelenését befolyásoló tényezők 
közül az egyik legfontosabbnak a települések nagysága tekinthető (4. táblázat). Ez minden 
valószínűség szerint azzal magyarázható, hogy a nagyobb lakosságszámú települések 
jelentősebb anyagi erőforrásokkal rendelkeznek, és ennek következtében több pénzt 
tudnak erre a célra szánni (pl. a különböző pályázatok önerejének biztosítása), és ez a 
fejlesztési anyagokban is tükröződik.

4. Összegzés

A tanulmány legfontosabb megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze:
• A 2014-2020 közötti időszakra készített Integrált Településfejlesztési Stratégiák 

sokkal részletesebben foglalkoznak a megújuló energiaforrások témakörével, mint a 

3. táblázat: A konkrét projektekben említett megújuló energiaforrások típusa  
(települések száma – db)

Forrás: a dokumentumok alapján saját számítás

Napenergia Geotermikus energia Biomassza Szélenergia
IVS 2 3 1 0
ITS 12 6 3 1

4. táblázat: A megújuló energiaforrások dokumentumokban történő megjelenését tükröző 
pontszámok településnagyság függvényében  

(az adott nagyság-kategóriába tartozó települések értékeinek az átlaga)
Forrás: a dokumentumok alapján saját számítás

2. ábra: A napsütéses órák éves összege Magyarországon
Forrás: www.omsz.hu

IVS ITS Összesen
10.000 főnél kisebb települések 1,50 7,43 8,93

10.000 – 20.000 fő közötti települések 2,58 8,67 11,25
20.000 főnél nagyobb települések 3,33 8,83 12,17
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korábbi dokumentumok, amely tény az önkormányzatok tudatosabbá válása mellett 
jogszabályi előírásokkal és a megnövekedett pályázati lehetőségekkel magyarázható.

• A megújuló energiaforrások közül a fejlesztési dokumentumok a legnagyobb figyel-
met a napenergia és a geotermikus energia kapja.

• A megújuló energiaforrások fejlesztési dokumentumokban történő megjelenése szo-
ros kapcsolatot mutat a települések nagyságával. 

Köszönetnyilvánítás
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A FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERVEK 
(SECAP) SZEREPE A TELEPÜLÉSI SZINTŰ 

KLÍMAVÉDELEMBEN
MOLNÁR DÁVID, SZABÓ GYÖRGY

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet

Absztrakt
Napjainkban a klímaváltozás hatásait a társadalom tagjai egyre erőteljesebben érzékelhetik, 
gondoljunk csak az egyre szélsőségesebbé váló időjárásra, az egyre pusztítóbb viharokra, vagy az 
egyre hosszabb és egyre intenzívebbé váló hőhullámokra. Elérkezett az idő, hogy az emberiség 
megpróbálja lassítani, illetve megfékezni az éghajlatváltozás folyamatát, amelynek érdekében nem 
csupán globális léptékben lehet eredményesen fellépni, hanem lokálisan is adottak a lehetőségek.
A CO2 csökkentésének elérésére a Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) irányelveket 
és javaslatokat fogalmaz meg az aláíró és elkötelezett településeknek, amelyek elkészíthetik saját 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveiket (SECAP). 
Tanulmányunk célja, hogy hiteles képet kapjunk Hajdú-Bihar megye 5 SECAP-al rendelkező 
településének (Bedő, Bojt, Furta, Körösszakál és Szentpéterszeg) energiafogyasztási szokásairól, 
amelyet különböző szektorokban vizsgálunk, pl. lakossági és önkormányzati épületek, ipari 
létesítmények és közlekedés. Összehasonlítjuk és ismertetjük a vizsgált települések energiafogyasztási 
adatait, amelyekből kirajzolódnak az energiahasználat tendenciái, valamint azok szerkezete. 
Emellett tanulmányuk része az irányított interjúk készítése a települések polgármestereivel 
vagy a környezetvédelmi megbízottal. Az interjúk célja, hogy nyilvánvalóvá váljon az 5 település 
önkormányzatainak véleménye az Akciótervekről, arról, hogy milyen mértékben tervezik 
végrehajtani az Akciótervekben foglalt intézkedéseket, illetve milyen jövőképük van a településekkel 
kapcsolatban, ismerve a SECAP településükre vonatkozó javaslatait.

Kulcsszavak: klímavédelem, klímastratégia, energiastratégia, SECAP, 
települési önkormányzat

1. Bevezetés

A globális klímaváltozás következtében fellépő nemkívánatos hatásokkal manapság 
egyre gyakrabban kell szembe néznünk. Az előrejelzések szerint ezek a hatások a 
jövőben erősödni fognak, ezért nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk a klímaváltozás 
megfékezése érdekében (IPCC, 2014, Faragó, 2018). A klímaváltozás elleni küzdelem 
különböző szinteken zajlik. Globális szinten az ENSZ koordinálja az intézkedéseket, melyek 
közül kiemeljük, a 2015-ben létrehozott Párizsi Megállapodást (UNFCCC, 2015, Faragó, 
2016), mely jelen pillanatban a legfontosabb dokumentumnak tekinthető, ugyanakkor 
az Európai Unió is rendelkezik saját klímapolitikával, saját klímacélokkal, és intézkedési 
tervvel. Magyarországon 2018 novemberében, már a 2. Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiát (NÉS-2) fogadta el az Országgyűlés, mely lefekteti a hazai klímavédelem kereteit. 
2019 tavaszára hazánkban elkészültek a megyei klímastratégiák, s már folyamatban van a 
települési szintű klímastratégiák kidolgozása is. Települési szinten emellett fontos szerepet 
töltenek be a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek (SECAP) is. Tanulmányunkban 
ezek kialakulását, s a települési szintű klímavédelemben betöltött szerepét kívánjuk 
bemutatni.   
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2. A Polgármesterek Szövetségének története

Az Európai Bizottság 2008-ban megalapította a Polgármesterek Szövetsége (Covenant 
of Mayors) nevű szervezetet Európában. Néhány év elteltével bebizonyosodott a 
kezdeményezés sikere, ugyanis 2010-ben már 2000 település csatlakozott hozzá 
aláíróként. Emiatt az EB egy hasonló szövetséget hozott létre 2011-ben az EU Keleti 
Partnerség országaiban: Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Moldovában, 
Örményországban és Ukrajnában. 2012-ben az EB létrehozta a „Tisztább Energiatakarékos 
Mediterrán Városok” (CES-MED) kezdeményezést, amelyet kiterjesztett az EU déli és 
keleti szomszédos országaira, többek között Algériára, Egyiptomra, Izraelre, Marokkóra, 
valamint Tunéziára is. A CES-MED projekt célja, hogy segítse az arab államok csatlakozását 
a Polgármesterek Szövetségéhez, illetve fejlessze a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
politikájukat (Internet 1).

2014-ben az EB útjára indította a Polgármesterek Szövetségének társkezdeményezését, 
az Alkalmazkodó Polgármesterek (Mayors Adapt) kezdeményezést, mely fejleszti a 
csatlakozott önkormányzatokat a klímastratégiájuk megírásában és végrehajtásában, 
illetve támogatja a klímaváltozással kapcsolatos adaptációs tevékenységeiket. 

A Polgármesterek Szövetsége és az Alkalmazkodó Polgármesterek szervezetek 
egyesülésével 2015 október 15-én új kezdeményezésként létrejött a Polgármesterek 
Klíma-és Energiaügyi Szövetsége (Covenant of Mayors for Climate & Energy), mely 
magába foglalja a két egyesült kezdeményezés célkitűzéseit, ám továbbfejleszti azokat, 
ambiciózusabb és komplexebb prioritásokat tűz ki maga elé. Az aláíró települések 
közvetlen módon támogatják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit, 
valamint vállalják, hogy az üvegházhatást okozó gázok emisszióját 2020-ig 20%-al, 2030-
ra 40%-al csökkentik. Emellett a lakosság számára biztosítják a fenntartható, megfizethető 
és biztonságos energiához való hozzáférést. A Párizsi Klímakonferencia hatálybalépésekor 
az EB alelnöke Maroš Sefčovič új regionális hivatalok megalapítását jelentette be Észak-
és Dél Amerika, Észak-Afrika, és Délkelet-Ázsia országaiban. 2016-ban a Polgármesterek 
Klíma és Energiaügyi Szövetsége összeolvadt a Polgármesterek Paktuma (Compact of 
Mayors) kezdeményezéssel, mely 2017-ben Polgármesterek Globális Klíma és Energiaügyi 
Szövetség néven globálisan is a helyi önkormányzatok legnagyobb mozgalmává vált. A 
szervezet 3 alappillére: a klímaváltozás hatásainak enyhítése, a kedvezőtlen hatások elleni 
adaptációs fellépés, valamint a mindenki számára hozzáférhető biztonságos, megfizethető 
és fenntartható energiához való hozzáférés, valamint az energiafüggőség csökkentése. 
Ezeket a célokat az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival és Klímajogi Alapelveivel 
összhangban alkották meg (Internet 2).

3. A Polgármesterek Globális Klíma és Energiaügyi Szövetségének 
célkitűzései

A Polgármesterek Globális Klíma és Energiaügyi Szövetségének legfőbb célkitűzése 
a klímaváltozás elleni fellépés, mely napjaink legfontosabb társadalmi kihívásainak 
egyike. Ehhez kapcsolódóan feladata, hogy megtalálja és összegyűjtse mindazokat a 
demokratikusan működő helyi és regionális önkormányzatokat, és azok választott 
polgármestereit, amelyek önkéntes alapon elvállalják és megvalósítják a Polgármesterek 
Globális Klíma-és Energiaügyi Szövetségének klímavédelemmel és energiahatékonysággal 
kapcsolatos célkitűzéseit, melyek szoros összhangban állnak az EU klímával és energiával 
kapcsolatos prioritásaival. A csatlakozott önkormányzatok mérettől és a Földön elfoglalt 
pozíciótól függetlenül kollektívan vállalnak szerepet a környezet, a gazdaság és a 
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társadalom fenntarthatóbbá tételében. Ehhez mindenképpen egyértelmű és hosszú távú 
intézkedéseket kell tenni (Internet 3).

 A Polgármesterek Globális Klíma és Energiaügyi Szövetségéhez aláíróként, 
koordinátorként és támogatóként is lehetőség van csatlakozni. Azon önkormányzatoknak, 
amelyek 2008 és 2015 között írták alá a kezdeményezést, a vállalt kötelezettségeiket 
2020-ig kell teljesíteniük. A kezdeti időszakban a kötelezettségvállaló önkormányzatoknak 
Fenntartható Energia Akciótervet (Sustainable Energy Action Plan-SEAP) kellett 
készíteniük. A SEAP célja, hogy lokális szinten felmérje a település energetikai helyzetét, 
majd javaslatokat tegyen az energiagazdálkodás fejlesztésére, illetve az energiahatékonyság 
javítására lehetőleg megújuló energiaforrások segítségével (Internet 4). Azoknak az 
önkormányzatoknak, amelyek 2015 után csatlakoztak a kezdeményezéshez vállalniuk 
kell, hogy az energetikai kötelezettségeik kiegészülnek klímavédelmi és CO2 csökkentésre 
irányuló intézkedésekkel. Ezeket Fenntartható Energia és Klíma Akciótervben (Sustainable 
Energy and Climate Action Plan-SECAP) kell rögzíteniük. Jelenleg az 59 résztvevő 
országból 9664 önkormányzat írta alá a kezdeményezést, melyek összesen 326.671.680 
lakost érintenek a Földön. Az aláíró önkormányzatok a megfelelő lépések betartásával 
számos előnyt szerezhetnek, elismertté tehetik önkormányzatukat, támogatásra és 
együttműködésre számíthatnak helyi és regionális hatóságoktól, azáltal, hogy rendelkeznek 
Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel (Internet 5).

4. A csatlakozás folyamata, és a Fenntartható Energia és Klíma 
Akcióterv elkészítése

A csatlakozni szándékozó helyi önkormányzatok a képviselőtestület előtt bemutatják 
a Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetségének működését. A politikai 
döntéshozatalt követően a polgármester bármikor aláírhatja a csatlakozási nyilatkozatot, 

Regisztrációs 
fázis SECAP

Nyomon követés 
Intézkedés 
jelentése

Nyomon követés
Teljes körű 

jelentés

0. év 2 éven belül 4 éven belül 6 éven belül

Stratégia V K K K

Kibocsátásleltárak V K
(BEI) V K

(MEI)

Hatásmérséklő 
intézkedések V K

K
(minimum 3 ref. 

érték)
K

Alkalmazkodási 
eredménytábla K K K K

Kockázatok és 
sebezhetőségek V K K K

Alkalmazkodási 
intézkedések V V

K
(minimum 3 ref. 

érték)
K

1 táblázat: Az akciótervek állapotáról szóló jelentések minimális tartalmi követelményei  
(K: kötelező, V: választható)

(Forrás: A Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelentéstételi  
útmutatója alapján)
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majd feltölti a szükséges adatokat a Polgármesterek Szövetségének weboldalára. Az 
elkészített cselekvési terv tartalmazza a klímavédelmi kötelezettségeket, melynek megléte 
biztosítja a politikai támogatást a település számára (Internet 6).

 A kezdeményezést aláíró önkormányzatoknak 2 év áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) készítsenek. A 2 év 
során az önkormányzatok megalkotják stratégiai célkitűzéseiket és jövőképüket, 
meghatározzák a bázisévet, felmérik az ágazatonkénti és energiahordozónkénti végső 
energiafelhasználásukat, melyeket a kiindulási kibocsátásleltárban (Baseline Emission 
Inventory - BEI) kell rögzíteni. A leltár tehát tartalmazza az összes települési CO2 és azzal 
egyenértékű gázok mennyiségét. Fontos a klímaváltozás káros hatásainak enyhítése 
érdekében felsorolni a klímaváltozáshoz kötődő veszélyeket és sebezhetőségeket 
(Risk and Vulnerability Assesment - RVA), hogy megfelelően lehessen védekezni az 
éghajlatváltozás ellen. Továbbá meghatározzák mitigációs és adaptációs hatásmérséklő 
intézkedéseiket, megteremtik a társadalmi kohéziót a klímavédelmi és energetikai 
projektek végrehajtásához. Az Akciótervhez szükséges kitöltési útmutatót, az adatok 
összeállításához szükséges módszertant, valamint a jelentéstételi ívet a Polgármesterek 
Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetsége biztosítja a csatlakozott önkormányzatnak. 
A szabványosított sablonok célja, hogy az adatok és a jelentések nyomon követhetők, 
mérhetők, áttekinthetők és egyértelműek legyenek. Az Akcióterv elkészítését követően 
kétévente az önkormányzatnak jelentést kell tennie az Európai Bizottságnak a vállalt 
kötelezettségek pillanatnyi állapotáról, melynek minimális tartalma az 1. táblázatban 
olvasható. Ez lehetővé teszi a monitoring és az önértékelés, azaz a minőségellenőrzés 
megvalósulását (Internet 7).

A koordinátorként résztvevő szervezetek célja a Polgármesterek Globális Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségének segítése, az önkormányzatok anyagi és technikai támogatása 
a cselekvési tervük megalkotásához. Jelenleg összesen 219 koordinátor szervezete van a 
Szövetségnek. Koordinátorként bármely önkormányzati társulás, nemzeti minisztérium, 
régió vagy tartomány szerepet vállalhat, hogy segítséget nyújtson a kezdeményezést aláíró 
önkormányzatok részére. A regisztrációt követően a Szövetség döntést hoz, majd elküldi a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot a koordinátor intézménynek (Internet 8).

Támogatóként mindazon helyi és regionális hatóságok, energia- és környezetvédelmi 
ügynökségek csatlakozhatnak a Polgármesterek Globális Klíma és Energiaügyi 
Szövetségéhez, amelyek szakterületükön hirdetik a kezdeményezést, illetve támogatják 
az aláírt önkormányzatokat kötelezettségeik teljesítésében. Összesen 198 támogató 
szervezetet tartanak nyilvántartásban. A támogatóként csatlakozni szándékozó 
intézmények felvételi folyamata megegyezik a koordinátorként csatlakozni szándékozó 
szervezetek felvételi folyamatával (Internet 9).

1. ábra: A Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetségének koordináló és támogató 
szervezetei Magyarországon. (Forrás: Saját szerkesztés, www.covenantofmayors.eu nyomán)
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5. A Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek helyzete 
Magyarországon

Hazánkban eddig 151 önkormányzat írta alá a Polgármesterek Globális Klíma-
és Energiaügyi Szövetségének kezdeményezését, melyek közül 126 rendelkezik 
Akciótervvel. A települések mindegyike közvetlenül vállalta, hogy 2020-ig legalább 20%-
al, 2030-ig pedig legalább 40%-al csökkenti településének CO2 kibocsátását. Továbbá az EU 
célkitűzéseivel összhangban a csatlakozást követő 2 év alatt Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervben (SECAP) felméri önkormányzati, lakossági, illetve a közlekedésből származó 
CO2 emisszióját, illetve megnevezi azokat a mitigációs és adaptációs intézkedéseket, 
melyeket a legoptimálisabb lenne végrehajtani a településen a klímaváltozás enyhítésére, 
mérséklésére és a következményekhez való alkalmazkodás érdekében. Magyarországon 2 
koordinátor és 6 támogató szervezet (1. ábra) segíti a Polgármesterek Globális Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségének munkáját. 

A megyék szintjén elmondható, hogy a legtöbb aláíró önkormányzattal Győr-Moson-
Sopron megye rendelkezik, 41-el, míg 1 aláíró önkormányzat van Csongrád, Fejér, Hajdú-
Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyékben. 2 önkormányzattal 
rendelkezik Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megye, 3-al Nógrád és Vas megye. 4 
aláíró önkormányzat található Pest megyében, míg 5 Bács-Kiskun megyében (Internet 10).

Köszönetnyilvánítás
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az Európai 
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Abstract
During our research we performed the analysis of 19 county level climate change strategies of 
Hungary, with special regards to the investigation of risk to natural heritage, because this is a priority 
issue in Hungary from the standpoint of climate change. Another aim of the study was to examine the 
role of landscape protection and the unique landscape value in the county climate change strategies.

Kulcsszavak: éghajlatváltozás, megyei klímastratégia, klímaadaptáció, tájvédelem, 
természeti érték

1. Bevezetés

A éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan az elmúlt években számos tájökológiai témájú 
publikáció született, mind hazánkban (Csorba, 2006; Szabó et al., 2008; Szabó, 2009; 
Csorba, 2011; Mika - Farkas, 2017; Szilassi, 2017), mind nemzetközi szinten (Christensen 
et al., 2016; Rinnan, 2018; Liberati et al., 2019). Az éghajlatváltozás jelentős hatással 
van a fajokra, így a táj arculatára is, és a hatások várhatóan drámai mértékben nőnek 
majd az következő évtizedekben (Thomas et al., 2011; Field et al., 2014). Az IPCC 
legutóbbi jelentése szerint az éghajlati rendszerre gyakorolt emberi hatás egyértelmű, 
a klímaváltozás századunk legsúlyosabb problémája (IPCC, 2014). Az éghajlatváltozás 
a természetes élővilágra, a biológiai sokféleségre gyakorolt hatása szempontjából 
Magyarország a világ legsérülékenyebb országai közé tartozik. Az ökológiailag legmagasabb 
sérülékenységi besorolás alá esik szinte az egész ország területe. Az éghajlatváltozás 
káros hatásainak mérséklésére elsősorban az élőhelyek éghajlatváltozással szembeni 
alkalmazkodóképességének javításán keresztül van lehetőség [1]. Így a második Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) erre helyezi a hangsúlyt [2], valamint a Nemzeti 
Tájstratégia horizontális elvei között is szerepel az adaptáció [3].

2. Anyag és módszer

Hozzávetőlegesen 1 éves szakmai munkát, számos megyei klímaplatform-ülést és 
társadalmi egyeztetést követően 2018 tavaszán készültek el a megyei klímastratégiák 
Magyarországon. A stratégiák megalkotását számos eszköz segítette: a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia ismert célkitűzései, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszer (NATéR) adatai és térképei, valamint a Klímabarát Települések Szövetsége által 
kezdeményezett stratégiaalkotási módszertani útmutató. 

A 2018-ban elkezdett kutatásunk során elvégeztük Magyarország 19 megyei 
klímastratégiájának tartalomelemzését. Jelen tanulmányban a táji- és természeti értékek 
stratégiákban való megjelenésére fókuszáltunk. A munka során áttekintettük és térképen 
ábrázoltuk az egyes megyék természeti értékeinek veszélyeztetettségét (legalábbis annak 
stratégiai besorolását) a klímaváltozással szemben, továbbá megnéztük, hogy a táji- és 
természeti értékek védelme, mint adaptációs célkitűzés milyen súllyal jelenik meg az egyes 
megyei stratégiákban megfogalmazott specifikus- és átfogó célok, illetve az adaptációs 
intézkedések között.
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3. Eredmények

A természeti értékek veszélyeztetettségének megjelenése és mértéke a megyei 
klímastratégiákban

Az EU Adaptációs Stratégiája, az IPCC Ötödik Helyzetértékelő Jelentése, a VAHAVA kutatás, 
a NÉS-2, a NATéR, továbbá több magyar tudományos publikáció alapján, Magyarországon 
az éghajlatváltozás 10 kiemelt problémakörben fejti ki hatását (Kiss et al., 2018):

1.  Árvíz veszélyeztetettség
2.  Belvíz veszélyeztetettség
3.  Villámárvíz veszélyeztetettség
4.  Aszály veszélyeztetettség
5.  Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége
6.  Természeti értékek veszélyeztetettsége
7.  Erdők veszélyeztetettsége
8.  Turizmus veszélyeztetettsége
9.  Hőhullámok általi egészségügyi veszélyeztetettség
10.  Építmények viharok általi veszélyeztetettsége 

A problémakörök a megyékben eltérő mértékben jelentkeznek, melyek a következők:
• kiemelkedő jelentőségű problémák, kezelése a megyei éghajlati alkalmazkodási tevé-

kenység fókuszában ál
• átlagos jelentőségű problémák, az alkalmazkodási tevékenység tervezése javasolt
• alacsony jelentőségű problémák, alkalmazkodási tevékenység tervezése opcionális

A megyei stratégiák a természeti értékek veszélyeztetettségét emelték ki leggyakrabban 
a felsorolt 10 problémakörből. 14 megyében (Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom, Zala, 
Somogy, Tolna, Baranya, Pest, Bács-Kiskun, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) kiemelkedő jelentőségűnek találták ezt a problémát. Győr-
Moson-Sopron, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megyében átlagosnak, míg Békés 
megyében alacsony jelentőségűnek (1. ábra).

A természeti értékek veszélyeztetettségének meghatározása valamennyi megyei 
stratégiában a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatai, 
klímamodelljei és élőhelyekre vonatkozó származtatott adatai alapján történt. Ennek az 
volt a lényege, hogy meghatározták a hazánkban előforduló természetes élőhelytípusok 
klímaérzékenységét (legérzékenyebbnek a következőket minősítették: mészkerülő 

1. ábra: A természeti értékek veszélyeztetettségének mértéke a megyei klímastratégiák szerint
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lombelegyes fenyvesek, a törmeléklejtő-erdők, a padkás szikesek és szikes tavak iszap- és 
vakszik növényzete, a bükkösök, az úszólápok, tőzeges nádasok és téli sásosok, az alföldi 
zárt kocsányos tölgyesek, a löszgyepek és kötött talajú sztyepprétek, a hegylábi zárt erdős- 
sztyepp és lösztölgyesek, a cseres tölgyesek, az erdős sztyepprétek, a fűzlápok, illetve a 
gyertyános tölgyesek) és ezek földrajzi előfordulását. Így adódott, hogy azok a döntően 
mezőgazdasági jellegű síkvidéki megyék, amelyekben kevés klímaérzékeny természetes 
élőhely fordul elő, az átlagos és alacsony veszélyeztetettségű kategóriába kerültek, 
amelyekben pedig sok, főként erdei élőhely található, azok a kiemelkedő kategóriába.

A táji- és természeti értékek védelmének megjelenése és fontossága a megyei 
klímastratégiákban

A megyei stratégiák két fő részében jelenik meg a táji értékek védelme, fontossága: 
1. Az alkalmazkodási helyzetértékelésről szóló fejezeten belül az éghajlatváltozás által 

veszélyeztetett megyei specifikus értékek vizsgálatánál;
2. Az alkalmazkodási (adaptációs) célkitűzésekről szóló fejezeten belül az egyedi 

tájértékek, valamint a megyei természeti és táji értékek védelméhez kapcsolódó 
adaptációs (átfogó és specifikus) célkitűzések és intézkedések részletezésénél.

Az alkalmazkodási helyzetértékelésről szóló fejezetből a veszélyeztetett megyei 
specifikus értékek védelme csupán Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves és Békés megyék 
stratégiájában nem jelenik meg, de az alkalmazkodási célkitűzésekről szólóban már azok 
esetében is megtaláljuk a természeti és táji értékekhez kapcsolódó átfogó és specifikus 
célokat.

A megyei klímastratégiákban legtöbbször az egyedi tájértékek, valamint a megyei védett 
természeti és táji értékek klíma-sérülékenységének felmérését és védelmét jelölték meg. 
Ezt követte a Natura 2000 és a Ramsari területek, valamint a vizes élőhelyek kiemelt 
védelme, majd az invazív fajok és a már fertőzött területek visszaszorítása. Említést 
kapott az ökológiai hálózatok fenntartása, a kiemelt (nem védett) természeti területek 
klímaszempontú védelmére vonatkozó kistérségi és települési szintű tervek készítése.

A megyék által megjelölt adaptációs átfogó és specifikus célkitűzések, valamint az 
intézkedések megoszlása a 2. ábrán látható. Két átfogó adaptációs célt jelölt meg Pest és 
Borsod-Abaúj-Zemplén, tíz megye egyet jelölt meg, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, 
Nógrád, Tolna, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Baranya megyék pedig nem jelöltek meg ilyen 
átfogó célt. Specifikus adaptációs célok esetén Fejér megye 6 db-ot jelölt, mely a legtöbbnek 
számít, ezt követte Békés megye 4 db-bal. Pest, Borsod, Hajdú-Bihar és Baranya megye 
nem jelölt meg specifikus célt. Az adaptációs intézkedések esetén Veszprém és Vas megye 
6, Bács-Kiskun 3 darabot jelölt, még Baranya egyet sem.

2. ábra: A stratégiák által megjelölt adaptációs célkitűzések és intézkedések száma megyénként
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4. Következtetések

A természeti értékekre vonatkozó stratégiai célkitűzések számát összevetve a 
megyék veszélyeztetettségével, jól látszik, hogy a stratégiai célok kijelölésénél nem a 
veszélyeztetettség mértéke volt a döntő. Természeti értékeik szempontjából kiemelkedően 
veszélyeztetett megyékben (pl. Baranya, Somogy) azok védelmével (klímaadaptációjukkal) 
kapcsolatos célkitűzések, intézkedések nem kaptak különösebb hangsúlyt, míg kevésbé 
veszélyeztetettek (pl. Békés, Fejér) az átfogó táj- és természetvédelmi célok mellett jelentős 
számú specifikus célt is megfogalmaztak a megyei klímastratégiájukban. Ez arra enged 
következtetni, hogy a helyzet(állapot)elemzések időnként élesen elválnak a célkitűzések 
megfogalmazásától a stratégiai dokumentumokban, azaz csupán kötelező elemként 
jelennek meg és nem feltétlenül az intézkedések tényleges szakmai megalapozását 
szolgálják.
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AZ IPCC JELENTÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA

LÉNÁRT VIKTOR MÁRK, LÁZÁR ISTVÁN
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék

Absztrakt
A klímaváltozás részletesebb megismerése nagy jelentőséggel bír a bolygó jövőjére való tekintettel, 
ugyanis az éghajlat megváltozása az életünkre is kihatással van. Az 1988-ban megalakult IPCC 
(Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) ezen feladat céljából létesült az ENSZ környezetvédelmi 
programja és a Meteorológiai Világszervezet által. A testület 1990-óta néhány évente jelenteti 
meg folyamatos kutatásainak eredményeit a témában, melyek feltárják a klímaváltozás mibenlétét 
és valószínű kimeneteleit. A jelentések eltérnek egymástól, részben az idővel pontosabbá váló 
modellalkotás és számadatok révén, másrészt a változó mértékű antropogén környezetkárosítás 
által. Ilyenek az üvegházhatású gázok kibocsátása és az erdőírtás is. Az üvegházhatású gázok 
egyik legfőbb kibocsátója az energiaszektor, így a megújuló energiák térhódítása csökkenthetné 
a további klímaváltozás mértékét. Ennek okán vizsgáljuk meg, hogy az egyes jelentések mekkora 
jelentőséget tulajdonítanak a megújuló energiaforrásoknak. Összehasonlítjuk, hogy jelentésenként 
milyen formában látják a megújuló energiában rejlő potenciál kiaknázását, valamint, hogy milyen 
következményekkel járna kiterjedt használatuk.

Kulcsszavak: klímaváltozás, megújuló energia, IPCC, gazdasági hatások

1. Bevezetés

Az éghajlati rendszerek energiaforrása a Nap, így a naptevékenység részét képző 11 
éves napfoltciklus során a Napból érkező sugárzás mennyisége és vele együtt a rendszer 
energiabevétele is változik. Az energiabevételt befolyásolja továbbá a Nap-Föld távolság, a 
Föld tengelyferdesége, valamint pályájának lapultsága. A sugárzás egy része visszaverődik 
a légkörről és a felszínről, míg a többi sugárzás elnyelődik. A sugárzást elnyelő részecskék 
felmelegszenek és hosszúhullámú sugárzást, vagyis hőt bocsátanak ki magukból. A 
felszínről visszavert sugárzást az úgynevezett üvegház gázok részben elnyelik és egy részét 
visszasugározzák a Föld felé, ezt nevezzük üvegházhatásnak. 

Mind a légkör összetételét, mind a földfelszín tulajdonságait befolyásolja az emberiség, 
már évszázadok, sőt évezredek óta. Az erdőírtások hatására megváltozik a felszín 
fényvisszaverő képessége, a felszínt elérő sugárzás nagyobb hányada alakul át hőenergiává. 
A letarolt erdők ráadásul nagy mennyiségű széndioxidot köthetnének meg, így a légkörben 
széndioxid többlet alakul ki. Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációját az emberiség 
az ipari forradalom óta nagy mértékben növeli. A fosszilis tüzelőanyagok elégetésével, a 
kőolaj és földgáz alapú közlekedéssel, az ipari és mezőgazdasági tevékenységekkel növeljük 
a légköri üvegházgázok koncentrációját.  A fokozódó üvegházhatás az éghajlati rendszer 
felmelegedéséhez vezet. A legfontosabb üvegházgázok a széndioxid (CO2), a metán (CH4), 
a dinitrogén-monoxid (N2O), a halogénezett szénhidrogének (CFC-11, CFC-12 és HCFC-22) 
és az ózon (O3). Jelenlegi ismereteink alapján ezen gázok közül a leginkább a CO2 tehető 
felelőssé az üvegházhatás erősödésében, az üvegházhatás több mint feléért felelős. 

Az antropogén üvegházgáz kibocsátás egyik legjelentősebb kibocsátója az ipar mellett 
az energiaszektor, így a széndioxid mentes energiatermelés előretörése nagy mértékben 
csökkenthetné a felmelegedés mértékét. Ilyen energiaforrások a szél, a víz, a nap, és a 
geotermikus energia is. A technológiák előnye a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben nem 
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csak a környezetkárosítás mértékében mutatkozik meg, a megújuló energiaforrások 
ugyanis nem végesek, a fosszilisekkel ellentétben. 

A klímaváltozás azt jelenti, hogy a regionális, vagy globális éghajlat hosszú távon, 
legalább 3°C-os hőmérsékletváltozást mutat. Ennél kisebb változás esetén ugyanis 
klímaingadozásról beszélhetünk. A változás okai az éghajlati rendszert kialakító 
tényezők változásában keresendők. Ezen tényezők a Nap tevékenység változásai, a Föld 
pályaelemeinek változása, a napsugárzást elnyelő és visszaverő felszín minősége, valamint 
a légkör összetétele is.  

Az 1990-óta néhány évente megjelenő IPCC jelentéseket más és más formában írták 
meg. Bár mindegyik ugyanazon témát dolgozza fel, mind részletességében, mind pedig 
tartalmilag különböznek egymástól az egyes jelentések. A klímaváltozás hatásait leíró 
szcenáriók például alapjaiban eltérnek egyes jelentésenként, számadataik sorra eltérnek 
(1. és 2. táblázat), és eltérő mértékű klímaváltozást vizionálnak, a megújuló energiákkal 
pedig eltérő mértékben foglalkoznak.

2. Anyag és módszer

Minőségi és mennyiségi összehasonlítása az IPCC öt értékelő jelentésének. Minőségileg 
hasonlítjuk össze a benne, hogy a jelentések milyen formában foglalkoztak a megújuló 
energiákkal. Az összehasonlítás alapját a lehetséges természeti változások és a megújuló 
energiákhoz való viszonyuk adják. 

3. Eredmények

A jelentések eltérő mértékben foglalkoznak a megújuló energiák használatával, kettő 
közülük nem is említi őket. Ugyanakkor az összes jelentést figyelembevéve elmondhatjuk, 
hogy az idő haladtával mind egyre mélyebben és részletesebben foglalkoznak a témával. 

Már a legelső, 1990-es jelentés is említést tesz a megújuló energiák térhódítására. A 
jelentés nem foglalkozik velük részletekbe menően, viszont a négy kidolgozott szcenáriójából 
a C és D szcenáriók egy olyan jövőképet vizionáltak, melyben az energiaszektor a megújuló 
energiaforrások és a nukleáris energia szélesebb körű felhasználásának irányába mozdul. 
A C szcenárió szerint a 21. század második, a D szerint viszont a 21. század első felében 
veszik át a vezető szerepet az energiaiparban.

Mivel már a legelső jelentésben is nagy potenciált láttak az alacsony széndioxid 
kibocsátású energiatermelésben, azt várhatnánk, hogy a sorra következő jelentések 
egyre mélyrehatóbban taglalják azok lehetséges pozitív hatásait, de nem így van. Meglepő 

1.táblázat Az IPCC jelentésekben becsült globális hőmérsékletváltozás 2100-ig

tengerszint emelkedés (cm): IPCC-1 IPCC-2 IPCC-3 IPCC-4 IPCC-5
magas becslés: 66 54 48 42.5 63
legjobb becslés: 47 49 38 32 47

alacsony becslés: 35 43 31 28 40

hőmérséklet emelkedés (°C) IPCC-1 IPCC-2 IPCC-3 IPCC-4 IPCC-5
legmagasabb becslés 4.2 3.5 4.5 4 2

legjobb becslés 2.3 2 2.7 2.4 1.4
legalacsonyabb becslés 2 1 2 1.8 1

2.táblázat Az IPCC jelentésekben becsült tengerszintemelkedés 2100-ig
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módon se az 1995-ös második, se a 2001-es harmadik értékelő jelentés nem említi 
a megújuló energiaforrásokat. A harmadik összefoglaló jelentés viszont a széndioxid 
kibocsátás csökkentés egyik alternatívájaként sorolja fel, de nem részletezi a technológia 
felhasználását. A harmadik összefoglaló jelentés viszont megemlíti a megújuló technológiák 
gyorsuló fejlődését.  

Az első jelentés, ami mélyrehatóbban foglalkozik a megújuló energiákkal, az a negyedik, 
ami 2007-ben jelent meg. A jelentés szerint a lehetséges változások a gazdaságban 
az energiaszektorban is fontosak, mivel az egyik legnagyobb széndioxid kibocsájtó 
tevékenység a fosszilis szénnel és szénhidrogénnel való energiatermelés. Alkalmazásukkal 
nagyban mérséklődne a CO2 kibocsátás. Ilyen téren még az is előrelépést jelentene, ha a 
tökéletesebb égésű földgázt hasznosítanánk a rosszabb égési tulajdonságokkal rendelkező 
kőszénnél. 

A megújuló energiaforrások használata a fejlődő országokban is nagy előrelépést 
jelentene, a „tiszta” energiatermelés áttételesen csökkentené az erdőírtások mértékét, 
a kiirtott erdők helyén termelt energianövényekkel akár javítani is lehetne a degradált 
talajokat. 

A megújuló energiaforrások, úgy mint: víz, szél, nap, geotermikus, árapály, hullám és 
biomassza alapú energia, nem csak költséghatékonyabbak (bár telepítésük drágább, 
fenntartásuk jóval olcsóbb, így relatíve hamar megtérül a beléjük fektetett pénz) a 
fosszilisoknál, de nagy részük jóval kisebb környezeti károkat okoz. A jelentés azonban 
nem részletezi a környezetre gyakorolt kártékony hatásukat. A megújuló energiaforrások 
elterjedését a jelentés szerint állami támogatásokkal, adókedvezménnyel lehetne 
támogatni. 

Az ötödik, 2014-es jelentés foglalkozik a legrészletesebben a témakörrel mind közül. 
A jelentés említi, hogy egyre több kezdeményezés indul a törvényhozásban is a megújuló 
energiák szélesebb körű elterjedésére, emiatt lehetőség nyílik a technológiák növekvő 
ütemű fejlődésére. 

Mind a pozitív, mind a negatív potenciális hatásait részletezi ezen technológiáknak:
1.  potenciális pozitív hatásai a megújuló energiáknak (ha átveszik a fosszilis 

energiatermelés helyét): 
• gazdasági: 

• i) -jobb vízgazdálkodási lehetőségekre ad lehetőséget (vízerőmű telepítés 
esetén) 

• ii) -lokális munkahely teremtés (az erőművek telepítése és fenntartása 
révén)

• iii) -energia biztonság (kisebb energiafüggőséget biztosíthatnak az 
országnak).

• társadalmi: 
• a kisebb légszennyezés kisebb egészségügyi kockázattal jár, így csökken a légúti 

megbetegedések száma
• a csökkenő szénbányászattal csökken a bányabalesetek kockázta is.

• környezeti: 
• a kisebb légszennyezés és a kevesebb bányászat miatt nem esik annyi kár a 

környezetben
• kisebb mértékű a tájrombolás egyes technológiák alkalmazásával, jobban tájba 

illeszthetők. (Bár meg kell jegyeznünk, a tájrombolás és tájba illeszthetőség 
kérdése szubjektív).

2. potenciális negatív hatásai a megújuló energiáknak (ha átveszik a fosszilis 
energiatermelés helyét): 
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• gazdasági: 

• kritikus, szennyező fémek növekvő kitermelése és használata nagy veszélyt 
jelenthet mind az emberre, mind környezetünkre (pl.: PV cellák esetén).

• társadalmi: lehetséges kitelepítések, műemlékek, műtárgyak megrongálódása, 
tönkretétele (vízerőművek esetén, lásd: Három-szurdok-gát).

• környezeti: 
• élőhelyek romlása, vagy megszűnése
• tájromboló hatás
• rezervoárok elszennyeződése, megsérülése.

4. Következtetések

A megújuló energiában rejlő lehetőségeket már az első jelentés idején felismerték, 
komoly jelentőségek tulajdonítottak térhódításának. Ugyanakkor az első jelentésben nem 
részletezik sem a technológiák előnyeit, sem pedig a hátrányait. 

A második és harmadik értékelő jelentésben azonban említést sem tesznek a 
technológiák alkalmazásáról. 

A negyedik jelentés viszont már részletekbe menően taglalja a technológiák széles körű 
felhasználási lehetőségeit, és bár a bennük rejlő potenciált számokban nem fejezi ki, igen 
nagy jelentőséget tulajdonít elterjedésüknek. Az utolsó jelentés pedig ennél is mélyebben 
vesézi ki a megújuló energiák térhódításának következményeit. A negyedik és ötödik 
jelentés mélyrehatóan taglalja társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait. 

Mindez arra enged következtetni, hogy az egyre több és részletesebb kutatások révén 
idővel mindinkább arra jutottak a kutatók, hogy a megújuló energiák szerepe igen fontos. 
Az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentő talán legfontosabb alternatívaként kell 
gondolnunk rá. 
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Abstract 
The expansion and intensification of agriculture has contributed to the large-scale fragmentation 
and degradation of semi-natural habitats, thereby reducing biodiversity. As two thirds of Hungary is 
under agricultural cultivation, the preservation of biodiversity is highly dependent on the processes 
and activities taking place in the agricultural lands. Many methods have now been developed to 
study biodiversity, for example, indices based on the population trends of bird species associated 
with habitats. It provides a good indication of the condition of the given habitats. In our study, we 
investigate the relationship between inland excess water appearing in agricultural habitats and bird 
species associated with agricultural habitats.

Kulcsszavak: biodiverzitás, Mindennapi Madaraink Monitoringja, belvíz, tájmetria

1. Bevezetés

Az elmúlt négy évtizedben a mezőgazdaság terjeszkedése és intenzifikációja 
következtében jelentős átalakuláson mentek át az európai agrártájak. A mezőgazdasági 
táblák kiterjedésének és méretének folyamatos növekedése, a mozaikosság, a félig 
természetes területek és a szegély élőhelyek eltűnése, vegyi anyagok túlzott használata 
mellett a vízrendezés és melioráció is jelentősen hozzájárult a természetközeli élőhelyek 
nagyarányú fragmentációjához és leromlásához, továbbá az agrárterületekhez kötődő 
számos faj tömegességének és elterjedésének csökkenéséhez (Horváth – Szitár 2007). 
Mivel hazánk kétharmad része mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, ezért a biodiverzitás 
megőrzése fokozott mértékben függ az agrártájakban zajló folyamatoktól, tevékenységektől. 

A biodiverzitás vizsgálatára ma már számos módszert dolgoztak ki, az egyik a 
madárállomány megfigyelésén alapszik. Az adott élőhelyekhez kötődő madárfajok 
állománytrendjei alapján kialakított biodiverzitás indikátor indexek jól jellemzik az adott 
élőhelyek állapotát (Szép et al. 2012). A Magyar Madártani Egyesület 1999 óta rendszeresen 
vizsgálja a 16 hazai agrár élőhelyekhez kötődő madárfaj állomány változását (Farmland 
Bird Indicator-FBI). EFOP kutatásunkban az agrár élőhelyeken megjelenő víztöbblet 
(belvíz) és a hazai agrár élőhelyekhez kötődő madárfajok kapcsolatát vizsgáljuk, amelynek 
jelenlegi állásáról számolunk most be.

2. Anyag és módszer

Hipotézisünk szerint egyes területeken a tavaszi belvizek növekvő gyakorisága, 
azok tájmetriai mutatószámokkal jellemezhető térbeli kiterjedése, struktúrája és az 
agrárterületekhez köthető egyes madárfajok előfordulása kötött szoros korreláció 
van. Hiszen ezen tél végén, kora tavasszal megjelenő időszakos vízelöntések egyrészt 
akadályozhatják egyes földön fészkelő madarak költésének megkezdését, másrést mint 
új természetközeli élőhelytípus növelhetik a terület biodiverzitását. Ezért megvizsgáljuk 
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a FÖMI által készített belvízgyakoriság (1998-2016) adatbázis és az MMM (Mindennapi 
Madaraink Monitoringja) felméréseinek eredményeit a Körös–Maros köze középtáj 
mintaterületre vonatkozólag. 

Mindennapi Madaraink Monitoringjának adatbázisa és feldolgozása

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring Központja 1998-tól 
új felmérő programot indított a gyakori, jól ismert fészkelő madaraink állományában 
bekövetkező változások hosszú távú nyomon követésére. A felmérés alapját a 
véletlenszerűen kisorsolásra kerülő 2,5x2,5 km-es UTM négyzetek adják, amelyen belül 
a felmérő a 25 lehetséges megfigyelési pontból 15-öt kiválaszt. A terepi munka során 
minden megfigyelési ponton 100 méter sugarú körben 5 perces időtartam alatt kell a 
hallott és látott madarak faját és egyedszámát feljegyezni, 0-50 m, 50-100 m, 100 m feletti 
beosztásban. A madarak számlálását minden évben két alkalommal kell elvégezni. Az első 
felmérési napnak április 15. és május 10. között, a másodiknak május 11. és június 10. 
között kell lennie (MME Monitoring Központ 2011).

A mintaterületről kijelölésre került 27 db olyan UTM négyzet, amelyeken a program 
kezdete óta felmérést végeztek. Mivel nem minden négyzetben történik minden évben 
felvételezés, ezért kiválasztásra került az az év (2012), amelyben a legtöbb helyen (7 db 
UTM, 90 megfigyelési pont) történt meg a felvételezés. 

A terepadatokat összegző adatbázis az összes megfigyelt madárfajra kiterjed, azonban 
jelen vizsgálatunkban egy jól körülhatárolható, kis kiterjedésű mezőgazdasági hasznosítás 
alatt álló terület felszínborításának tulajdonsága és az azt tavasszal élőhelyül választó 
madárfaj közötti kapcsolatot keressük, így a terepi adatokat tovább szűkítettük. Egyrészt 
csak a 0-100 méter közötti madármegfigyelési adatokat használjuk fel, másrészt csak 
az agrárterületekhez kötődő fajok (16 faj) közül azokat, amelyek fészkelésük folyamán 

1. táblázat: A vizsgálatba bevont, agrárterületekhez kötődő madárfajok

Tudományos név HURING kód Magyar név Rövidtávú 
agrárfajok Fészkelés helye

Alauda arvensis ALAARV Mezei pacsirta x földön fészkelő
Anthus campestris ANTCAM Parlagi pityer x földön fészkelő
Coturnix coturnix COTCOT Fürj

Emberiza calandra MILCAL Sordély
Falco tinnunculus FALTIN Vörös vércse
Galerida cristata GALCRI Búbospacsirta x földön fészkelő
Lanius collurio LANCOL Tövisszúró gébics x bokron, cserjén fészkelő
Lanius minor LANMIN Kis őrgébics x fán fészkelő

Locustella naevia LOCNAE Réti tücsökmadár x földön fészkelő
Merops apiaster MERAPI Gyurgyalag
Motacilla flava MOTFLA Sárga billegető x földön fészkelő
Predix prexid PERPER Fogoly

Sturnus vulgaris STUVUL Seregély
Sylvia communis SYLCOM Mezei poszáta x bokron, cserjén fészkelő

Sylvia nisoria SYLNIS Karvalyposzáta x bokron, cserjén fészkelő
Vanellus vanellus VANVAN Bíbic
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kisebb távolságot járnak be (9 faj), így a kijelölt mintaterületek jól jellemzik az ő élőhely 
preferenciájukat (1. táblázat).

Relatív belvízgyakoriság adatbázisa és feldolgozása

A vizsgálatok szükséges relatív belvízgyakorisági térképet a Lechner Nonprofit Kft. 
Távérzékelési Osztálya bocsátotta rendelkezésünkre. A térkép létrehozása során felhasznált 
1998.05.12. - 2016.03.04 között készült műholdfelvételek mind geometriai, radiometriai, 
mind geometriai felbontásuk igen különböző és időbeli eloszlásuk is erősen változó, de a 
19 éves összesítés végül egy 10 méteres raszter elkészítését tette lehetővé. Az összesített 
belvíztérkép készítése során a „gyengén belvízzel átitatott talaj” kategóriája nem került 
meghatározásra, mert a kategória megbízhatósága nem volt megfelelő. Emellett fontos 
tulajdonság, hogy a relatív belvízgyakorisági térkép csak a MePAR által támogatható 
területekre készült el, a nem támogatható területek a 2013. évi MePAR adatbázis alapján 
kerültek maszkolásra.

3. Eredmények

A kiválasztásra kerülő 7 UTM elhelyezkedését és főbb jellemzőit az alábbi táblázat (2. 
táblázat) szemlélteti. Láthatjuk, hogy kis eltérések vannak az UTM területei között, ami 
a két adat (UTM és belvíz) közötti vetületi (UTM és EOV) és adattípusbeli (vektor és 
raszter) különbségből adódik. A kiválasztott egységek döntően mezőgazdasági hasznosítás 
alatt álló, a közös agrárpolitika keretében támogatható területek, ahol a szántóföldi 
növénytermesztés és gyepgazdálkodás dominál. Kiemelkedő ezek közül a szarvasi, 
köröstarcsai, csárdaszállási és kunszentmártoni terület. Itt a mezőgazdasági táblák 
közé beékelődő, azokat fragmentáló objektumok (út, mezsgye, felszíni vízfolyás) átlagos 
kiterjedése 8,2 %. Kivételt képez az Öcsöd, Mezőtúr és Újkígyós határában elhelyezkedő 
területek, ahol a mezőgazdasági hasznosítás mellett (különböző arányban) megjelenik az 
erdőgazdálkodás és a lakóépületek magas aránya.

A 7 UTM egységben, a megfigyelési időben (2012. április 15. – június 14.), a 70 megfigyelési 
pont, 100 m-es körzetében 77 madárfajt figyeltek meg. Kiemelkedő Köröstarcsa (32 faj), 
Kunszentmárton (31 faj) és Öcsöd (31 faj) területe. Legkevesebb fajt Csárdaszállás (17 faj) 
és Újkígyós (18 faj) területén felvételeztek (3. táblázat).

A vizsgálatba bevont rövidtávú agrárfajokból (9 faj) a parlagi pityert és a karvalyposzáta 
kivételével 7 fajt sikerült megfigyelni az adott időszakban. Legtöbbet Csárdaszállás (5 
faj), legkevesebbet Újkígyós (1 faj) területén. A legtöbb helyen azonosított fajok közé a 
mezei pacsirta (6 helyszín), tövisszúró gébics (6 helyszín) és a sárga billegető (4 helyszín) 

Település UTM Területe 
(ha)

Támogatható terület 
(%)*

Nem támogatható terület 
(%, típusa)

Kunszentmárton DS49B4 62541,0 91,1 8,9 út, mezsgye
Öcsöd DS49D4 62538,0 47,8 52,2 erdő, folyó, út, mezsgye

Szarvas DS68D1 62544,0 92,8 7,2 út, mezsgye, vízfolyás

Mezőtúr DS79A3 62545,0 67,2 32,8 ártéri erdő, folyó, 
épületek

Csárdaszállás DS98C1 62543,0 91,5 8,5 út, mezsgye
Köröstarcsa DS99D3 62542,0 91,7 8,3 út, mezsgye

Újkígyós ES05A1 62546,0 82,1 17,9 épületek, út, mezsgye

2. táblázat: Vizsgálatba bevont UTM négyzetek elhelyezkedése és főbb jellemzői
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3. táblázat: Vizsgálatba bevont UTM négyzetek és a madármegfigyelések adatai 

(MMM, 2012. április 15. – június 14.)
Település Kuszentmárton Öcsöd Szarvas Mezőtúr Csárdaszállás Köröstarcsa Újkígyós Összesítve

UTM DS49B4 DS49D4 DS68D1 DS79A3 DS98C1 DS99D3 ES05A1

Megfigyelt 
madárfajok 
száma (db)

31 31 18 23 17 32 18 77

Megfigyelt 
rövidtávú 
agrárfajok 
száma (db)

3 3 3 3 5 3 1 7

ALAARV 1 1 1 1 1 1 0 6

ANTCAM 0 0 0 0 0 0 0 0

GALCRI 0 1 0 0 0 0 1 2

LANCOL 1 1 1 1 1 1 0 6

LANMIN 0 0 0 0 1 0 0 1

LOCNAE 0 0 0 0 1 0 0 1

MOTFLA 0 0 1 1 1 1 0 4

SYLCOM 1 0 0 0 0 0 0 1

SYLNIS 0 0 0 0 0 0 0 0

4. táblázat: Vizsgálatba bevont UTM négyzetek relatív belvízgyakorisága
(Lechner Nonprofit Kft. 1998 – 2016)

Kuszentmárton Öcsöd Szarvas Mezőtúr Csárdaszállás Köröstarcsa Újkígyós

UTM DS49B4 DS49D4 DS68D1 DS79A3 DS98C1 DS99D3 ES05A1

Terület (ha) 62541 62538 62544 62545 62543 62542 62546

Re
la

tív
 b

el
ví

z 
gy

ak
or

is
ág

 (%
) t

er
ü-

le
t (

ha
)

10-20 15637 6710 11598 9591 16285 9883 514

20-30 7924 1413 7290 6844 11884 10468 0

30-40 4681 235 5916 3919 5976 10968 0

40-50 2676 310 7293 3118 4183 12589 0

50-60 8 11 41 101 854 43 0

60-70 1161 167 5110 825 659 4396 0

70-80 265 118 1856 150 814 1799 0

80-90 23 35 745 28 140 1118 0

>90 0 0 334 3 18 264 0

Belvíz által érintett 
terület (ha) 56990 29899 58041 42040 57236 57335 51326

Belvíz által érintett 
terület (h%) 51,8 14,4 64,2 39,3 65,3 82,4 0,8

Belvíz által nem érin-
tett terület (ha) 24615 20900 17858 17461 16423 5807 50812

Nem támogatható 
terület (ha) 5 551 32639 4503 20505 5307 5207 11220
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tartozott. Legkevesebb helyen a kis őrgébicset, réti tücsökmadarat és a mezei poszátát (1-
1-1 helyszín) figyelték meg.

A kijelölt UTM egységek belvízgyakoriságát vizsgálva általánosságban megállapítható, 
hogy a támogatható területeknek (összterület 80 %-a) több mint 50 %-át érinti valamilyen 
mértékben a belvíz. A területek több mint harmada a 10-30 % relatív belvízgyakorisággal 
jellemezhetőek. Belvízi elöntéssel leginkább Köröstarcsa (82,4 %), legkevésbé Újkígyós 
(0,8 %) település területén található mintaterület érintett.

4. Következtetések

A kutatás jelenlegi állásában nem látható egyértelmű összefüggés az UTM négyzetek 
belvíz borítottsága és a földön/fán, bokron fészkelő rövidtávú ágrárfajok jelenléte között. 
Feltételezhető, hogy az UTM egységek nagy kiterjedésű területein belül jelentkező 
változatos felszíni tulajdonságok kiegyenlítik egymást. A következő lépésben a 7 UTM-
en belül elhelyezkedő, 90 db megfigyelési pont területének (100 m sugarú kör) konkrét 
belvízborítottsági tulajdonságai (tájmetriai mutatói) és az azon a ponton megfigyelt fajok 
összevetése következik.

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk kutatásunkhoz nyújtott anyagi segítségéért az EFOP-3.6.1-16-2016-00016 
programjának. Köszönjük továbbá Nagy Károly a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
Monitoring Központjának, illetve Dr. Mikus Gábor, a Lechner Nonprofit Kft. Távérzékelési Osztály 
munkatársának az adatbázisok területén nyújtott segítségét.
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A ZÖLDINFRASTRUKTÚRA HÁLÓZAT TÖRTÉNETI 
VÁLTOZÁSAINAK JELLEGZETESSÉGEI BELVÍZJÁRTA 

TERÜLETEKEN
VARGA DALMA, HUBAYNÉ HORVÁTH NÓRA, MÓDOSNÉ BUGYI ILDIKÓ

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Absztrakt
The aim of this research is to reveal the specific landscape-changing processes and tendencies of 
green infrastructure network within waterlogging areas, which affect more and more plain in 
Hungary. According to data from researches in 2015, 1.8 million hectares plain are endangered by 
waterlogging flooding. (Bozan 2015.) The current and historical elements, the peculiarities of green 
infrastructure network determine the character, water balance parameters and ecological conditions 
of the landscape.
During the research, we analyzed – in two sample areas (along river Rába and in the Great Plain) 
using GIS – the typical historical changes of green infrastructure elements on historical maps (1783-
84, 1846-64, 1880-84, 1941 military maps, topographic map between 1980-1990 and 2018 Google 
Earth map) and looked for the relations with other land use changes (such as changes of water and 
road network, drainage system).

Kulcsszavak: belvíz, zöldinfrastruktúra, tájtörténet/tájváltozás, Rába, Körös

1. Bevezetés

A kutatás célja a tájhasznosítás, a zöldinfrastruktúra-, a vízhálózat, valamint a belvízi 
veszélyeztetettség közötti összefüggések elemzése. Cikkünkben az első, megalapozó 
eredményeket tesszük közre egy olyan elemzési módszer kidolgozásával és mintaterületi 
alkalmazásával, amely a tájhasználatok, valamint a kék- és zöldinfrastruktúra hálózat 
térbeli és időbeli változásainak elemzését szolgálja a belvizes területeken.

A zöldinfrastruktúra hálózat jelenlegi és az elmúlt 250 évben jellemző elemei és sajátosságai 
(sűrűség, térbeli elosztás, típus stb.) meghatározzák a táj karakterét, vízháztartását és 
ökológiai adottságait. A két mintaterületre elvégzett térinformatikai elemzés a kék- és a 
zöldinfrastruktúra vonalas és felületszerű elemeinek vizsgálatára tér ki az egyes történeti 
idősíkokban. Az eredmények egyéb tájváltozási folyamatokkal, beavatkozásokkal történő 
összevetésével feltárhatóak a belvizes területek létrejöttével kapcsolatos összefüggések, 
melyek a kutatás későbbi szakaszában az adaptív belvízkezeléssel kapcsolatos irányelvek 
kidolgozásához is segítséget adhatnak. 

A belvíz egyre nagyobb síkvidéki területet érint hazánkban. 2015-ös adatok alapján 1,8 
millió hektárnyi síkvidék veszélyeztetett belvízi elöntéssel, melynek 60%-a mezőgazdasági 
művelés alatt áll (Bozán et al. 2015). Számos tájhasználati konfliktus, probléma forrásai 
az időszakosan elöntött területek, ám emellett élőhelyként ökológiai, egyúttal vizuális 
értékeket is magukban rejtenek.

A belvizek kutatásának aktualitását alátámasztják a klímaváltozás napjainkig 
tapasztalt és prognosztizált következményei az ország teljes területén: a szélsőséges 
csapadékeloszlás és -mennyiség meghatározó lesz a jövőben, miközben a hőmérsékleti 
viszonyok változásának tendenciájában is módosulások várhatóak. A klímaváltozás 
nyomására azonban a mezőgazdasági területeken egyre jelentősebb szerepet fog kapni a 
vízvisszatartás és az adaptív módon kezelt belvizes területek felértékelődnek. 
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2. Anyag és módszer 

Mintaterületek

Az elemzésekhez kijelöltünk két, egyenként cca. 63 000 hektár kiterjedésű mintaterületet, 
amelyek jellegükben hasonló (döntően mezőgazdasági hasznosítású) síkvidéki területek: 
a Kisalföldön a Rába mentén és az Alföldön, a Körösök mentén. Jelenlegi állapotukban 
eltérés a zöldinfrastruktúra hálózat tekintetében, illetve a településhálózat szerkezetében 
mutatkozik. (1. ábra) Kiválasztásukban szerepet játszott a helyismeret, korábbi kutatási 
eredmények felhasználhatósága – különösképp a Rába mentén –, valamint a területek 
belvíz-veszélyeztetettségének hasonló jellege.

A két kiválasztott mintaterület általános táji adottságai nagyon hasonlóak. Közös 
jellemzőjük a szinte tökéletes síkságként jellemezhető domborzat. A Körös menti terület 

Rába menti mintaterület Körös menti mintaterület
Mintaterület 

elhelyezkedése
Győr-Moson-Sopron megye déli, 

Vas megye északi része Békés megye északi része

Mintaterület kiterjedése 63350 ha 63350 ha

Érintett folyószakaszok Rába, Kis-Rába, Répce, Köris-patak Berettyó, Sebes-Körös, Holt 
Sebes-Körös, Kettős-Körös

Érintett vízügyi 
igazgatóság

Nyugat-dunántúli és Észak-
dunántúli Vízügyi igazgatóság

Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, Szeghalmi és Gyulai 

Szakaszmérnökség

Érintett belvízi 
szakaszok

01.09., 01.13., 01.15. belvízvédelmi 
öblözet; Rába-felső, Lánka menti, 
Kapuvári-Hansági belvízvédelmi 

szakasz

12.04., 12.05.,12.06 
belvízvédelmi öblözet, Holt-
Sebes-Körösi, Kettős-Körösi, 

Hosszúfoki belvízvédelmi 
szakasz

Belvízlevezető rendszer 
jellemzése

Csatornák, árkok, szivattyútelepek. 
Legjelentősebb csatornák: Répce-
árapasztó, Répcelaki-övcsatorna

Csatornák, szivattyútelepek. 
Legjelentősebb főcsatornák: 

Dióéri főcsatorna, Hosszúfok-
Határér-Köles-ér csatorna

1. ábra: Mintaterületek elhelyezkedése (Saját szerkesztésű ábra, alaptérkép Google Earth)

1. táblázat: Mintaterületek belvízvédelmi rendszerének jellemzése
Forrás: Internet3, Internet4
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klímaváltozás tekintetében az ország legveszélyeztetettebb részén található. Mindkét 
területet több vízfolyás, patak szeli át, mégis a Rába menti terület rendelkezik viszonylag 
kiegyenlített vízhálózattal. A Körös menti területeket korábban jelentős arányban víz 
borította, melyek a lecsapolások, a XVIII-XIX. századi vízrendezések eredményeként 
napjainkra vízhiányossá, szárazodóvá váltak. Az 1. táblázat a két mintaterület legfontosabb 
belvízvédelmi jellemzőit tartalmazza.

A két egység alföldi, sík jellege és az ebből adódó hasonlóságok mellett meg kell említeni 
az antropogén felszínformálás sajátosságait. Bár a nagytáblás szántóföldek mindkét esetben 
meghatározzák a táj képét, a települési területek elhelyezkedésének különbségei az 1. 
ábrán is megfigyelhetők: a Rába menti területen két város (Répcelak és Beled) körül kisebb 
kiterjedésű kis-, illetve aprófalvak helyezkednek el, míg a Körös menti mintaterületen nagy 
közigazgatási területtel rendelkező óriásfalvak a meghatározóak. 

Elemzési módszerek

A tájváltozás elemzését hat időállapot összevetésével végeztük el az 1740-es évektől 
napjainkig. Történeti katonai felmérések (I., II., III., 1941-es (Internet2)), az 1980-90-es 
topográfiai térkép és a 2018-as Google Earth felvétel felhasználásával elemeztük a kék- 
és a zöldinfrastruktúra felületi és vonalas elemeinek detektálható történeti változásait, 
valamint összefüggéseket kerestünk egyéb tájhasználati változásokkal, mint például a 
vízhálózat, belvízlevezető csatornarendszer változásai. Az elemzéseket térinformatikai 
módszerek alkalmazásával ArcGis 10.4. szoftverrel végeztük, majd a számszerűsített 
változásokat diagramok formájában szemléltettük. 

3. Eredmények

A vízhálózatban, vízhasználatban bekövetkezett változások

A 2. ábrán összesítve ábrázoltuk a mintaterületeken található vízfolyások hosszát 
(folyók, patakok és mesterséges vízlevezető csatornák, árkok) az egyes időállapotokban, a 
két mintaterület közötti különbség jól kirajzolódik.

Az 1880-as évekig a természetes vízfolyások közel hasonló sűrűségben hálózták be a 
területeket, majd az ármentesítést követően mindkét mintaterületen csökkent a folyók 
hossza és sűrűsége. Az 1900-as évek közepéig történtek a vízrendezési munkálatok, 
melyek eredményeként a Körös menti területen jelentősen csökkent a vízfolyások hossza 
és a természetes kanyarulatok száma. A Rába menti mintaterületen is megfigyelhetőek a 
folyószabályozás következményei, de ott jóval kisebb mértékű változást eredményezett, 

2. ábra: Vízfolyások (folyók, patakok, belvízlevezető csatornák, árkok) összhosszának időbeli 
változása km-ben a mintaterületeken
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mint a Körösök esetében. Ezzel párhuzamosan az ármentesített területeken megjelent 
belvizek elvezetésére csatornahálózat létesült, melynek összhossza az 1980-90-es 
évekig növekvő tendenciát mutat. Különösen a Körös menti mintaterületen jelentős 
a csatornahálózat sűrűsége. A napjainkban alkalmazott belvízlevezető rendszereket 
jellemzően az 1960-80-as években alakították ki. 

A vízfolyások összhossza napjainkban a Körös menti mintaterületen 569 km, a Rába 
mentén 221 km. A belvízlevezető csatornahálózat jelentős hányada az elmúlt évtizedekben 
felszámolásra – az esetek legnagyobb részében beszántásra, művelés alá vételre – került.  

A zöldinfrastruktúrában bekövetkezett változások

A két mintaterület jelen kutatásban vizsgált felületi jellegű zöldinfrastruktúra elemeinek 
(erdők, száraz és vizenyős gyepek, fás legelők) összesített területi arányait az 5. és a 6. 
ábra mutatja be a hat időállapotban. A változás tendenciája mindkét területen csökkenő, 
jelenleg 16-18% körüli a zöldinfrastruktúra vizsgált felületi elemeinek az aránya.  

A Rába menti terület sokkal gazdagabb és változatosabb a zöldinfrastruktúra különböző 
elemeiben (erdők, száraz és vizenyős gyepek, fás legelők, fasorok). A Körös menti 
mintaterületen az ármentesítéseket megelőzően a mocsaras, vizenyős területek voltak 
dominánsak, melyek a vízrendezési munkálatok következtében egyre inkább kiszáradtak, 
átadva helyüket a szántóföldi művelésnek, kertes gazdálkodásnak. 

Az erdők tekintetében egyértelműen a Rába menti mintaterület gazdagabb, kiterjedésük 
ott némi ingadozás mellett stabilnak mondható (átlagosan 19%), míg az alföldi pusztaságban 
az 1800-as évek közepétől jelenik meg és egyre fokozódik az erdőtelepítés (jelenleg 7%). 

4. ábra: Gyepterületek százalékos megoszlása a mintaterületeken az elemzett idősíkokban

3. ábra: Erdőterületek százalékos megoszlása a mintaterületeken az elemzett idősíkokban
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(3. ábra) A Rába menti mintaterületen már az első katonai felmérés is kiterjedt folyómenti 
galériaerdőket ábrázol. A Körös menti mintaterület jelentősebb vízfolyásainak partját 
szegélyezte és szegélyezi napjainkban is erdősáv. 

A 4. ábra a gyepterületek arányának változását (a száraz és nedves, vizenyős jellegű 
gyepterületeket összevontan) ábrázolja. Az 1800-as évek közepe óta a gyepterületek 
mindkét területen jelentős csökkenést mutatnak, mára a Rába menti mintaterületen 
tizedére, a Körösök mentén mintegy ötödére csökkentek. Az eredményeket összevetve az 
erdőterületek változásával, megállapítható, hogy a Rába mentén az erdő volt a domináns 
zöldinfrastruktúra elem minden vizsgált időtartományban, míg a Körösök mentén a gyep, 
amelynek összterülete az 1800-as évek közepén érte el maximumát.  Napjainkra nagyjából 
10% körül stagnál a gyepek aránya az elemzett Körös menti mintaterületen. 

Vonalas jellegű zöldfelületi elemek között elemeztük a fasorokat, mezsgyéket, amelyek 
mindkét területen megtalálhatóak. Kiemelkedő arányban azonban a Körös menti 
mintaterület esetében az 1941-es katonai felmérésen jelentek meg. Erre magyarázatul az 
szolgál, hogy az elemzett mintaterület egy része a Wenckheimek Akasztó-Vésztői birtoka 
volt, ahol az uradalmi tájgazdálkodás keretében jelentős mennyiségű uradalmi fasor 
létesült. 

A településhálózat sajátosságai és a területhasználatok történeti változásai

Alapvetően az országos léptékben jellemző területhasználat-változási tendenciák 
figyelhetőek meg a mintaterületeken. A zöldinfrastruktúra elemek fokozatos csökkenése 

6. ábra: A zöldinfrastruktúra felületszerű elemeinek megoszlása a Körös menti mintaterületen az 
elemzett idősíkokban (mintaterület összkiterjedése (100%) = 63 350 hektár) 

5. ábra: A zöldinfrastruktúra felületszerű elemeinek megoszlása a Rába menti mintaterületen az 
elemzett idősíkokban (mintaterület összkiterjedése (100%) = 63 350 hektár)
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jelzi az antropogén behatás növekedő intenzitását. Az első katonai felmérés idején még az 
erdő, gyep, illetve mocsaras, vizenyős területek domináltak mindkét mintaterületen, melyek 
aránya idővel fokozatosan visszaszorult (a Rábánál mintegy harmadára, a Körösöknél 
negyedére csökkent). A szárazabbá váló területeken lehetőség nyílt mezőgazdasági 
művelésre, a beépített területek terjeszkedésére, majorságok, tanyák kialakítására. A 
Rába menti területen a vízfolyásokhoz közel alakultak ki a települési területek, a falvak 
gyakorlatilag a folyókra felfűződve települtek. 

A Rába és a nagyobb patakok, vízfolyások energiáját folyóvizekre telepített malmokkal 
hasznosították. A Körös menti mintaterület esetében az öntözés volt jellemző. 

A Rába mentén a beépített területek, szántóföldek és ezen a mintaterületen különösen 
kiemelendő út- és vasúthálózat (köztük gyorsforgalmi út, első és másodrendű főutak) évről 
évre több területet hódítottak el az egykori természetes vegetációtól. 

4. Következtetések

A kutatás során elvégzett elemzések alapján megállapítható, hogy
•  mindkét mintaterület jelentős vízrendezésen (ármentesítés) esett át a XVIII-XIX. 

században. Belvízkezelés terén markánsan a Körös menti mintaterületen jelent meg 
a belvízlevezető csatorna-hálózat. 

•  a zöldinfrastruktúra területi arányainak fokozatos csökkenése mutatható ki az el-
múlt 250 évben: a Rába menti mintaterületen 55%-ról 18%-ra, a Körösök menti 
mintaterületen 80%-ról 16%-ra csökkent a zöldinfrastruktúra vizsgált felületi ele-
meinek kiterjedése. A két mintaterület közül láthatóan a Körösök mentén jelent meg 
erőteljesebb csökkenés, ami a korábbi vizenyős, mocsaras területek lecsapolásának a 
következménye. 

•  a zöldinfrastruktúra-ellátottságban szignifikáns különbség tapasztalható a vízsz-
abályozások előtti és utáni időállapot összehasonlításával (a vízszabályozások előtt 
gazdagabb volt mindkét terület zöldinfrastruktúra elemekben).

•  a zöldinfrastruktúra domináns elemei eltérőek a két mintaterület esetében. A Rába 
menti mintaterületen az erdők, a Körös menti mintaterületen a gyepek a meghatáro-
zóak. 

•  a vízfolyások összevetése a zöldinfrastruktúra elemekkel rámutatott, hogy a vízfolyá-
sok (elsősorban csatornahálózat) összhosszának növekedése nem indukálta a vona-
las zöldinfrastruktúra bővülését.

• Az eredmények számos új kérdést felvetnek, amelyek további kutatásokat indokol-
nak:

•  a zöld infrastruktúra mennyiségi és térbeli változásai, a tájhasználatok változásai, 
valamint belvízi veszélyeztetettség, elöntési térképek adatai közötti összefüggések 
feltárását.

•  a belvízkezelés szempontjából a fentiekben vizsgált zöldinfrastruktúra elemek egy-
enkénti értékelését, hiszen más az erdők, más a gyepek és más a fasorok belvíz-gaz-
dálkodásban betöltött szerepe. 

A statisztikai adatok és a belvízzel elöntött területek vízügyi adatbázisainak elemzése 
további adalékokkal járulhat hozzá a megkezdett kutatás elmélyítéséhez. 
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A KIS-BALATON VÍZVÉDELMI RENDSZER MÚLTJA, 
JELENE ÉS NÁDASÁLLOMÁNYAINAK JELENTŐSÉGE

LOVÁSZ ZSÓFIA, BARANYAI OLGA

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Kis-Balaton Üzemmérnökség

Absztrakt 
Hazánk apró, mégis mind műszaki mind természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű 
területe a Kis-Balaton. Lápos, mocsaras vidéke fantasztikus élővilágával –ahogy régen, úgy ma is – 
egyedülálló a világon, azonban jelenlegi állapotához rendkívül rögös út vezetett. 
Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy a Kis-Balatont szélsőséges nézetek mentén aligha 
lehet megőrizni. Hibás azon szemlélet, mely sok esetben túlvédené, elzárná, de az is, mely egy 
elkészült, befejezett műszaki létesítményként kezelné. 
A Kis-Balaton a kettő között van, hiszen egy mesterségesen kialakított, működtetett rendszer, de a 
kijelölt feladatok ellátásához a természetet hívjuk segítségül.
Tanulmányunkban összefoglaljuk a Vízvédelmi Rendszer létrehozásának, majd átépítésének okait, 
valamint bemutatjuk a nádasállományok jelentőségét és a kezelésük lehetséges módjait. 
Javaslatot teszünk a kutatások újbóli megkezdésének irányára, valamint egy kutatócsoport 
létrehozására, mely már a megújult Kis-Balatont, mint ökoszisztémát rendszerszemlélettel vizsgálná, 
hiszen már tudjuk, mennyi értéket rejt magában ez a terület. Így most a legfontosabb feladatunk, 
hogy kellő alázattal, de pontosan meghatározott célok mentén fenn is tudjuk tartani.

Kulcsszavak: Kis-Balaton, Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, nádas

1. Bevezetés

Kis-Balaton múltja

A Kis-Balaton a Balaton legnyugatibb részmedencéje. Maga a tómeder térben és időben 
szakaszos süllyedés eredményeként kialakult poligenetikus medence (Sümegi, et al., 2014). 
A „Kisbalaton” elnevezés első ízben 1805-ben tűnik fel térképen (Lotz, 1978; Szlávik, et al., 
2005; Simon, 2012). 

Ahogy a Balaton úgy a Kis-Balaton sorsát is már a római kortól kezdve az ember irányította 
és határozta meg, hol tudatosan, hol egyéb beavatkozások mellékhatásaként (Bendefy, 
1968; Ligeti, 1974; Csupor, 1983). Ezek közé tartozik: a környező domboldalakról az erdők 
kivágása, a Zala medrének szabályozása, a Sió-zsilip építése, a turizmus növekedése, de 
talán a legjelentősebben az 1920-as években megkezdett lecsapolási munkálatok, majd 
az 1980-as években a Balaton vízminőség javításának érdekében a Kis-Balaton területén 
létrehozott műszaki létesítmény kialakítása volt (Cholnoky, 1918; Dr. Erdélyi, 1963; Virág, 
1997; Szlávik, et al., 2005). 1951-ben védetté nyilvánították a terület szívét (Futó, et al., 
2001). Ez az esemény a Kis-Balaton jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt, de 
a Balaton rohamosan romló vízminőségén nem tudott segíteni.

 A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) kialakítása 

A KBVR létrehozásáról 1970-ben döntöttek annak érdekében, hogy a Zala által szállított 
nagy mennyiségű hordalék és tápanyag a tározókban ülepedjenek le, így az eutrofizációs 
folyamatok a Keszthelyi-öböl elé helyeződjenek, valamint a még megmaradt természeti 
értékek védelmét biztosítsák (Lotz, 1978). Mindezen funkciók megvalósulásában a 
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nádasok létének és minőségének kiemelkedő szerepe van.

Az építkezések két ütemben zajlottak. Az első ütem építése 1981-ben kezdődött, az 
elárasztás 5 lépcsőben 1985-ben fejeződött be. A második ütem építése 1984-ben kezdődött 
(Lotz, 1986; Lotz, 1988). Első ízben 1992-ben kezdték meg az Ingói-Berket feltölteni, hogy 
a Hídvégi-tóból elfolyó algában gazdag víz ezen a területen tovább tisztuljon. Az elárasztás 
hatására az Ingói-Berekben a nádasok elkezdtek felszakadozni és egyre nagyobb nyíltvizes 
területek alakultak ki. A negatív tendenciák visszafordítására és a Balatonba jutó víz 
tisztítási hatásfokának növelése érdekében (a rendszer hatásfoka nagymértékben függött 
a hidrológiai viszonyoktól) 2004-ben javaslat született a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer 
II. ütem átépítésére, befejezésére (Pelso 2007 Konzorcium , 2015). 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem átépítésének fő célja egy olyan rendszer 

1. ábra Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer vízkormányzási lehetőségei
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létrehozása, amely lehetővé teszi az ökológiai-, vízminőségi- és vízmennyiségi állapotokhoz 
igazítható, rugalmas vízkormányzást. A kettes ütem főbb átalakításai közé tartozik, hogy az 
Ingói-Berek területe kikerült a normál vízkormányzásból ezért megépült az Ingói lezáró 
töltés, az Ingói beeresztő zsilip. Ezen felül a Gurgulói bukó él megszüntetésre került és 
a Ny-i töltést megszaggatták, hogy a Zalavári belvízöblözetbe is történhessen vízpótlás. 
Továbbá kialakításra került a rövidre zárás lehetősége, melynek kiemelkedő jelentősége 
van a nyári időszakban, amikor a Zala vízhozama rendkívül alacsony, de vízminősége jobb, 
mint a Hidvégi-tóé (Pelso 2007 Konzorcium , 2015).

A nádasok jelentőssége és kezelésük

A Phragmites nemzetség tagjai a perjefélék (Poaceae) családjához tartoznak, az 
egész Földön a trópusoktól kezdve mindkét féltekén a hideg-mérsékelt övig elterjedt, 
kozmopolita fajok. Hazánkban a közönséges nád (Phragmites australis) található meg. 
A nádas viszonylag kevés fényt igényel. A növekedési időszakban előre haladva a sűrű 
állományokban egyre fogy a bejutó fény mennyisége, nyár közepére az alsóbb régiókban az 
aktív sugárzásnak már csak a 15-30%-át lehet kimutatni (Lukács, 2009). Hazánk területe a 
nád klímaigényét tekintve az optimális zónában van. A generatív szaporodáshoz 10 ◦C feletti 
hőmérséklet szükséges, a vegetatív szaporodáshoz minimum 6-8 ◦C-os vízhőmérséklet 
kell, hogy a rügyek, hajtások növekedésnek tudjanak indulni (Hürlimann, 1951; Ruttkay 
, et al., 1964). A nádasok fennmaradása szempontjából a víz – iszap - talaj komplexum 
minősége a legfontosabb. A kutatók többsége a borítóvíz maximális mélységeként 1,5-2,5 
m-t adja meg (Ruttkay , et al., 1964; Haslam, 1972; Felföldy, 1986). Vélhetőleg a nád által 
tolerált maximális vízszint élőhelyfüggő, befolyásolja a vízhőmérséklet, a vízsebesség és 
az átlátszóság. Stagnáló vízviszonyok között a nádasok lassan, kedvezőtlenül fejlődnek 
(Nikolajevskij, 1971). Dinamikusan változó vízborítású területek nádasai mind minőségileg 
mind mennyiségileg megfelelőek. 

Hazánkban a legnagyobb nádhozam 75 cm-es átlagos vízmélységnél mutatkozik, az 
értékes nádállomány 50-150 cm vízborítású területeken alakul ki. Két méteres vízborítás 
esetén a nád a szükséges energia- és anyagigényét már nem tudja kielégíteni, valamint a 
mélyebb vízben a nád kihajtása késik, és ezzel bizonyos mértékig csökken a tenyészidő, 
a növények felépítésükhöz tartalékokat használnak fel (Ruttkay , et al., 1964; Boldizsár, 
2007). A nádas ásványi táplálkozásához szükséges a borítóvíz állandó harmonikus 
változása. A nádas statikus vízigényét a talaj víztartalmával illetve a borítóvíz magasságával 
szemben támasztja, a dinamikai vízigénye a frissvíz utánpótlásban és a vízfogyasztásban 
jelenik meg.

A nád a tápanyag legnagyobb részét a felső rizómákból elágazó horizontális gyökerekkel 
a talajréteg felső 0,5 méteres részéből veszi fel (Ruttkay , et al., 1964; Kovács, 2015).

A nádasok jelentősége és kezelése

A nádasoknak kiemelkedő jelentőségük van a vizes élőhelyek életében. Többek között 
mikro-élőhelyek sokaságát rejtik magukban (Zlinszky, 2013), tájökológiai értelemben 
folyosóként, refugium területként, ívó- majd ivadékélőhelyként működnek (Tóth & Boros, 
2007), kulcsszerepet játszanak a víz biokémia folyamataiban, védik a partot az abráziótól 
(Felföldy, 1986; Takács, 1996), felfogják és szűrik a szárazföldről érkező szennyeződéseket, 
biofilterként funkcionálnak (Takács, 1996), és intenzíven biomasszát termelnek (Felföldy, 
1986). Utóbbi hasznosítása gazdasági jelentőséggel bír. Ahhoz, hogy a nádasállományokat 
fenntartsuk, jó ökológia állapotukat megőrizzük, elengedhetetlen a kezelésük.

A nádasok kezelésének módjait alapvetően 2 csoportra lehet osztani.
Az egyik csoportba a nádas termőhelyére, annak elemeire gyakorlunk hatást. Ebben az 
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esetben is attól függően melyik elemre akarunk hatni, megkülönböztetünk iszaprétegre 
ható-, vízborítást érintő-, vízáramlást befolyásoló beavatkozásokat. A fent felsoroltakat 
elérhetjük például kotrással, feltöltéssel, iszapáthelyezéssel, iszapcsapdák kialakításával, 
vízszintszabályozással, csatornakotrással, növényzet/vízfelület arányát és elhelyezkedését 
módosító nádszélkotrással.

A másik csoportba a nádast közvetlenül érintő módszereket soroljuk. Attól függően, 
hogy a nádas földalatti vagy földfeletti részét érinti a beavatkozás, megkülönböztetünk 
kézi-, gépi aratást, égetést, rizómák elkotrását, pótlását, telepítését.

A Kis-Balaton II-es ütemében elsődleges cél a nádas állományok degradációjának 
megállítása, az aratott nád minőségének javítása, a vízminőség-védelmi nádgazdálkodás 
kialakítása. A KBVR II-es ütem átépítésével a folyamatos monitorig mellett lehetőség nyílt 
a természeteshez leginkább hasonlító vízmozgások elérésére illetve, az extrém időjárási 
helyzetek (pl. a hirtelen nagy mennyiségű csapadék, vagy a tartós szárazság) hatásainak 
mérséklésére. A nádasokra ható közvetett beavatkozások közül az iszapcsapdák kialakítása 
és a csatornák kotrása is eredményes lehet.

A nádasokat közvetlenül érintő módszerek közül a kézi-, gépi aratás és az égetés 
illetve a pótlás, telepítés lehetősége merülhet fel. A telepítés rendkívül költségigényes, de 
szerencsére nem is aktuális, mert a nádasok kiterjedése nem változik számottevően (Lovász 
& Dr. Baranyai, 2019), így szerencsésebb a nádasok megújulását segítő beavatkozásokat 
előtérbe helyezni. A kézi aratás ugyan ökológiai szempontból a legkedvezőbb lenne, de 
munkaerő-igénye miatt szinte kivitelezhetetlen. 

Javaslatok a nádasok kezelésére 

A területen található nádasokat közvetlenül érintő módszerek közül jelenlegi 
körülmények között a gépi aratást és az égetést kell a lehető legtudatosabban alkalmazni, 
hogy azok esetleges károsító hatásait minimalizálni lehessen.

A szakszerűen végzett égetés jót tesz a nádas ökológiai állapotának. Az égetést követő 
első évben megnő a nád sűrűsége, majd a következő évben jelentősen emelkedik a víz feletti 
és a víz alatti biomasszája. Átgondolt és megfelelően kivitelezett égetéssel hatékonyan lehet 
megszabadulni az avas nádtól, a szárazulatokon az avartól és jelentősen csökkenthető a 
nádkártevők és kórokozók általi nyomás. Azokon a területen ahol a nádaratás nagyon drága 
vagy szinte kivitelezhetetlen – fásszárúak megjelenése vagy a nádra felkúszó növények (pl. 
ebszőlő csucsor) miatt – a felgyülemlett biomasszát szinte teljesen el lehet távolítani.

Viszont ahhoz, hogy az égetés káros hatásait minimalizálni lehessen az égetés elsősorban 
kis parcellákon (3 ha), fagyott talajon vagy megfelelő vízállás mellett jégen szabad elvégezni.

Célzott vízkormányzással elő lehet segíteni a nád magról való felújulását, így biztosítva 
a nádas heterogenitását. Vizsgálni kell a rizómák elváltozásait, hiszen jól indikálják a 
tápanyagterhelést, valamint jól látható a gyökérzeten, ha a nád számára már káros alga 
mennyiség van a vízben. 

Ahhoz, hogy releváns javaslatot lehessen tenni a helyes nádgazdálkodás kialakítására 
többek között szükség lenne mind két tározó esetében részletes medermorfológiai 
felmérésre, az iszapfrakciók, iszapvastagság, felhalmozódási pontok meghatározására, 
hiszen ezeknek az alapadatoknak a hiányában nem lehet megmondani, hogy mely 
területeken mekkora vízszint tartásra van szükség, illetve a túlzott iszapfelhalmozódás a 
nádasok pusztulását eredményezheti. 

Jelenleg a vízszintek téli, nyári illetve I-es, II-es tározó és az Ingói-berek területére vannak 
megadva. A kisebb részterületek vízszintjeinek meghatározása pontosabb képet adhat a 
nádasokat borító víz magasságáról (további vízmércék kihelyezésére lenne szükség) és 
amennyiben szükséges az eddigi gyakorlatnál korábbi beavatkozásra adnának lehetőséget.
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A Fenéki-tóban különösen az Ingói-Berek, de a Vörs-Zimányi berek nádasainak is (ahol 

megoldható) dinamikus vízmozgásra van szüksége, ennek megfelelően tavasztól őszig 
eszerint kéne meghatározni a vízszinteket. Télen viszont azokon a részeken ahol aratni 
vagy égetni kell, ott az ehhez megfelelő vízszint, vízborítást kell megvalósítani. A Vörs-
Zimányi berek területén kiemelkedően fontos lenne feltárni az áramlási viszonyokat, a 
belső területeken a vízszinteket, a víz terülésének idejét, irányát, és a lefolyási sebességet. 
Az Ingói-Berek esetében az új vízkormányzás bevezetésével az északi területen pangóvizes 
részek alakultak ki, ráadásul ide érkezik az Egyesített-övcsatorna vize is, ami a keszthelyi 
szennyvíztisztító tisztított szennyvízét hozza, így ezen a területen bizonyos időszakokban 
valamivel nagyobb a tápanyagterhelés. A fenti hatások csökkentése érdekében fontolóra 
kellene venni a berek friss vízzel való ellátását, valamint a nyugati területeken is szükség 
lenne vízmércék kihelyezésére.

2. Konklúzió

Lehetőségek

Az égetés vízminőségre gyakorolt hatását – a NYUDUVIZIG-nek saját laborja van – 
kell vizsgálni, és folyamatosan monitorozni, hogy a Kis-Balatonra vonatkozóan releváns 
képet kapjuk. A KBVR nádasaira vonatkozóan 2001-ben készült nádaratási szabályzat. 
Aktualizálása során figyelemmel kell lenni a megváltozott vízkormányzásra, az aktuális 
társadalmi és a gazdasági viszonyokra.

Mivel a kutatásra fordítható pénzügyi keretek rendkívül szorosak, ezért az üzemeltetők 
– Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park – szakember 
gárdáját és lehetőségeit (hidrológiai adatok, meteorológiai adatok, labor, biotikai adatok 
stb.) kell feltárni és az ő szakértelmük és alapvető lehetőségeik segítségével kell vizsgálni a 
régebbi (elmúlt 10-15 év) adatokat, összevetve napjaink tapasztalataival, feltárva a hiányzó 
még kutatásra váró területeket, következtetéseket levonva az eddigi eredményekből 
tapasztalatokból.

Munkájuk támogatásához szükséges egy kutatócsoport létrehozására (a kötelezően 
összehívandó Tanácsadó Testülettől függetlenül), amely a KBVR-t, mint ökoszisztémát 
rendszerelmélet szerint vizsgálja, hogy az új vízkormányzás adta lehetőségeket a legjobban 
megismerjük és kihasználjuk a jó vízminőség elérése érdekében. Ebbben a nádasoknak 
kiemelkedő szerepe van. 
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KERESETLEN MUNKATÁRSUNK – A HÓD
BARANYAI OLGA, HERCSEL RÓBERT

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Absztrakt
1996 és 2008 között a WWF hazánkban három helyszínen végezte sikerrel a hód visszatelepítését. 
A programnak hiányzott egy kulcs eleme, mégpedig nem készült előtte a betelepítés lehetséges 
következményeit feltáró tanulmány, környezet-terhelhetőségi vizsgálat, és a szaporodás 
következményeinek átgondolása sem történt meg. Ezek az állatok egykor részei voltak a Kárpát-
medencei élővilágnak, de azóta az élőhelyek, amelyeken velük együtt osztoztunk, jelentősen 
átalakultak. Az elmúlt 20 évben hozzászokhattunk volna a jelenlétükhöz, de a konfliktus-zónák 
jelentősen összetorlódtak.
A vízfolyások kezelői és fenntartói számára a hódok jelenléte és tevékenysége elsősorban 
műszaki-biztonsági kérdéseket vet fel, valamint többlet fenntartási és helyreállítási munkát 
okoz. Hazánk a 2004-es Európai Uniós csatlakozásával a Vízkeret Irányelv előírásait is ratifikálta. 
Érdemes megvizsgálni, hogy a hódok jelenléte, tevékenysége hogyan befolyásolja a vizeink jó 
ökológiai állapotának eléréséhez illetve fenntartásához felállított célkitűzések, intézkedések 
megvalósíthatóságát.

Kulcsszavak: eurázsiai hód, hódgát, vízgazdálkodás, vízvédelem

1. Bevezetés

Az eurázsiai hódot a XX. század elejére szinte teljesen kiirtották, globálisan 
hozzávetőlegesen 1200 példány maradt (Halley – Rosell 2002). Köszönhetően a vadászati 
tilalmaknak, a fajvédelmi törekvéseknek és a spontán terjedésnek létszámukat 2006-ra 
minimum 639.000 egyedre becsülték. 2011-ben pedig számuk elérte az 1 millió példányt 
(Müller-Schwarze, 2011), gyakorlatilag 900-szorosára nőtt az egyedszámuk. Amennyiben 
a tendencia folytatódik, az eurázsiai hód a következő évtizedekben meglehetősen gyakori 
emlős lesz, jelentős bővülés várható kiváltképp Nyugat-Európában (Batbold et al. 2016). 
A faj gyors expanzióját és stabilizálódását követően az IUCN 2008-ban visszasorolta a 
mérsékelten fenyegetett (NT) kategóriából a nem fenyegetett (LC) kategóriába. 

Hazánk 1996-ban csatlakozott a visszatelepítési programokhoz. A WWF Gemencben, a 
Hanságban, végül a Tiszán összesen 234 egyedet telepített be, egyúttal vélhetően a spontán 
betelepülés is megindult Ausztria felől. A visszatelepítés sikerét mutatja, hogy hazánkban 
is növekedik a hódállomány, egyedszámát 2011-ben több mint 900-ra becsülték (Bajomi 
2011), napjainkra ez a szám 4000 felett is lehet (Czabán – Gruber, 2018).

A betelepítéseket követően a populációk az adott vízgyűjtőn belül dinamikus 
kiterjedésmintázatot mutatnak, amelyet csak később követ a gyors populációnövekedés. 
A magyarországi telepítések sikerét segítette, hogy a hódoknak nálunk nincs természetes 
ellenfele, potenciális élőhelyein egyeduralkodó. Mivel vízfolyás hálózatunk igen kiterjedt, 
valamint az elmúlt 20 évben a vízgazdálkodásban teret nyert a természetközeli vízrendezés, 
számára tökéletes élőhelyekre talált. Ugyanakkor az urbánus, épített környezetet is 
jól viseli, a médiában sorra jelennek ezt igazoló hírek: panelházak között cirkáló hódok 
(Szombathely), vagy éppen a Sió-zsilipjében otthonra lelő hódcsalád. 

A kontroll nélküli szaporodás az egyedszám csökkenésének fázisához vezet, ha a 
marginális élőhelyek megszálltak és kimerültek. Ez elméletileg egybeesik az emberi 
földhasználati érdekekkel való konfliktusok csúcsával (Halley – Rosell 2002). Vízügyes 
szemüveggel szemlélve ez a pont már elérkezett.
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2. Anyag és módszer

Vizsgálataink során számba vettük a hódok azon tevékenységeit, amelyekkel a vízügyi 
szakembereknek gondot okoz, többlet anyagi ráfordítást jelent. Napjainkra azonban nem 
csak a vízügyi ágazat a hatásviselő, hiszen a vízparti mező- és erdőgazdasági területek 
tulajdonosai is kárviselők.

Felvázoltuk továbbá, hogy az Európai Uniós csatlakozásunkat követően milyen 
kötelezettségeink adódtak, amelyek a hódok jelenlétével összefüggenek. A hazai jogszabályi 
környezetet és eljárásrendet figyelembe véve pedig megfogalmaztuk tovamutató 
kérdéseinket és javaslatainkat.

Tanulmányunkban bemutatjuk azt is, hogy a hódkérdést mennyire nem lehet feketén-
fehéren kezelni. Bemutatjuk, hogy a hód ökoszisztéma mérnökként az élőhelyén túli 
területekre is jelentős ráhatással bír.

3. Eredmények

Jogszabályi környezet

A vízügyi igazgatóságok (VIZIG) jelzései és a lakossági bejelentéseket figyelembe véve 
megállapítható, hogy öt VIZIG működési területén jelentenek a hódok egyre nagyobb 
problémát: Észak-dunántúli (ÉDU), Közép-dunántúli (KDT), Dél-dunántúli (DD), Közép-
Tisza-vidéki (KÖTI) és Nyugat-dunántúli (NYUDU), ugyanakkor szaporodó kárbejelentések 
az Észak-magyarországi (ÉM) VIZIG területéről is érkeznek.

A hódok kártétele a vízügyi igazgatóságok számára elsődlegesen műszaki-biztonsági 
kérdés. Különösen fontos, hogy az ágazat a vonatkozó és hatályos vízügyi jogszabályokban 

1.ábra: Korábbi betelepítés és spontán terjedés helyszínei valamint a jelenleg kolonizált területek 
Vas, Veszprém és Zala megyében

Czabán és Bajomi (Bajomi 2011) ábrája alapján saját szerk.
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rögzített közérdekű állami alapfeladatait, azaz az ár- és belvízvédelmi művek fenntartását, a 
védekezési feladatait zavartalanul végrehajthassa, azt a hódok jelenléte ne akadályozhassa 
(Kovács 2017). A hódok kártételeinek megjelenési formái ezzel összefüggésben az alábbiak 
lehetnek: töltések és depóniák károsítása, medrek lefolyási viszonyainak átalakítása, 
faállomány károsítása. A hódok kártétele többlet fenntartási, védekezési, helyreállítási és 
kártalanítási költségeket idéz elő.

Az egyes vízügyi igazgatóságokon – nyilván területük jellemzőiből adódóan – más-más 
károkozás számottevő. A KÖTIVIZIG területén, ahol nagyobb folyóinkon az elsőrendű 
védvonalak száma jelentős, komolyabb veszélyforrásnak ítélik a hódok járat/üreg 
ásó szokását. A csatornák depóniáját állékonyságában gyengítik a járatok, amelyek 
többletterhelés esetén tönkremehetnek. Az árvizek alkalmával a töltések oldalához 
szorult állatok a víz hosszú levonulási ideje alatt éppen a legkritikusabb időszakban 
alakíthatják ki járataikat a töltések oldalában, meggyengítve ezzel a védművet (Ficzere – 
Sütő 2019). Ugyanakkor a NYUDUVIZIG területén a kisvízfolyásokkal jellemezhető sík- és 
dombvidékeken a gátépítési tevékenység okozza a nagyobb volumenű és állandó problémát. 
Itt a patakok vízszintjének jelentős mértékű megemelkedése már békeidőben is part menti 
elöntéseket, feliszapolódási problémákat okoz.  A heves vízjárású kisvízfolyásokon egy-
egy érkező árhullám ezeket a károkat csak tetézheti: nagyobb területű, akár belterületi 
elöntésekkel, vagy a gátak környezetében a meder partjának alámosásával, elfajulásával. 
Gátépítésével területünkön vízminőségi káreseményt is előidézett. A peresznyei 
szennyvíztelep kifolyó vizének torkolata alá épített gát megemelte a patak vízszintjét, 
amely a telepre visszaduzzasztva ellehetetlenítette annak működését (Baranyai 2019). Az 
állatot nem zavarta a rossz hatásfokkal üzemelő telepről érkező szennyezett víz sem.

Alapvető probléma, hogy a hód védettségére való tekintettel bárminemű egyedszám-
szabályozás engedélyköteles tevékenység [1996. évi LIII. törvény (Tvtv.) 74.§ (2)]. Az egyes 
vízügyi igazgatóságok már 2012 óta folyamodnak különböző kérelmekkel az illetékes 
hatóságokhoz. Ezek rendszerint hódüregek feltárását, helyreállítását, az állat élve fogó 
állományszabályozását, riasztási engedélykérelmet, vagy kilövési kérelmeket jelentenek. 
Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve az alábbi megállapítások tehetők:

•  A hódok tevékenykedésének kárelhárítása a vízügyi kezelésben lévő területeken az 
illetékes vízügyi igazgatóságokra hárult, amely eddig sem kevés anyagi ráfordítást és 
folyamatosan jelentkező többletköltséget jelentett. A Tvtv. 74.§ (1) bekezdése előírja, 
hogy a védett állatfaj kártételeinek megelőzéséről, illetve csökkentéséről a kártétellel 
érintett ingatlan tulajdonosa (…) gondoskodik. 

•  Az engedélyekben sokszor előírt élve befogást követő szabadon engedés a potenciális 
élőhelyek telítettsége okán nem lehetséges, a vízügy saját kezelésében lévő területein 
nem kívánatos.

•  Az állatkertek és vadasparkok nem vállalják a magas fenntartási költségek és a sajá-
tos tartási igényeik miatt az állatok befogadását.

•  A riasztásnak minősülő gát elbontás nem megoldás. Kézi erővel lehetetlen, gépi erővel 
költséges és szélmalomharc: néhány napon belül az állat újat épít az előző helyén, 
vagy közel az előzőhöz.

•  Ha meg is kapja a kilövésre az engedélyt a vízügy, az elejtett tetem felhasználhatósá-
ga a természetvédelmi előírások miatt rendkívül korlátozott (Tvtv. 43-44.§), így a 
vadászatra jogosultak nem érdekeltek kellően az elejtésben. Az ÉDUVIZIG 250 példá-
ny kilövésére kapott engedélyt 2016-ban, de akkor csak 11 példányt sikerült kilövetni 
(Kovács 2017).

A jogszabály módosítási igények a hódok térhódításával egyre indokoltabbá válnak. 
2017-ben a győri vízügyi igazgatóság bevonásával készült egy jogszabály-módosítási terv 
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a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet kapcsán, amely végül is nem került kihirdetésre. A tervezet 
szerint „Az eurázsiai hód riasztása, gyérítése, korlátozott számú példányra, az erdő- és 
mezőgazdaságban, valamint a vízgazdálkodásban keletkezett súlyos károk megelőzése 
érdekében engedélyezhető, ha a kártétel bizonyítható, nincs más kielégítő megoldás és a 
gyérítés nem jár a természetes állomány tartós sérelmével”. További segítség lenne, ha a KöM 
rendeletben a hód jogi státusza védett fajról az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős állatfajra változna. Védett státuszának mérséklését Ausztriában 
is kezdeményezték, Lengyelországban pedig közösségi érdekű állatfaj, amelyek csak a 
Natura2000 területeken élveznek védettséget (Vorel 2016).

Tárgyi témában az egyes vízügyi igazgatóságok felől érkező szaporodó problémafelvetést 
követően az Országos Vízügyi Igazgatóság szakágazatok közötti egyeztetést sürget, az egyes 
vízügyi igazgatóságoktól beérkező ajánlások alapján egységes javaslatokat fogalmazott 
meg.

A vízügy álláspontja szerint a fent említetteken felül fontos lenne a természetvédelemért 
felelős szervezetek nem csak szakértői szinten történő bevonása a hódkérdésbe. Erre a 
Tvtv. 74.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján lehetőség adódik a természetvédelmi hatóság 
intézkedését kérni, valamint a 74.§ (4) bekezdése szerint a költségeket megosztani, mert a 
vízügy a kezelésében lévő vízfolyásokért csak a közérdek mértékéig felelős.

Irányelvi ütközések

Hazánk a 2004-es Európai Uniós csatlakozásával a Vízkeret Irányelv előírásait is 
ratifikálta. A vizeink jó ökológiai állapotának eléréséhez illetve fenntartásához célkitűzések 
kerültek megfogalmazásra, amelyekhez intézkedések társultak.

Az egyes intézkedések megvalósítására határidőket szabott az EU, sikertelenség esetén 
pedig komoly szankciókat helyezett kilátásba. Azonban akad olyan intézkedés is, amely 
végrehajtását immár a hód tevékenysége is befolyásolja vagy akadályozza. Az intézkedési 
kódok és leírásaik megtalálhatók hazánk második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT 
2015).

Az 5.1.1. intézkedés szerint egyes víztestek esetében, ahol a vízfolyáson a vándorló 
élőlények hosszirányú átjárhatósága nincs biztosítva, javítani kell ezt az állapotot. A 
keresztirányú műtárgyak megszüntetése a vízügy számára tervezési, engedélyeztetési, 
majd beruházási munkával jár. Ezeken a vízfolyásokon – ha sikerül is az átjárhatóságot 
biztosítanunk – a hódok gátépítő tevékenysége éppen az átjárhatatlanságot fogja újra 
eredményezni. Akadnak ugyan elgondolások az átjárhatóság biztosítására, illetve a hódok 
távoltartására (Valachovič 2000), azonban hazánkban a módszerek nem kipróbáltak, 
működésük kétséges, fenntarthatóságuk bizonytalan. A hullámtéri (6.2. intézkedés) és 
a parti sáv (6.4. intézkedés) megfelelő, víztípustól függő növényzetének és zonációjának 
helyreállítására vonatkozó intézkedések szintén nehezen valósíthatók meg a hódok 
által elfoglalt vízfolyásokon. A hódok a faállomány kidöntésével a hullámtéri erdőkben 
fenntartási nehézséget okoznak és az árvízi levezető-képességet befolyásolják. A felverődő 
inváziós növényfajok elburjánzása szintén megnehezíti a víz levonulását és veszélyezteti 
a természetközeli élőhelyeket. A természetes, típustól függő parti fás sáv elégtelensége, 
a víztér élőhelyi mozaikosságának jelentős csökkenését, a vízi és a vízhez kötődő élővilág 
megváltozását, természetvédelmi jelentőségű területeken akár elszegényedését is 
okozhatja (pl. Kerka, Kerca patakok). Fás szárú vegetáció hiányában a víz kitettebb a part 
felől érkező szennyezésnek és a túlzott benapozásnak, és mindezek a vízminőséget is 
befolyásolhatják (VGT, 2015). Ezen intézkedések a NYUDUVIZIG területén több mint 40 
vízfolyást érintenek, amelyek többségén a hódok is elterjedtek, itt a megvalósíthatóság 
felülvizsgálata indokolt.
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Míg a hódok miatt a patakokon bekövetkező strukturális változások csökkentik a 

hosszirányú átjárhatóságot, növelik az oldalirányú part menti területek összekapcsoltságát, 
kényszerítik a vizet a part menti, ártéri területekre, ahol javul a vízellátás és változatos 
élőhelyek alakulhatnak ki. Ehhez kapcsolódik a VGT-ben a 6.8. intézkedés, amely az ártér 
és hullámtér vízellátottságának javítását tűzte ki célul.  Hódgátakkal érintett vízfolyásokon 
nemcsak javul a felső szakaszok vízellátása, hanem csökken a levonuló árvizek csúcsa 
is (Nyssen et al. 2011, Grygoruk – Nowak 2014). A tompító hatás tulajdonképpen a 
víz szétterítésének köszönhető és nagyobb a csillapítás, ha több kisebb gát található 
egymás felett, mint egy nagy (Gurnell 1998). Terepi tapasztalatok alapján a gátak általi 
vízvisszatartás az aszályos nyári hónapokban azonban olyan mértékű is lehet, hogy a 
vízfolyás alsóbb szakaszain kiszárad a meder (pl. Arany-patak Szombathely belterületén).  

A hódgátak, hasonlóan a természetes keresztirányú akadályokhoz, fizikailag is 
megváltoztatják a vízfolyás medrét, esését és aljzatviszonyait, esetenként a vonalvezetését 
és mederalakját is. Mindezek hozzájárulnak a vízfolyások túlságosan lemélyített (6.9. 
intézkedés), illetve a túlszabályozott (6.3b intézkedés) medrének rehabilitásához. 

Vízminőségi kérdések

A külföldi szakirodalom széles körűen foglalkozik a hódgátak hatásaival az élőhelyre és 
a vízvisszatartásra, a vízáramlásra és a vízminőségre vonatkozóan (pl. Rosell et al. 2015, 
Puttock et al. 2017, Law et al. 2017). A víz áramlási viszonyainak (lelassul és az üledékkel 
tápanyagok is lerakódnak) és visszatartásának (az elárasztott területeken tápanyagok 
biogeokémiai ciklusa is változik) köszönhetően vízminőségi változások következnek be a 
vízben. A kutatások eredményei szerint a hódgátak a vízfolyásokon egyértelműen szűrő 
funkciót látnak el, a lebegtetett hordalék mennyisége és nitrogénformák koncentrációja 
a hódgátak alvizén kevesebb, mint felette (Dillon et al. 1991, Puttock et al. 2017). 
Foszforformák tekintetében nem ennyire egyértelmű, több esetben a lerakódó hordalékkal 
szoros összefüggést állapítanak meg (Puttock et al. 2017).

Igazgatóságunkon 2019 tavaszán kezdtük el vizsgálni a hódgátak környezetének 
vízminőségi viszonyait. Három kisvízfolyáson jelöltünk ki mintavételi helyeket a hódtóban, 
hódgát alatt és felett, ahol már nem érvényesül a visszaduzzasztás. Sajnos kevés még a 
rendelkezésünkre álló adat egy komolyabb statisztikai értékeléshez, de elmondható, hogy 
vizsgálataink illeszkednek a külföldi kutatási eredményekhez, igazolni látszanak a hódgátak 
szűrő hatását. Összes nitrogén és összes lebegőanyag tekintetében a hódgátak alatt 
alacsonyabb koncentrációkat mértünk, mint felette, ugyanakkor a foszforformák esetében 
ez nem egyértelműen kijelenthető. A hódtavakban előforduló vízkémiai állapotok állóvízi 
jelleget mutatnak, hiszen a víz hőmérséklete megemelkedik, klorofill tartalma jelentősen 
nő, az oldott oxigén szint pedig csökken. A tóban kialakult állapotok a vízfolyás hódtó alatti 
szakaszaira nincsenek jelentős hatással (Klotz 2007), a hódtóban mért értékek a gát alatti 
szakaszon visszaalakulnak, függetlenül a gátak számától, vagy a hódtó méretétől.

Tekintettel arra, hogy a hódgátak a vízfolyásokon érkező hordalékot ülepítik és a főbb 
tápanyagokat megszűrik, illetőleg vizsgálatok szerint az árhullámokat csillapítják, a 
modern, ökológiai szempontú vízrendezéshez természetes segítségként hívhatók. A hódok 
jelenléte ökoszisztéma szolgáltatásaik miatt kívánatosnak is tekinthető (Environment 
Agency, 2017). Egyes szerzők passzív, de innovatív megoldásként a degradált vízfolyások 
rehabilitációjának elősegítésére is segítségül hívnák a hódokat, hiszen akár 150%-os 
fajgazdagság növekedést eredményezhetnek a befolyásolt élőhelyeken (Law et al. 2017).
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4. Konklúzió

A hódok visszatelepítésével, majd gyors elszaporodásával a jelenlegi jogszabályi 
környezetben fenntarthatatlan állapotok alakultak ki. Fel kell oldani az ellentmondást a 
védett státusszal járó korlátozások és a szükségszerű állományszabályozás között. A vízügyi 
ágazat törekvései az egyértelmű feladatszabásra és a költségmegosztásra irányulnak.

Nem csak a hazai jogszabályok, de az Európai Uniós Irányelvek célkitűzéseinek 
felülvizsgálata is indokolt, hiszen a korábban meghatározott referencia-állapotokhoz 
képest a hódok által kolonizált vízfolyásokon nem biztos, hogy elérhető cél a jó ökológiai 
állapot.

A faj jelenlétének, tevékenykedésének megítélése nem egyértelmű. Számos tanulmány 
és saját vizsgálataink is alátámasztják, hogy a hódok pozitívan is befolyásolhatják életterük 
környezetét, vízminőségi viszonyait, eredményesek a vízvisszatartásban, a ruderális 
vízparti területek helyreállításában, változatos élőhelyek létrehozásában. Ugyanakkor 
a hód állomány túlszaporodása vízvédelmi, erdőgazdálkodási és mindezekből eredően 
hosszú távon gazdasági és természetvédelmi problémát is okozhat, fás parti vegetációjú 
területeken az élőhely leromlásával, károsodásával is járhat. A kényes egyensúlyt, a sikeres 
együttélés kulcsát igen nehéz megtalálni. Szerencsére segíthetnek ebben előremutató 
külföldi példák, mint a Csehországban a nemzeti hódkezelési tervben kidolgozott zóna-
rendszer, vagy a bajor hódmenedzseri poszt (Czabán – Gruber, 2018). Felismerve a hódok 
jelentőségét több országban kezelési terv is született (pl.: The Eurasian Beaver Handbook: 
Ecology and Management of Castor fiber és Handbook for Coexisting with Beavers), 
célszerű volna ezek mintájára, egy – minden érdekelt számára elfogadható – hazai kezelési 
terv megalkotása. Mindehhez a hazai állomány felmérése, majd ezt követően körültekintő, 
ágazatközi egyeztetések szükségesek.
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A TALAJVÍZ HATÁSA A TALAJNEDVESSÉGRE A 
SZIGETKÖZBEN, 1995-2012

KOLTAI GÁBOR, GICZI ZSOLT, RAJKAI KÁLMÁN

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Absztrakt
A Duna elterelésének hatásterületén, immár több mint 25 éve, a talajvízszintek tartósan lesüllyedtek. 
A károkat fokozta az elterelés előtti, rendszeres árhullámok elmaradása.
A Szigetközben a talajképződés alapanyagát szinte teljes mértékben a folyóvízi üledékek (alluviumok) 
képezték. Az üledékre jellemző a mésztartalom, valamint a nagy vertikális és horizontális 
változatosság (foltosság és rétegzettség). A talaj termékenységében kiemelkedő szerepe van a talaj 
vízgazdálkodásának. A talajok vízgazdálkodásának legfontosabb tényezői a víztartó- és a vízvezető 
képesség. A talajnedvesség szezonális alakulásának értékelése csak rendszeres talajnedvesség 
mérések segítségével biztosítható.
14 talajnedvesség mérő hely 1995-2012. között mért adatait vizsgáltuk. A talajok nedvességtartalma 
az évjárattól függően széles tartományban változott.
Öt mérőhelyen vizsgáltuk a talajvizek hatását a talajrétegek nedvességkészletére. Eredményeink 
alapján a mélyebb rétegekben a talajvízszintek hatása a talajok nedvességtartalmára kimutatható.
A szántókon a gyökérzónáig (120-150 cm) tartó kapilláris vízemelés lenne fontos, amihez a talajvíznek 
legalább évente kétszer 280-290 cm-ig kellene emelkednie a vastag fedőrétegű területeken. A nyárasok 
éves 700-900 mm vízigényét a régi Duna mederbe juttatott többlet vízmennyiség biztosítaná. A Duna 
elterelés előtti természetes vízjárását követve, a tavaszi és nyári időszakban legalább kétszer tíz napig 
tartó elöntés lenne szükséges ahhoz, hogy hatása a Szigetközben megjelenjen. Ez a dunaremetei 
vízmércén kb. 500 cm-es vízszintet jelent, amit mintegy 4000 m3/s vízhozam biztosítana.

Kulcsszavak: talajvízszint, talajnedvesség, Szigetköz, Duna

1. Bevezetés

Kormányzati megállapodás alapján 1995. óta a szigetközi vízpótlás hatásairól a 
szlovák féllel közös környezeti megfigyelések folytak. A Széchenyi István Egyetem 
mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának (és jogelődjeinek) 
kutatói a Munkacsoportban a szigetközi talajnedvesség problémakörében folytattak 
kutatásokat.

A monitoring program 2013-2017 között szünetelt, és csak 2018-ban, a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával indult újra (KmF-118/2018.).

2. Irodalmi áttekintés

A negyedkor kezdetén - kb. 1 millió évvel ezelőtt - a Duna már a Hainburgi-hegy és a Kis-
Kárpátok között tört be a medencébe, ezzel a térség mai vízrendszere kezdett kialakulni. 
A folyó a hegyek közül kilépve átmeneti jellegűvé vált, esése csökkent, hordalékát lerakta. 
Zátonyok képződtek, majd elmosódtak, lejjebb újra lerakódva vándoroltak. Amikor a 
növényzetnek sikerült tartósan megtelepedni a zátonyokon, akkor azok szigetté váltak, 
ami a folyó medrét ágakra szabdalta és más irányba terelte.

A Duna-ágak vándorlásával a települések vándoroltak szigethátról-szigethátra, vagyis 
a jobban feltöltött és a vizektől elhagyott helyekre. A Pozsonyi Gazdasági Egyesület 1866. 
évi kimutatása szerint még a XIX. század közepén is a folyó partszaggatása 10 év alatt 2000 
hold (több mint 800 ha) földet pusztított el (Göcsei, 1979).
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A Duna a felhalmozott kavicsrétegre áradásonként változó vastagságban rakta le 

hordalékát. A Szigetközben a talajképződés alapanyagát szinte teljes mértékben a folyóvízi 
üledékek (alluviumok) képezték. Az üledékre jellemző a mésztartalom, valamint a nagy 
vertikális és horizontális változatosság (foltosság és rétegzettség). A talajképződési 
folyamatokra rendelkezésre álló idő, valamint a talajvíz mélysége alapján jelenleg a 
humuszos öntés, a réti- és a terasz csernozjom talajok a legnagyobb területeken előfordulók 
(Várallyay, 1992).

Szigetköz talajvízjárásában és annak hatásaiban három sajátos körülmény emelhető ki:
1. A Duna a szigetközi szakaszon nagy vastagságú kavicskúpon függőmederben folyik.
2. A talajvíz szintje és a fedőréteg feküjének a szintje egyaránt jelentős a talajvíz 

mezőgazdaságra gyakorolt hatásának a megítélésében.
3. A fedőréteg eltérő szemcseösszetételű rétegzettsége, vagy homokréteg megjelenése 

is okozhatja, hogy a talajvíztől független, önálló vízháztartású fedőrétegek jöttek létre 
(Major, 1992).

Csehszlovákia a Dunát 1992. októberben elterelte. Azóta a Duna főmedrében az eredeti 
vízmennyiség egyötöde folyik (http://szigetkoz.biz/valtozas/mainpage_vizmegosztas.
htm). 

Ennek eredménye a talajvizek szintjének a csökkenése, valamint a talajok vízkészletének 
a talajvízből származó kisebb mértékű vízbetáplálása.

A talaj termékenységében kiemelkedő szerepe van a talaj vízgazdálkodásának. A 
talajok vízgazdálkodásának legfontosabb tényezői a víztartó- és a vízvezető képesség. 
A talajnedvesség szezonális alakulása egyik fő meghatározója a termesztett növények 
terméshozamának. Ezeknek a hatásoknak az értékelése csak rendszeres talajnedvesség 
mérések segítségével biztosítható.

3. Anyag és módszer

A talajnedvesség mérőhelyek száma az évek során változott, 2012-ben 14 mérőhelyet 
tartottunk üzemben, amelyek közül öt hullámtéri erdőben, egy mentett oldali erdőben, egy 
mentett oldali gyepen található, hét mentett oldali szántóhoz rendelt.

A hullámtéri területeken ugyanis a talajvizek szintje és a mélyebb rétegek 
nedvességtartalmának változása érzékenyebben követi az elterelt Duna-szakasz vízjárását, 
mint a főmedertől távolabbi területeké.

A talajnedvesség-mérések BR-150 (SMM-001) típusú, kapacitív mélyszondás készülékkel 
a mérőhelyeken telepített műanyag csövekben történnek a talajfelszíntől a fedőréteg aljáig 
(így 140, vagy 300 cm talajmélységig). A régi műszerek üzemben tartása már az elavult 
elektronika miatt komoly nehézségeket okoz. A mérőhelyek a kavicsos kőzetrétegre 
települt talajrétegbe, azaz a fedőrétegbe lettek bemélyítve, így mélységük az összefüggő 
kavicsrétegig tart. (Néhol a kavicságyig való lemélyítést a talajvíz jelenléte a talaj állandó 
beomlásával akadályozta.) 

A műszeren leolvasható adatok a 10 cm-es mélységenként mért, térfogatszázalékban 
kifejezett talajnedvesség-tartalmat mutatják.

A 10 cm-es talajrétegben az 1 térfogat % nedvességtartalom 1 mm nedvességet jelent.
A mérőhelyek elhelyezkedését az 1. számú táblázat mutatja.
A 14 mérőhelyen értékeltük az 1995-2012 között mért évi átlagos talajnedvesség 

értékeket.
A T-03, -09, -16, -18 mérőhelyeken 2018-ban folyamatosan – órás gyakorisággal mérő 

és hatórás talajnedvesség átlagokat tároló Campbell CS 616 talajnedvesség szondákat 
telepítettünk szántó és puhafa erdő mérőhelyekbe, hogy a talajvízszint és a csapadék 
talajszelvény nedvességtartalmára és vízkészletére gyakorolt hatásának erőssége, ideje 
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és sebessége a korábbiaknál lényegesen nagyobb biztonsággal és időfelbontásban 
kimutatható lehessen.

Ezeken és egy gyep művelési ágú mérőhelyen a mért talajnedvesség idősorok 
felhasználásával elvégeztük a talajvízszint hatásának vizsgálatát a talaj nedvességkészletére 
1995-2012 között.

A talajvízszintek meghatározásához a rendszeresen ismétlődő, de nem folyamatos 
talajnedvesség mérések előtti hét napot vizsgáltuk, mivel a talajvíz süllyedése és emelkedése 
máshogy történik az észlelőkútban és a talajban. A talaj nedvességtartalmát a méréskor 
mért talajvízszintnél erősebben befolyásolja az előző időszak nedvességmérlege. A mért 
talajvízszinteket átlagoltuk, ha az naponta 10 cm-nél kisebb értékkel emelkedett. Ennél 
gyorsabb vízszintemelkedés esetén az átlagolást a hirtelen vízszintemelkedés utáni naptól 
végeztük. Kizártuk a kiugró vízjárású időszakokat, amikor a talajvíz egy méternél közelebb 
emelkedett a talajfelszínhez a szokásos talajvízszintekhez képest. A talajvízszint gyors 
(>10 cm nap-1) csökkenésének hatását jelen munkánkban elhanyagolhatónak tekintettük.

A talajvízszint adatokat kvartilisekre osztottuk. Megvizsgáltuk az átlagosnál mélyebb és 
magasabb talajvízszintek hatását a talaj nedvességkészletére. A talajok nedvességkészletét 
a felső 50 cm-ben vizsgáltuk, ahol a gyökértömeg nagy része található, és ami a meteorológiai 
tényezőktől (csapadék, hőmérséklet, napsütés, szél) leginkább befolyásolt. A talaj felső egy 
métere a kapilláris úton történő közvetett nedvesítés tartománya, és összehasonlítható a 
különböző fedőrétegű területeken. Megvizsgáltuk továbbá az egy méter alatti talajrétegek 
nedvességkészletét is, hogy a talajvízhatást kimutassuk. A vékony fedőrétegű területeken 
(T-04 – Dunaremete és T-09 – Püski) a fedőréteg aljáig, a másik három helyen pedig két 
méterig. Külön vizsgáltuk a két méter alatt rétegeket, amit a talajvíz rendszeresen elér.

régi
szám

térképi
jel

észlelési hely
(a tábla száma) EOVY EOVX WGS

szélesség
WGS

hosszúság
2605 T-02 Halászi H15 523475 285683 47-54-08.932 17-21-18.232
2617 T-03 Dunakiliti 16 520279 291287 47-57-08.053 17-18-38.387

2630 T-04 Dunaremete (Püski, 
Sorjási legelő) 531001 282925 47-52-44.778 17-27-23.233

2653 T-06 Rajka 0 515688 295136 47-59-09.270 17-14-52.910
4501 T-09 Püski P14 527630 284374 47-53-29.427 17-24-39.568
7920 T-10 Ásványráró A19 536947 276086 47-49-07.223 17-32-15.700
9429 T-11 Püski P5 526279 285631 47-54-09.194 17-23-33.265
9443 T-12 Lipót L18 530270 279801 47-51-03.170 17-26-51.137
9452 T-15 Hédervár 11B 531473 277862 47-50-01.197 17-27-50.882
9994 T-16 Dunasziget 22B 527295 288539 47-55-44.017 17-24-19.231
9972 T-17 Dunasziget 15D 526473 290847 47-56-58.163 17-23-37.288
9995 T-18 Lipót 4 A 534196 280651 47-51-33.246 17-29-59.139
9996 T-19 Ásványráró (Lipót 27C) 536520 280160 47-51-18.827 17-31-51.383
9355 T-20 Dunakiliti 15E 520214 293990 47-58-35.496 17-18-32.356

1. táblázat: A mérőhelyek elhelyezkedése
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4. Eredmények és értékelésük

Az 1995-2012 között monitorozott 14 mérőhelyen 18 év átlagos talajnedvesség értékeit 
vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

A felső egy méteres talajréteg évi átlagos nedvességtartalma a 14-ből tizenegy 
mérőhelyen 2012-ben (egy mérőhely esetén ugyanez volt az érték 1995-ben is), három 
esetben 2000-ben volt a legalacsonyabb.

Ugyanezen talajréteg évi átlagos nedvességtartalma a 14-ből kilenc mérőhelyen 1996-
ban (egy mérőhely esetén ugyanez volt az érték 2006-ban is), három mérőhelyen 2006-
ban (egy mérőhelyen 2010-ben is) és egy mérőhelyen ugyanazon értékkel 2007-ben és 
2008-ban volt a legmagasabb.

Az egy méternél mélyebb talajrétegek évi átlagos nedvességtartalma a 14-ből tizenhárom 
mérőhelyen 2012-ben (két mérőhelyen ez volt az érték 2011-ben is), egy mérőhelyen 
2008-ban volt a legalacsonyabb.

Ugyanezen mély talajrétegek évi átlagos nedvességtartalma a 14-ből tíz mérőhelyen 
1996-ban, két esetben 2006-ban, egy-egy esetben 1995-ben és 2002-ben volt a 
legmagasabb.

A vizsgált öt mérőhely tekintetében az alábbi eredményeket kaptuk:

T-03

A Dunától mintegy 4 km-re, a Zátonyi Duna-ág jobb partján található Dunakiliti község 
határában. Humuszos öntés talaja 350 cm mély, alsó rétege homokos. A terület művelési 
ága szántó. A talajnedvesség mérési mélység 300 cm.

A felső egy méteres talajréteg átlagos nedvességtartalma a legalacsonyabb 2011–ben 
volt, 19 tf%, a legmagasabb 1996–ban, 33 tf%.

Talajvíz-
mélység

Talajrétegek nedvességkészlete (mm)
10-50 cm 10-100 cm 110-200 cm 210-300 cm 10-150 cm

Esetszám 229 229 229 229 229 229
Minimum 298 86 180 170 118 280
Maximum 461 173 321 280 300 486

Átlag 365 116 234 212 184 361
Szórás 32 18 31 23 37 42

Korreláció - -0,168 -0,278 -0,411 -0,723 -0,382

Talajvízmélység Talajrétegek nedvességkészlete (mm)
10-50 cm 10-100 cm 110-140 cm 10-140 cm

Esetszám 242 242 242 242 242
Minimum 7 82 155 38 193
Maximum 463 218 399 184 575

Átlag 97 140 265 95 359
Szórás 62 30 52 31 80

Korreláció - 0,195 0,247 0,356 0,296

3. táblázat: Talajvízszint hatása a talajrétegek nedvességkészletére – T-04 - Dunaremete

2. táblázat: Talajvízszint hatása a talajrétegek nedvességkészletére – T-03 - Dunakiliti
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A 110-300 cm mélységű talajrétegek átlagos nedvességtartalma 2011–ben volt a 

legalacsonyabb, 18 tf%, és 1996–ban a legmagasabb, 26 tf%.
A talajvízszint hatását a talaj nedvességkészletére a 2. táblázat mutatja.
A legmagasabb talajvízszintű kvartilis esetében az átlagos talajvízszint 330 cm, a fölső 

egy méteres talajréteg nedvességkészletének átlaga 251 mm volt.

T-04

A dunaremetei vízmércéhez közeli táblán a talajvíz általában a fedőréteg alatt a 
kavicságyban tartózkodik. A talajnedvesség mérési mélység 140 cm. A Duna elterelése 
előtt a talajvíz meghatározó szereppel bírt a sekély fedőrétegű terület nedvesítésében.

A felső egy méteres talajréteg átlagos nedvességtartalma a legalacsonyabb 2012–ben 
volt, 16 tf%, a legmagasabb 1997–ben, 40 tf%.

A 110-140 cm talajrétegek átlagos nedvességtartalma 2012–ben volt a legalacsonyabb, 
10 tf%, és 1997–ben a legmagasabb, 46 tf%.

A talajvíz szintje gyorsan követi a Duna főmedri vízszintjét. A talajvízszint adatok sajnos 
hiányosak, ezért a talaj nedvességtartalmát ezen a mérőhelyen a dunaremetei állami 
vízmérce szintjével kapcsoltuk össze.

A vízszint hatását a talaj nedvességkészletére a 3. táblázat mutatja.
A legmagasabb vízszintű kvartilis esetében az átlagos vízszint 166 cm, a fölső egy 

méteres talajréteg nedvességkészletének átlaga 380 mm volt.
A magas értékekben az árhullámok hátrahagyta nedvesség játszik szerepet.

T-09

A Dunától két kilométerre található Püski község határában. Talaja humuszos öntéstalaj. 
145 cm alatt homokos kavicsréteg található, a talajnedvesség mérési mélysége 140 cm.

Talajvízmélység Talajrétegek nedvességkészlete (mm)
10-50 cm 10-100 cm 110-140 cm 10-140 cm

Esetszám 203 203 203 203 203
Minimum 137 90 174 48 223
Maximum 439 217 414 165 575

Átlag 276 149 292 118 410
Szórás 47 26 47 26 70

Korreláció - -0,380 -0,503 -0,662 -0,577

Talajvíz-
mélység

Talajrétegek nedvességkészlete (mm)
10-50 cm 10-100 cm 110-200 cm 210-300 cm 10-150 cm

Esetszám 211 211 211 211 211 211
Minimum 209 73 115 165 223 203
Maximum 405 187 368 444 510 594

Átlag 316 130 228 266 395 364
Szórás 41 20 43 55 63 69

Korreláció - -0,022 -0,053 -0,455 -0,685 -0,146

5. táblázat: Talajvízszint hatása a talajrétegek nedvességkészletére – T-16 - Dunasziget

4. táblázat: Talajvízszint hatása a talajrétegek nedvességkészletére – T-09 - Püski
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A felső egy méteres talajréteg átlagos nedvességtartalma a legalacsonyabb 2012–ben 

volt, 18 tf%, a legmagasabb 1996–ban, 42 tf%.
A 110-140 cm talajrétegek átlagos nedvességtartalma 2012-ben volt a legalacsonyabb, 

12 tf%, 1996–ban a legmagasabb, 41 tf%.
A talajvízszint hatását a talaj nedvességkészletére a 4. táblázat mutatja.
A legmagasabb talajvízszintű kvartilis esetében az átlagos talajvízszint 226 cm, a fölső 

egy méteres talajréteg nedvességkészletének átlaga 318 mm volt.

T-16

Erdészeti megfigyelőhely a hullámtérben Dunasziget község külterületén. Vastag 
fedőrétegű karbonátos humuszos öntéstalaj. Az agyagos vályog mechanikai összetételű 
felső rétegektől fokozatos az átmenet a homok felé. A nedvességmérés mélysége 300 cm, 
a homokos kavics 345 cm-nél jelent meg. A nagyobb árhullámok felszíni elöntést okoznak, 
ilyenkor és az odavezető út rongálódása miatt néha közvetlenül utána nem közelíthető meg 
a mérőhely.

A felső egy méteres talajréteg átlagos nedvességtartalma a legalacsonyabb 1995–ben 
volt, 12 tf%, a legmagasabb 2002–ben, 38 tf%.

A 110-300 cm talajrétegek átlagos nedvességtartalma 2012–ben volt a legalacsonyabb, 
21 tf%, 1997-ben, 2002-ben és 2006-ban a legmagasabb, 46 tf%.

A talajvízszint hatását a talaj nedvességkészletére az 5. táblázat mutatja.
A legmagasabb talajvízszintű kvartilis esetében az átlagos talajvízszint 266 cm, a fölső 

egy méteres talajréteg nedvességkészletének átlaga 238 mm volt.

T-18

Erdészeti megfigyelőhely a hullámtérben Lipót község külterületén.
A talajvíz a tenyészidőszakban a fedőrétegben mozog. A terület talaja karbonátos 

humuszos öntéstalaj. A nedvességtartalom mérési mélysége 280 cm, a kavicsréteg 295-
300 cm-nél helyezkedik el. A nagyobb árhullámok felszíni elöntést okoznak, ilyenkor és az 
odavezető út rongálódása miatt néha közvetlenül utána nem közelíthető meg a mérőhely.

A felső egy méteres talajréteg átlagos nedvességtartalma a legalacsonyabb 2000–ben 
volt, 13 tf%, a legmagasabb 2002–ben, 40 tf%.

A 110-280 cm talajrétegek átlagos nedvességtartalma 2012–ben volt a legalacsonyabb, 
16 tf%, 1999–ben és 2002-ben a legmagasabb, 47 tf%.

A talajvízszint hatását a talaj nedvességkészletére a 6. táblázat mutatja.
A legmagasabb talajvízszintű kvartilis esetében az átlagos talajvízszint 171 cm, a fölső 

egy méteres talajréteg nedvességkészletének átlaga 208 mm volt.

Talajvíz-
mélység

Talajrétegek nedvességkészlete (mm)
10-50 cm 10-100 cm 110-200 cm 210-300 cm 10-150 cm

Esetszám 218 218 218 218 218 218
Minimum 106 58 116 205 216 229
Maximum 347 147 314 513 416 547

Átlag 233 97 203 339 336 353
Szórás 55 21 40 73 53 59

Korreláció - 0,082 -0,028 -0,658 -0,661 -0,463

6. táblázat: Talajvízszint hatása a talajrétegek nedvességkészletére – T-18 - Lipót
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5. Összefoglalás

A Duna elterelésének hatásterületén, immár több mint 25 éve, a talajvízszintek tartósan 
lesüllyedtek. A károkat fokozta az elterelés előtti, rendszeres árhullámok elmaradása.

A talajvíz hatását vizsgáltuk a talajok nedvességkészletére a Szigetközben. A vizsgálatban 
14 talajnedvesség mérő hely 1995-2012. között mért adatait mutattuk be. A talajok 
nedvességtartalma az évjárattól függően széles tartományban változott.

Ismert, hogy a Szigetközben a talajvíz mélységét a Duna vízjárása határozza meg. Öt 
kiválasztott mérőhelyen vizsgáltuk a talajvizek hatását a talajrétegek nedvességkészletére. 
Eredményeink alapján a mélyebb rétegekben a talajvízszintek hatása a talajok 
nedvességtartalmára kimutatható.

A szántókon a gyökérzónáig (120-150 cm) tartó kapilláris vízemelés lenne fontos, 
amihez a talajvíznek legalább évente kétszer 280-290 cm-ig kellene emelkednie a vastag 
fedőrétegű területeken. A nyárasok éves 700-900 mm vízigényét a régi Duna mederbe 
juttatott többlet vízmennyiség biztosítaná.

A Duna elterelés előtti természetes vízjárását követve, a tavaszi és nyári időszakban 
legalább kétszer tíz napig tartó elöntés lenne szükséges ahhoz, hogy hatása a Szigetközben 
megjelenjen. Ez a dunaremetei vízmércén kb. 500 cm-es vízszintet jelent, amit mintegy 
4000 m3/s vízhozam biztosítana.
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A (FENNTARTHATÓ) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 
TÁVLATAI EGY SAJÁTOS ÖKOLÓGIÁVAL RENDELKEZŐ 
MAGYARORSZÁGI KISTÁJ – SZIGETKÖZ – PÉLDÁJÁN

POZSGAI ANDREA
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola

Abstract 
In this study, I present the history of agricultural production in the 20th century on the example of 
Szigetköz. With the help of contemporary maps I analyzed the spatial utilization of the settlements 
belonging to the micro-region and the natural and legal persons involved in the farming. I determined 
the intensity of land use change using the Bičík landscape change index calculation. Based on the 
results that biodiversity loss and damage to the structure and functioning of ecosystems have been 
caused by the intensification of habitat utilization in agriculture. 
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1. Bevezetés

„...a világ mint homogén zárt rendszer a modellben mint egy mechanisztikus elvek 
alapján megkonstruált gépezet működik. A világgép valamikor fel lett húzva, s ha 
csak sürgősen le nem állítjuk…, a benne rejlő immanens növekedés következtében 
szükségszerűen szétreped, illetve felrobban.” (G. Márkus 1980). A gyarapodás és a 
fejlődés iránti igény azonban szüntelen. E jelenséggel foglalkozó előrejelzések, modellek 
(Jantsch 1967, Forrester 1972, Marx – Engels 1972, Meadows 1972, Cole 1974, Gábor – 
Colombo – King – Galli 1976, Ozbekhan 1976, Leontief 1977, Korán 1978) a rendszer fő 
tényezőinek vizsgálatával: népesség (individuum), mezőgazdasági termelés, gazdaság 
alakulása, politikai ideológiák, ökológia rendszer, tárják elénk a borús jövőképet. A 
jelenlegi globális változásokra fókuszálva, megállapíthatjuk, hogy a modern mezőgazdaság 
az egyik legnagyobb veszélyforrást jelenti a Föld biodiverzitására nézve. Az élővilág 
sokszínűségének negatív irányú változásával felerősödtek azok a trendek, amelyek az 
ökológiai rendszerek eredeti funkcióinak elvesztésében nyilvánulnak meg (Török – 
Horváth 2007). Az ENSZ millenniumi felmérő programjának keretein belül 2005-ben 
nyilvánosságra hozott értékelés alapján az ún. ökoszisztéma szolgáltatások több mint 
hatvan százaléka károsodott. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 
becslése szerint az elmúlt száz évben a mezőgazdaságban használt fajták sokféleségének 
75%-át elvesztettük. Pedig az agrárrendszerekben a sokféleség megtartása, növelése 
létkérdés, hiszen az egyöntetűség növekedése és bizonyos kozmopolita fajok esetében 
(pl. kukorica) néhány fajta egyeduralkodóvá válása a világ élelmezését teszi sebezhetővé. 
A mezőgazdaságban használt fajták viszonylag rövid idő alatt (akár egy évtizeden belül) 
kicserélődhetnek és eltűnhetnek (pl. változó piaci igények, gazdaságpolitikai döntések 
miatt) (Szitár – Horváth 2007). 

2. Anyag és módszer

A mezőgazdasági biodiverzitás csökkenése különböző okokra vezethető vissza: többek 
között az intenzifikáció erősödésére, a termesztett növénykultúrák körének szűkülésére, 
az általános élőhelyi átalakulás (kevesebb gyep és szántó terület, több beépített terület), 
szegély-élőhelyek eltűnése (Henle et al. 2003, KAP 2013). Mindezekből kiindulva, a 
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tanulmányban a kiválasztott mintaterületen (Szigetköz) elemeztem a mezőgazdasági 
területek alakulását az 1900-as évektől napjainkig. A kutatásban kitértem a Szigetköz 
tájhasználatának jellemzésére, a mezőgazdasági termelés során termesztett növények 
területi kiterjedésére,  illetve az állatállomány számának változására. 

Mintaterület

A kistáj a Duna kisalföldi hordalékkúpjának gerincén helyezkedik el, ahol a durva 
szemcseméretű allúviumon legyezőszerűen szétágazó és összefutó fonatos folyószakasz 
alakult ki. A kistáj vízháztartása (a felszíni és a felszín alatti vízrendszerek) jelentős 
mértékben függ a Duna vízjárásától (Palkovits – Koltai 2014). Szigetköz talajainak nagyobb 
része az öntés, a réti és a csernozjom talajok közé tartozik, fizikai féleségre nézve nagyrészt 
vályog, ezen kívül találhatóak homok, illetve homokos vályog területek (Scharek 1999, 
Németh 2014). A tájegység kedvező növénytermesztési adottságai és viszonylag nagy 
termésbiztonsága jelentős részben a talajvízből történő nedvesség-kiegészítésnek volt 
köszönhető. Az Alföldhöz viszonyítva hőmérséklet-ingadozása kisebb, csapadéka valamivel 
több, csapadékeloszlása egyenletesebb. A terület azonban a Kisalföld legszárazabb részét 
foglalja el. A nyugati és a keleti részek klímája közötti különbség csekély mértékben, de 
érzékelhető. A tájegység jellemzőiből adódóan a nyugati területek kapásnövények és 
gabona termesztésére alkalmasak, a keleti területek pedig melegigényes kultúrák számára 
kedvezőek (Pozsgai 2017). A területen két egymástól jól elkülöníthető szintet: alacsony 
ártér, magasártér és egy szintfoltot lehet megkülönböztetni: futóhomok felszínek. Az 
alacsony árteret széles laposok, különböző mértékben feltöltődött holtágak alkotják. 
Rendszerint ártéri erdő, ritkábban legelő vagy rét található. Az alacsony ártéri laposok 
a védőtöltésen kívül is előfordulnak, ahol nedves rétekkel, legelőkkel találkozhatunk, 
de közülük jó néhányat már felszántottak. A magas ártér területét csaknem kizárólag 
szántóföldek foglalják el (Göcsei 1979). 

Módszer

A kutatás során kezdetben térképek segítségével vizsgáltam meg a folyamszabályozás 
előtti korszak (19. század), a 20. századi és a napjainkra jellemző területhasznosítás 
alakulását. A korábbi időszakot a katonai térképek, míg a jelenlegi helyzetet a Mezőgazdasági 
parcella azonosító rendszerből kinyert térképszelvények georeferálása, majd digitalizálása 
után elemeztem, hasonlítottam össze. A következő lépésben  a településszintű összeírások 
adatait gyűjtöttem ki a Központi Statisztikai Hivatal dokumentumaiból. Ehhez szükség volt 
a történelmi Szigetköz településeinek listájára, majd közülük azok kiválogatására, melyek a 
mai Szigetköz területén fekszenek: napjainkban a lehatárolt térségbe 25 db közigazgatásilag 
önálló terület tartozik, köztük két város: Győr (a terület DK-i határa) és Mosonmagyaróvár 
(a terület ÉNy-i határa). A városok elemzésére e munka során nem került sor. A források 
áttekintését követően a 19-20. századi Szigetközben 29 közigazgatásilag önálló település 
adta a kutatás alapját. A rendelkezésre álló KSH-s forrásokból a terület művelési ágak 
szerinti megoszlását: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő, erdő, nádas, művelés 
alól kivett terület; illetve a termesztett növények – gabonafélék, kukorica, hüvelyesek, 
ipari növények, takarmánynövények, burgonya, zöldségfélék – területi kiterjedésének 
változását, továbbá a települések állatállományának alakulását állapítottam meg. Végül, a 
„tájhasználat változás index” (Bičík – Kupková 2002, Bičík et al. 2015, Bičík et al. 2019) 
segítségével megállapítottam a tájhasználat változásának arányát:
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ahol az ICA-B : az A és B év közötti változás indexe,
az n: a földhasználati osztályok száma,
a PiA: a releváns földhasználati osztályok aránya a vizsgált időszak végén,
a PiB: a releváns földhasználati osztályok aránya a vizsgált időszak elején.
Az index 0-100-ig terjed és jelzi a földhasználat változás területi arányát. Minél magasabb 

a változás indexe, annál intenzívebb a területhasznosítás változása a térségben. Az index 
nem tükrözi a vizsgált időszak közötti időintervallumban esetlegesen bekövetkezett 
változásokat, illetve figyelmen kívül hagyja a területi eltolódásokat. A vizsgálat során 5 
földhasználati osztályt különböztettem meg: 1. szántó, 2. kert-gyümölcsös-szőlő, 3. gyep 
(rét, legelő), 4. erdő, 5. nádas. A rendelkezésre  álló forrásokból 1895-2010-ig 8 települési 
szintű mezőgazdasági összeírás adatait hasonlítottam össze. 

3. Eredmények

A dualizmus korában elindított nagy léptékű tájalakítás eredményeként jelentősen 
megnövekedett a szántók kiterjedése, a gyepterületek terhére. Az 1970-es évekig 
folyamatos növekedés figyelhető meg a szántók kiterjedésében, a gyepterületek 
csökkenése folytatódik, az erdők aránya azonban nő. Majd a következő századfordulóra 
már nagymértékben csökkent a művelés alá vont területek aránya, azonban a szántók 
térhódítása jellemző. 2010-ben a művelés alatt álló területekből a szántók aránya: 87,99%, 
a gyep aránya: 4,98% (1. ábra). 

A települések területhasznosítását vizsgálva a korabeli leírások és térképek alapján 
elmondható, hogy a 20. század elejéig a mezőgazdasági termelés övezetesen épült fel, 
koncentrikus köröket kirajzolva (2. ábra). Legfőképpen búzát, rozst és kölest, kisebb 
mennyiségben árpát és zabot és jelentős területen termesztettek tönkölyt, kendert és lent. 
Takarmánynövény termesztésével nem foglalkoztak. A 19-20. század fordulóján is még a 
búza vetésterülete, illetve a gabonatermő terület inkább növekedett, mint csökkent volna.

A növénytermesztést a 20. század közepéig a gabonafélék dominanciája jellemezte, az 
egyes gabonanövények vetésterülete ugyan különböző irányba mozgott, viszont összesítve, 
a gabonafélékkel vetett területek kiterjedése stagnált. Ez mellett még a kukoricatermesztés 
folyamatos növekedése figyelhető meg. 

1. ábra: Szigetköz területi hasznosítása 1895-2010-ig.
(KSH összeírásai alapján saját szerk.)



100

A 20. század végére a korábban még jellemző, jelentős területeket elfoglaló 
kiskonyhakertek – melyekben széles skálán mozogtak a termesztett növények fajtái – csekély 
számban fordulnak elő, helyükön családi házakat építenek, ingatlanokat létesítenek. Nem 
jellemző a kisparcellás termelés, számottevő a monokultúrás termesztés. Állattartások 
tekintetében mindenhol a csökkenő számú állomány, illetve a megszűnő telepek a 
jellemzők: kistájon 5 baromfi telep és egy sertés telep található. A szántók legnagyobb 
hányadán kukoricát, (őszi) búzát és (tavaszi) árpát termesztenek. A területen jellemzően 
kisvízfolyások esetében gyakori a partig történő művelés, melynek következtében a 
vízfolyást természetes körülmények között kísérő társulások területi kiterjedése általában 
lecsökkent, a faállományok jelentős része nyomokban sem maradt meg. 2010-ben a kistáj 
16%-át borította erdő, ez az érték azonban 2000-ben több mint a kétszerese volt: 37,76%.

4. Következtetések

A hagyományos mezőgazdasági termelés a helyi környezeti és termesztési feltételekhez, 
valamint fogyasztói igényekhez alkalmazkodott, változatos egyensúlyi populációk 
(tájfajták) kialakulását és fenntartását eredményezve. Sokféleségük, a legszélsőségesebb 
körülményekhez történt alkalmazkodásuk a változó klimatikus viszonyok között a 
biztonságos élelmezés alapja. Az agrobiocönózisok, bár a természetes ökoszisztémákhoz 
viszonyítva egyszerűbb rendszerek, zavartalan működésük ugyanúgy a fizikai környezet 
diverzitása és az élőlények sokszínűsége közötti harmónián alapul. Az emberi beavatkozás 
közvetlenül, vagy közvetve valamennyi elemet érinti, a termesztett növények fennmaradása 
és formagazdagságuk alakulása azonban teljesen az emberi tevékenységtől és 
gondoskodástól függ. A modern mezőgazdaság, az élőmunka hatékonyság, termésmennyiség 
és jövedelmezőség előtérbe kerülésével, a nagyobb ráfordítást megháláló, nagy potenciális 
termőképességgel rendelkező, ugyanakkor egyenletes minőségű árut biztosító, 
genetikailag homogén fajtákat igényel. A kultúrnövények fajtáinak termőképessége több 
esetben megközelíti a potenciális termőképesség felső határát, a modern fajták előnyös 
tulajdonságai mellett számos kedvezőtlen változást már megfigyeltek. Tehát, szükségszerű 
a mezőgazdasági termelésnek hosszú távon a gazdasági érdekeket háttérbe szorítva az 
ökológiai rendszer egyensúlyának (egyensúlyi állapothoz közeli helyzet) biztosítását 
célként kitűzni és ehhez a szükséges változtatásokat eszközölni.

2. ábra: Egy szigetközi település (Dunaszentpál) tájhasználata a 19. század végén és a 21. század 
elején (Saját szerk.)
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A HULLÁMTÉRI MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁS 
ÁRVÍZVÉDELMI KOCKÁZATA A FELSŐ-TISZA  
BADALÓ ÉS GULÁCS KÖZÖTTI SZAKASZÁN

VASS RÓBERT
Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet

Absztrakt 
Jelen munkában a Beregi-sík Badaló és Gulács települések közötti mintegy 2100 ha kiterjedésű 
hullámtéri szakaszának művelési ág változásából származó érdességi értékek kerültek 
meghatározásra 1965-ös és 2017-es ortofotók alapján. A vizsgált terület középvonalának hossza 
14,8 km, szélessége 270 és 2700 méter között változik. A felszín- és növényzettípusokhoz tartozó 
érdességi kategóriák a Chow (1959) és Németh (1959) által kidolgozott szempontok szerint kerültek 
meghatározásra. Az 1965-ös érdességi állapotokhoz képest 2017-re a terület egészére nézve 65 
%-os növekedésről beszélhetünk. A növekedés mértékében azonban jelentős területi különbségek 
figyelhetőek meg. A legnagyobb változások az 1000-2700 méter szélességet elérő hullámtéri 
tágulatokban volt tapasztalható. Itt, az 60-as években jellemzően a 0,03 érdességi értékkel bíró fás 
legelő és szántó területek voltak, míg 2017-re ezek helyét a 0,2-os érdességű nagyon sűrű erdők és 
a gyér aljnövényzettel rendelkező erdők foglalták el. A 300-500 m szélességű szűkebb szakaszokra 
jellemző nagyon sűrű erdő aránya is határozottan növekedett. Jelentős növekedéshez vezettet 
az ártéri gyümölcsösök „elvadulása” is. A tivadari és vásárosnaményi vízállás adatok szerint az 
éves nagyvizek magassága egyenletes emelkedést mutat. A nagyvizek emelkedése egyértelműen 
összefüggésbe hozható a hullámtéri területek érdességének növekedésével.     

Kulcsszavak: hullámtér, művelési ág változás, árvízvédelem, Felső-Tisza

1. Bevezetés

A Felső-Tiszán az ezredfordulón levonuló (1998, 1999, 2000, 2001), minden addigi 
rekordokat megdöntő, 2001-ben a Beregi-síkot gátszakadással is sújtó áradások 
következtében, igen jelentős anyagi forrásokat rendeltek az árvízi biztonság növelésére. 
Ennek eredményeként 2014-ben átadásra került a 100 millió m3 tározókapacitású 
Kraszna-Szamosközi Árapasztó Tározó, amely kedvező körülmények között akár 60 
cm-es vízszintcsökkentő hatást gyakorol a Tiszára. Emellett 2015-ben az 58 millió m3 

térfogatú Beregi Árapasztó Tározó is elkészült. A Beregi öblözet gátjainak magasítása, 
már korábban, 2002-re befejeződött, amely töltéskoronája 70 centiméterrel a 2001-
es MÁSZ (mértékadó árvízszint) fölé került. A terület ilyen mértékű biztosítása teljesen 
indokolt, mivel a Tisza esése a Tiszabecs-Tiszacsécse közötti szakaszon jellemző 42 cm/
km-ről a Tiszacsécse-Tivadar szakaszon 7 cm/km-re csökken (Joó 1996). A jelentős 
eséscsökkenés következtében lelassuló árvizek jelentős üledék akkumulációs képességgel 
rendelkeznek a hullámtéren (Oroszi-Kiss 2006, Sándor-Kiss 2008, Oroszi 2009, Sándor 
2011). Az akkumuláció mértékét tovább fokozza, ha a hullámtér szélessége nem 
egyenletes, mert a szűkületi szakaszból kiáramló víztömeg szétáramlik és sebessége 
csökken. Ennek tudatában különösen fontos ismérvek a hullámtéri növényzet és a felszín 
érdességi viszonyai és annak területi rendje (Oroszi 2009). Károlyi Zoltán (1960) A Tisza 
mederváltozásai című kutatási összefoglalójában a különböző időpontokban felvett 
hullámtéri keresztszelvények magassági értékeit hasonlította össze. Már ekkor felhívta a 
figyelmet a sűrű növényzet, akkumulációt gyorsító hatására. Árvízvédelmi és akkumulációs 
szempontból legkedvezőtlenebb területek, tehát azon hullámtéri tágulatok tekinthetőek, 
ahol nagyon nagy felszín érdessége. 
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Jelen munkában a Beregi-sík Badaló és Gulács települések közötti 15 km hosszú, ~ 
2100 ha kiterjedésű hullámtéri szakasz művelési ágai kerültek meghatározásra az 1965-
ben és 2017-ben készült legifelvételek alapján, valamit a terület érdességi viszonyai. A 
vizsgált terület szélessége 270 és 2700 méter között változik. A legfelső szakaszon lévő 
Badalói-szeg területe egy 2030 méter széles tágulat, míg a fölötte a hullámtér szélessége 
csak 750 méter (1. ábra). A folyás irányába némi szűkülés figyelhető, majd a tarpai Vágás-
szeg területnél újabb jelentős tágulat található 2700 méteres szélességgel. A Vágás-szegtől 
egészen Tivadarig kacsacsőrszerűen összeszűkül a hullámtér, ahol a szélessége mindössze 
270 méter. Tivadartól egy három kilométer hosszú, 300-450 m széles szakasz után a gulácsi 
Szilvás-szeg területén ismét jelentős, 1800 m széles tágulat található  

2. Anyag és módszer

A hullámtéri érdességvizsgálat alapjául a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogelődje 
által 1965-ben készített, majd digitalizált fekete-fehér ortofotók, valamint a GoogleEarth 
2017-es felvételei szolgáltak. A GoogleEarth felvételeinek georeferálása és az ortofotók 
utóreferálása egyaránt az M 1:10000 topográfiai térképek felhasználásával történt ArcGIS 
10.0 szoftverrel. Az egyes területhasználati foltok vektorizálása és a területük kiszámítása 
szintén ArcGIS 10.0 szoftverrel készült. A felszín és növényzettípusokhoz tartozó érdességi 
kategóriákat a Chow (1959) és Németh (1959) által kidolgozott szempontok szerint 
kerültek meghatározásra (1. táblázat). Ezek alapján, a területen a következő növényzeti 
és felszíntípusokat sikerült azonosítani: folyó, szántó, hosszúfüvű gyep/fás legelő, holtág, 
fiatal telepített erdő/gyümölcsös, erdő gyér aljnövényzettel, nagyon sűrű erdő. Az 1965-
ös ortofotókon, a terület legnagyobb részét alkotó fás legelőterületek elkülönítése nemi 
nehézséget okozott a gyér aljnövényzetű erdőktől. A hektárban meghatározott területeket 
megszoroztuk az adott növényzet, vagy felszíntípus érdesség értékével. 

1. ábra: A Badaló és Gulács közötti hullámtéri mintaterület helyzete

Hullámtéri növényzet/ felszíntípus Érdesség értékek (n) 
folyó 0,025 

szántó 0,03 
hosszúfüvű gyep 0,035 

holtág 0,05 
fiatal telepített erdő, gyümölcsös 0,06 

erdő gyér aljnövényzettel 0,12 
nagyon sűrű erdő 0,2 

1. táblázat: Chow (1959), Németh (1959) felszín és növényzettípusokhoz tartozó érdességi 
kategóriák
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3. Eredmények

Az 1965 és 2017 között eltelt 52 év alatt, habár a területhasználati kategóriák száma 
nem változott, de az egyes művelési ágak területi rendje erősen átalakult (2, 3. ábra). Az 
1965-ös állapotokra tekintve szembetűnő, hogy a 626 ha területű hosszúfüvű gyep/ fás 
legelő, és a 62 ha kiterjedésű holtág kivételével, szinte azonos területhányaddal (230-
350 ha) rendelkeznek a különböző művelési ágak (2. ábra, 1. táblázat). Az összterület 
30 %-át kitevő hosszúfüvű gyep/ fás legelők nagy kiterjedése egyértelműen a legeltető 
állattartás következménye, ami abban az időben a Beregi-sík fő mezőgazdasági ágazata 
volt. Általában, ezen legelőterületek elvadulásából jöttek létre a gyér aljnövényzetű 
erdők. Jelentős hányaddal (17 %) képviselteti magát a fiatal, telepített erdők és 
gyümölcsösök. A gyümölcsösök jellemzően, annak az egykori hatalmas kiterjedésű ártéri 
dzsungelgyümölcsös állomány maradványa, amely a 20. század közepéig domináns volt 
a hullámtéren. Ezek sor és tőtávolsága jóval nagyobb, mint a 20. század második felében, 
vagy a napjainkban telepített ültetvényeké. A nagyon sűrű, erdők területe 245 ha, melyek 
jellemzően a meanderek domború ívének élénk reliefű sarlómedres részeit foglalják el, ahol 
a kisebb áradások idején is gyakori volt a vízborítás. A szántók kivétel nélkül a hullámtári 
tágulatokban helyezkednek el, nagy kiterjedésű táblákat alkotva (2, 3. ábra). A 2017-re 
tapasztalt jelentős átalakulás főként a nagyon sűrű erdők arányának növekedéséből 
adódik. Állományuk 245,1 hektárról 863,4 hektárra (2. ábra, 2. táblázat). Legjelentősebb 
változás a bal parti hullámtéren figyelhető meg, amelynek több mint 70 %-át borítja ez a 
növényzettípus. Az erdősülés fő oka, egy 50-es évek eleji kormányrendelet, amely véderők 
telepítését írta elő a töltések mentén pár 10 méter szélességben a hullámverés és a jégkár 
elhárítása érdekében (Ihrig 1952). 

Ezt egészítette ki a 70-es évektől induló „papírnyár program” is. A véderdő a jobb 
oldali szakaszon napjainkra teljesen folytonos, de a bal oldalon a Szilvás-szeg területénél 
legalább 7 km-es szakaszon hiányzik. A másik jelentős változás, hogy negyedére csökkent 
a hosszúfüvű gyep/ fás legelő aránya, ennek helyét a szántók vették át, így arányuk 
jelentősen 30 %-ról 8 %-ra csökkent. Szintén jelentősen, mintegy harmadára csökkent a 
gyér aljnövényzetű erdők területe. Ezek döntő hányadát a töltések menti véderdők adták, 
amelyek napjainkra a nagyon sűrű erdő kategóriába tartoznak (2, 3. ábra).  

 A terület súlyozott érdességi értéke 1965-ben 144,5 volt, ebből legnagyobb 
hányaddal, (49,5) a nagyon sűrű erdők részesültek, holott ekkor az összterület mindössze 
12 %-át adták (2. táblázat). Ezzel szemben a hullámtért 30 %-át kitevő fás legelők, csak 
21,9-es súlyozott érdességgel rendelkeztek. A jelentős területhasználati változások 
következtében 2017-re a súlyozott érdesség érétke 225,5-re emelkedett. Ennek legfőbb oka 
nagyon sűrű erdők térhódítása, amely önmagában 123,5-es értékkel növelte a hullámtér 
érdességét. A szántók területe hiába nőt csaknem duplájára (429,2 ha), a területtípus 

2. ábra: A Felső-Tisza Badaló és Gulács közötti hullámterének területhasználata %-ban
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viszonylag alacsony érdességi értéke miatt csak 5 értékkel növelte a hullámtér érdességét. 
Emellett minden más művelési ág területe csökkent.

4. Konklúzió

A mintegy 2100 hektár területű hullámtéri szakaszon hét fajta növényzeti és felszín típust 
lehetett elkülöníteni 1965-ben és 2017-ben. A különböző művelési ágak területei rendje 
2017-re jelentősen átrendeződött, ami a nagyon sűrű erdők területének 350 százalékos 
növekedéséből fakad. Emellett duplájára nőtt a szántók terülte, viszont a hosszúfüvű gyep/ 
fás legelők területe csaknem a negyedére csökkent. A területi átrendeződés következtében 

3. ábra: A Felső-Tisza Badaló és Gulács közötti hullámterének területhasználati térképe

Hullámtéri növényzet/ felszín 
típusa 

Érdesség 
értékek 

Terület
1965 
(ha)

 

Súlyozott 
érdesség

1965 

Terület
2017
(ha)

 

Súlyozott 
érdesség

2017 
folyó 0,025 230,3 5,75 213,3 5,33 

szántó 0,03 261,2 7,84 429,2 12,87 
hosszúfüvű gyep/ fás legelő 0,035 626,1 21,91 170,0 5,95 

Holtág 0,05 61,8 3,09 32,91 1,64 
fiatal, telepített erdő, gyümölcsös 0,06 347,8 20,86 237,5 14,25 

erdő gyér aljnövényzettel 0,12 299,4 35,92 106,1 12,73 
nagyon sűrű erdő 0,2 245,1 49,2 863,4 172,68 

összesen 2070,4 144,5 2052,4 225,45 

2. táblázat: A Felső-Tisza Badaló és Gulács közötti hullámterének súlyozott érdességi adatai 1965-
ben és 2017-ben
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a hullámtér 1965-ös 144,5-es értékű súlyozott érdessége 2017-re már 225,4 volt, ami 65 
%-os növekedés. A jelentős növekedés oka, a legnagyobb, 0,2-es érdességű, nagyon sűrű 
erdők térhódítása. Az erdők gyarapodása a bal parti hullámtéren a legjelentősebb. A gátak 
mentén kiépült, pár tíz méter széles véderdősáv, csak a bal oldalon hiányzik 7 km hosszan. 
Ennél kedvezőtlenebb állapot figyelhető meg a Badalói-szeg alatti 2100 méter széles 
szakaszon, ahol a hullámteret szinte teljes szélességében erdő borítja. Ez mindenképpen 
lassítja az árvizek levonulását, amely következtében magasabb tetőzési szintek várhatóak 
és a feliszapolódás is fokozódhat. A tivadari híd fölötti szakasz esetében hasonló vegetáció 
figyelhető meg. A tivadari és vásárosnaményi vízállásadatokból számolt éves nagyvizek 
szintje az évezred vége felé egyértelműen emelkedő tendenciát mutatott. A növekedés 
minden bizonnyal az ártéri keresztmetszet szűkülésével és az érdesség növekedésével 
magyarázható. A árvízi kockázat csökkentése érdekében célszerű lenne egy két-három 
mederszélességű vízvezető sáv szabadon tartására, főként a hullámtéri tágulatokban.  
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A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA FELVEHETŐ MIKROELEM 
KONCENTRÁCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

AQUAPÓNIÁS ÉS KÚTVIZES ÖNTÖZÉS ESETÉBEN
BALOG NÓRA

Csákberényi Manufaktúra Kft.

Absztrakt
A talaj termőképességének megőrzése, a gazdaságos növénytermesztés, a jó minőségű élelmiszer 
előállítás kulcskérdése a talaj-növény kapcsolat. A korszerű feldolgozóipar fejlődése következtében 
a talajokból kivont nélkülözhetetlen, esszenciális- és mikroelemek nem, vagy csak részben kerülnek 
vissza a talajokba. Ennek következtében mind többször találkozhatunk ezen elemek hiányával, 
melyeket műtrágyákkal pótolnak. Hogy csökkentsük a növénytermesztés ökológiai lábnyomát és 
emellett mégis meg tudjuk teremteni a növények számára szükséges tápanyagokat az aquapóniás 
növénytermesztésben hatalmas potenciál rejlik a jövőre tekintve, hiszen a megújuló energiaforrások 
is beépíthetők a rendszerbe.

Kulcsszavak: makroelemek, mikroelemek, aquapónia

1. Bevezetés

A mikroelemeknek csekély mennyiségeik ellenére a növényi életfolyamatokban betöltött 
szerepük alapvető jelentőségű. A növények számára esszenciális mikroelemek zömében 
fémionok. A különböző fehérjékkel való kapcsolatuk következtében alapvető szerepük 
van a különféle biokémiai folyamatokban, az élő sejtben végbemenő biokémiai reakciók 
szabályozásában és azok elősegítésében. (Cseh - Zsoldos 1990).

A korszerű feldolgozóipar fejlődése következtében a talajokból kivont nélkülözhetetlen, 
esszenciális mikroelemek nem, vagy csak részben kerülnek vissza a talajokba. Ennek 
következtében mind többször találkozhatunk ezen elemek hiányával. A terméseredmények 
növelése céljából különböző műtrágyákat és termésnövelő szereket is alkalmaznak, 
aminek okszerűtlen használata nem csak a növények számára lehet toxikus hatással, de a 
környezetet is jelentős mértékben terhelheti.

Általában elmondható a mikroelemekről, hogy szűk az a mennyiségi tartomány, amiben 
még fokozzák az anyagcsere-folyamatokat, a túladagolásuk pedig gyorsan mérgezéssé 
válik, oldhatatlan formába csapják ki a fehérjéket. A növények a mikroelemeket többnyire 
a talaj ásványi sóiból veszik fel: elsősorban szulfáttal képzett sókból, vagy komplexképző 
szerves anyagokból (kelátokból, citrátokból stb.). 

A mikroelemek felvehetőségét négy fontos tényező szabályozza: a talaj pH-értéke, 
a szerves komplexek jelenléte, a növények párologtatása, és a közeg redoxipotenciál 
viszonyai (Simon – Szilágyi 2003).

A réz szerepe az anyagcsere-folyamatokban többirányú. Elősegíti a szénhidrát- és 
fehérjeszintézist. A réz megvédi a klorofillt az idő előtti lebomlástól és ezáltal a növény 
asszimilációs tevékenysége intenzívebb (Patócs 1989).

A cink részt vesz a fehérje- és a nitrogén-anyagcserében. Az auxintermelés révén a 
mangánnal kölcsönhatásban szabályozza a növények növekedését (Szabó et al. 1993).

A mangán a növényi anyagcsere folyamatokban enzimaktivátorként tölti be szerepét. 
Részt vesz a fotoszintézisben és a lipid képzésben. Kedvezően hat a szénhidrátok 
képzésére és a C-vitamin-tartalmat is növelheti (Szalai 1974). Mn-hiány elsősorban a nagy 
szervesanyag-tartalmú táptalajokon fordul elő (Bowen 1979). Savanyú talajokon a Mn 
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toxikus mennyiségben is előfordulhat (Schmidt - Szakál 1998).

A vas a növények életében fontos, mint szerkezeti alkotóelem és különböző enzimatikus 
folyamatok közreműködője. A mikroelemek között legnagyobb mennyiségben felvett 
tápelem (Mengel 1976).

A króm a növények életében részleges fontosságú szerepet kap. Mint mikroelem a 
növények egyes biokémiai és fiziológiai folyamataira stimulatív hatású, vagyis optimális 
koncentráció-tartományban a növekedést kedvezően befolyásolja, hiányában hiánytünetek 
nem lépnek fel, a növényi élet szempontjából nem tekinthető esszenciálisnak (Szegvári 
2005).

A nikkel nem esszenciális mikroelem, de biológiailag kedvező hatása bizonyított. A 
talajban elég mozgékony és a növényekbe is könnyen bekerül. A növényeken belül könnyen 
szállítódik, így a levelekbe és a magvakba is bekerülhet. A növényekben a toxicitás tünetei 
akkor jelentkeznek, ha a nikkel tartalom 10 – 100 mgkg-1 között van. Ilyenkor gátolt a növény 
növekedése és gyökérfejlődése, a leveleken vasklorózishoz hasonló tünetek alakulnak ki, 
csökken a növények fotoszintézise, transzspirációja, nitrogénkötése és vasfelvétele (Simon 
2006).

Az ólom élettani szerepét tekintve nem esszenciális, sem egyéb előnyös élettani hatása 
nincs: egyértelműen toxikus elem. Mivel a talajban döntő többsége szorpciós komplexekben 
kötött, illetve oldhatatlan vegyületekben van jelen, a növények számára felvehető Pb-
tartalom elég alacsony.

A felvehető tápelem tartalom a növényi tápelemeknek az a formája, amelyet a gyökerek 
képesek felvenni. Ezen nemcsak a talajoldat tápelem tartalmát értjük, hanem a szilárd 
fázisban levő abszorbeált tápelem mennyiséget is, amely gyorsan beálló egyensúlyban van 
a talajoldattal.

A toxicitás és a környezetterhelés elkerülése szempontjából igen lényeges szerepe van 
az aquapóniának. Hogy csökkentsük a növénytermesztés ökológiai lábnyomát és emellett 
mégis meg tudjuk teremteni a növények számára szükséges tápanyagokat az aquapóniás 
növénytermesztésben hatalmas potenciál rejlik a jövőre tekintve, hiszen a megújuló 
energiaforrások is beépíthetők a rendszerbe. Tulajdonképpen az aquapónia biológiai 
egyensúlyon alapuló rendszer, ahol halak és növények egymást fenntartva élnek együtt. 

2. Anyag és módszer

A hagyományos talaj nélkül működő aquaponikus rendszerek egyik aggodalma a 
termesztésre szánt növények korlátozott választéka. A kutatás egyik célja volt az aquaponikus 
rendszerek hátrányainak kiküszöbölése alternatív megoldások alkalmazásával, mindez a 
fenntartható mezőgazdaság keretei között. Ily módon növelhető a rendszer gazdaságossága 
és jövedelme. Ezeknek a kihívásoknak megfelelően egy hibrid, automatizált aquapónia 
rendszer lett létrehozva, amelynél a talaj nincs eltávolítva teljesen a zárt rendszerből. Bár 
a talajmentes akvaponikus rendszerek kevésbé alkalmasak a chili termesztésére, a talaj 
bevonása a rendszerbe lehetővé tette a chili termesztésének tanulmányozását. 

A kutatás során a halas medencébe szibériai tokhal (Acipenser baerii, Burchell, 1822) 
került. A medence mérete 300 m3. A termesztés alá vont növény a Jalapeño chili paprika 
(Capsicum annuum ‘Jalapeño’). A hajtatóberendezések mérete: 8 x 12 x 3,5 m, területük 
egyenként 96 m2. A fóliákat Raschel hálóval terítettük le. Fóliánként 153 tő növényt 
ültettünk. A kísérletek tehát két fóliában történtek. Az első fóliában tokhalas vízzel, a 
második fóliában kútvízzel történt az öntözés. A növényeket 50 x 50 cm sortávolságban 
ültettük. 

Az öntözőrendszert egy saját távvezérlésű rendszer, a Raspberry PI 3 B + vezérlő 
elektronika és relé vezérli. A rendszer felügyeli a halak vízellátását, a víz hőmérsékletét, 
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irányítja az öntözések időtartamát, biztosítja a növények vízellátását. Ezzel ideális 
környezetet biztosít a növények és a halak számára. A méréseket a Campbell Scientific Ltd. 
által gyártott HC2S3 érzékelővel végeztük, amely detektálta a hőmérsékletet és a relatív 
nedvességtartalmat. 

Az alkalmazott termesztési módszer vizsgálata során mikroelemeket (Cr, Cu, Mn, Ni, 
Pb, Fe, Zn) mértünk. A mintákat egy Agilent Technologies MP-AES 4200 spektrométerrel 
vizsgáltuk.

3. Eredmények

A felvehető mikroelemek koncentrációja a vegetációs időszakban végzett mérések 
eredményei alapján azt mutatták, hogy a haltrágyás víz és a kútvíz tápanyagokban gazdag. 
Ez a növények fejlődésére pozitív hatást gyakorol. Esetünkben zöldségnövényekről 
beszélünk, amik a közepesen tápanyagigényes növények közé sorolhatók. Számukra a 
fejlődésükhöz szükséges optimális mennyiségben vannak jelen a felvehető mikroelemek a 
talajban, hiánytüneteket nem tapasztaltunk egyik fóliasátor növényeinél sem. 

Ültetés előtt mintát vettünk, hogy megtudjuk az akkor aktuális felvehető tápanyagtartalom 
mennyiségét. A további mintavételek az ültetés után történtek négy alkalommal, azonos 
időpontokban mindkét fóliában. 

A réztartalom mérési eredményeit megvizsgálva az tapasztaltuk, hogy az ültetés előtt és 
az ültetés után vett mintákban mért értékek nagyon kis mennyiségben térnek el egymástól 
a kétféle öntözés során. Ültetés előtt a réz mennyisége a kútvízzel öntözött talajban 21 
mgkg-1  volt, míg a tokhalas vízzel öntözött talajban 17,25 mgkg-1. Ehhez képest csekély 
mennyiségben változtak az eredmények. A réz mozgékonysága a talajban kicsi, mennyiségét 
tekintve szintén csak kis mennyiségben van jelen. A mintákban mért legmagasabb értékek 
kútvízzel történő öntözés során a kezdetben mért 21 mgkg-1 volt, a tokhalas vízzel történő 
öntözés során pedig 19 mgkg-1 volt. Elmondható hogy a réztartalom mennyiségét tekintve 
nem mutatkozott kimagasló különbség a kétféle öntözés során. 

Cink esetében az ültetést megelőzően a kútvízzel öntözött fólia talajában 104,75  
mgkg-1 –ot, a tokhaltrágyás vízzel öntözött talajban pedig 71,75 mgkg-1 –ot mértünk. A cink 
szintén kis mennyiségben van jelen a talajban, mégis többszöröse a réznek. A két öntözési 
mód közül az esetek többségében a kútvízzel öntözött talajban magasabb cinktartalmat 
mértünk mint a haltrágyás vízzel öntözött talajban. 

A paprika a vasat Fe2+; Fe3+-ion vagy szerves vegyületek úgynevezett vaskelátok 
formájában veszi fel, a mangánt pedig Mn2+-ionok formájában. Méréseink során kapott 
eredményeink egy minta kivételével minden alkalommal a kútvízzel öntözött talajnál voltak 
magasabbak.  A mangán mozgékonyabb a vasnál, és a talaj pH-értéke nagyban befolyásolja 
a jelenlétét. A vaskelátok jó oldhatóságuk révén könnyen hozzáférhetőek a növények 
számára, a növényi részek között viszont lassú a mozgásuk. Elmondható, hogy a haltrágyás 
vízzel öntözött talajban közel annyi mangán mennyiség van jelen, mint a kútvízzel öntözött 
talajban. A vas mennyiségi változása kevésbé köthető össze a haltrágyás vízzel történő 
öntözéssel, mivel a haltrágya nem vagy csak igen csekély mennyiségben tartalmaz vasat. 

A króm, nikkel és ólom tartalom mennyiségét a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jelenleg is hatályban 
lévő jogszabály alapján értékeltük. E rendelet szerint az összes króm szennyezettségi 
határértéke földtani közegre 75 mgkg-1. A mérési eredményeinkben kapott mennyiségek 
egyik esetben sem haladják meg ezt az értéket. A legmagasabb mért mennyiség 47 mgkg-1, 
amit a tokhalas vízzel öntözött talajban kaptunk. 

A nikkel szennyezettségi határértéke 40 mgkg-1. Az kapott eredményeink ez esetben is a 
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határérték alatt voltak minden esetben.  

Az ólom szennyezettségi határértéke 100 mgkg-1. Mintáinkban mért legmagasabb 
mennyiség kútvízzel öntözött talaj esetében 13,75 mgkg-1, tokhalas vízzel öntözött talaj 
esetében pedig 11,75 mgkg-1 volt.

Ezek az elemek nem számítanak esszenciális elemnek a növények életében, hanem csak 
részleges fontosságúak. Míg a nikkel és ólom leginkább toxicitása miatt fontos, addig a 
króm fontos eleme az élő szervezetnek. 

4. Következtetések

Az eddigi eredmények azt sugallják, hogy a rendszer alkalmas a Jalapeño chili paprika 
termesztésére, a hozam maximalizálása azonban további vizsgálatokat igényel. A 
rendszerbe sikerrel be tudtuk vonni a talajt, mint termesztő közeget, így a chili paprika 
termesztése sikeresen megvalósulhatott. Mérési eredményeink alapján a haltrágyás 
víz – melyben szibériai tokhalakat neveltünk – alkalmas a növények öntözésére, mert 
legalább annyi szükséges tápanyagot tartalmaz, mint a természetes kútvíz. Ezzel sikerült 
a növényeket folyamatosan trágyázni úgy, hogy semmilyen hozzáadott műtrágya vagy 
termésnövelő szert nem alkalmaztunk. Az aquapóniás öntözés révén ökológiai személetű 
növénytermesztés működhetett.  
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TÁJÖKOLÓGIAI EREDMÉNYEK A KÖZVETLEN 
TÁMOGATÁSOKBAN

RÁKÓCZI ATTILA

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Abstract
Békés County has good agricultural qualities: one of these important qualities is the high quality 
arable land. Almost the whole area of the county is used for arable farming. Apart from the high 
quality crops it is important that high production rates are typical at this area. Due to these factors 
set-aside was not common practice only were used where crop rotation and agrotechnics required 
it. The Common Agricultural Policy (CAP) called Agenda2000 already suggested the requirement 
of set-aside, however, it was not used by Hungarian farmers for years in practice. The latest reform 
generated by the CAP has brought many new requirements for farmers related to the payment of 
agricultural support. Among these are the spectrum of greening requirements. During our research 
we examined the land using data in the county from 2009 to 2018. We analyzed the statistics from 
the perspective of area-data and use of land. We determined that in the general crop rotation of the 
farms, the area of a few main crops was typically decreased and plant diversification in agricultural 
areas grew, the ratio of set-aside lands significantly increased to the „disadvantage” of cultivars. 
Support dependent on plant-based production only caused an increase in cultivated areas in a few 
cases. It is apparent that the county’s cultivation structure has changed greatly in the past nine years 
in the interest of maximum access to agricultural support via the CAP reforms, however, in the case 
of certain emphasized crops, the desire to produce has not grown despite production-dependent 
support.

Kulcsszavak: közös agrárpolitika, közvetlen kifizetés, zöldítés, diverzifikáció

1. Bevezetés

Az Európai Unió számos közös szakpolitikát folytat, e politikák járulnak hozzá a 
közösségen belüli egységes igazgatáshoz. A szakpolitikákon belül az egyik legkiemelkedőbb 
a Közös Agrárpolitika (KAP) (Somai 2014). A KAP 2014-2020-as ciklusa alapjaiban 
változtatta meg a közvetlen kifizetések rendszerét, hiszen bevezetésre került az ún. zöldítés. 
Az agrártermelés vonatkozásában Békés megyének országosan is kiemelkedő szerepe 
van. 2018-ban 14 409 termelő igényelt 438 651 ha területre támogatást. Ez a megyei 
igénylők számát tekintve országosan a negyedik legtöbb igénylést, a megigényelt terület 
vonatkozásában országosan a második legtöbbet jelenti. Az országos átlag birtokméret 
2018-ban 28,29 ha, a megyében 30,44 ha, amely így nagyjából az országos átlagot tükrözi. 
Az előzőek alapján kijelenthető, hogy Magyarország a világátlagban, e tekintetben a 
középmezőnyben helyezkedik el (Horváth –Komarek 2016).

A megyére vonatkoztatott termőterületek tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal 
(BMKH 2018) adatait vizsgálom (1. táblázat).

A táblázat adataiból kiderül, hogy a megyében a vetésforgót tekintve öt növény teszi 
ki a termőterületek 60-80%-át évről évre. Látható, hogy a főbb növények vetésterülete 
folyamatos csökkenést mutat: 2009 és 2016 között összességében nagyjából 10%-
kal, azaz közel 45 ezer ha-ral csökkent a főbb növények vetésterülete és nőtt az egyéb 
növények területe. A kukorica esetében a csökkenés folyamatos volt 2016-ig, mely 2017-
re újra növekedésnek indult, és 2018-ban 103 ezer ha fölé nőtt ismét. A búzánál nagyobb 
arányú volt a csökkenés, a mélypontját 2017-ban érte el 82 ezer ha körül vetettük. 2018-
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ban ismét megugrott vetésterület és 100 
ezer ha fölötti vetésterület rajzolódott ki. 
Ennek magyarázata itt is piaci tényezőkre 
vezethető vissza, de befolyásolhatják az 
agrártámogatási kritériumok is. A vizsgált 
intervallumban a napraforgót, a repcét és 
az árpát közel azonos nagyságú területeken 
vetették a gazdálkodók a megyében, bár a 
repce vetésterülete 2018-ban megugrott.  
Az előzőekből következik, hogy az egyéb 
növények összterülete is folyamatosan nőtt 
2009 és 2017 között. A pihentetett területek 
aránya a kezdetekhez képest többszörösére 
nőtt az utóbbi években.

Az Európai Közösség agrárpolitikájának 
fontos eleme a pihentetés, ugaroltatás 
(Divéky 2006). Az agrár-vidékfejlesztésben 
jelentős változást hozott az 1992-es KAP-
reform, valamint az ezt követő Agenda2000 
nevű reform. Előbbinél vezették be a kötelező 
területpihentetést (Francsovics 2006). A 
KAP-ban a 2000-es évek elejétől hangsúlyt 
kapott a környezet-, és természetvédelem, 
a vidékfejlesztés, mely a közös pénzügyi 
keretben is megmutatkozott (Rákóczi – 
Barczi 2015, Veysett et al. 2005). A zöldítés 
az ún. zöldítési rendelet, vagyis a 10/2015. 
(III. 13.) FM rendelet alapján az éghajlat és 
klíma szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatot jelenti. A rendelet alapján 
minden gazdálkodónak, aki 10 ha vagy e 
felett gazdálkodik, kötelezően minimum 
2-féle növényt kell termesztenie, 15 ha 
szántóterület felett a terület 5%-ának 
megfelelően EFA-t kell kijelölnie, 30 ha felett 
gazdálkodóknak pedig kötelezően minimum 
3-féle növényt kell termeszteniük (Hart 
2015).

A 2014-2020-as KAP költségvetési 
időszakban termeléshez kötött formában 
állatokra, szántóföldi zöldség növényekre, 
szálas-, és szemes fehérjenövényekre, 
ültetvényekre termeléshez kötött formában 
többlettámogatás igényelhető eltérő 
feltételekkel és mértékben a termelők 
számára. A támogatások elsődleges célja 
az érintett mezőgazdasági termékek 
mennyiségének növelése, az ország ez irányú 
függőségének mérséklése (Rákóczi 2017).
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1. táblázat: A fontosabb szántóföldi növények 
megyei vetésterületének alakulása 2009 és 

2018 között (BMKH 2018)

Megjegyzés: 1 alapvetően árukukorica, de tartalmazza a minimális 
területű hibrid és csemegekukoricát is; 2 beleértve az őszi és tavaszi 

búzát, a durum- és tönkölybúzákat is; 3 alapvetően napraforgómag, de 
tartalmazza a minimális területű hibrid területeket is; 4 őszi és tavaszi 
káposztarepce, de tartalmazza a minimális területű hibrid területeket 

is; 5 őszi- és tavaszi árpa; 6 az ugaroltatott területeket (vetett és 
feketeugar) nem tartalmazza.
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A kutatás során arra keresem a választ, hogy a legutóbbi KAP-reform hatására 

történt-e kimutatható átalakulás a Békés megyei vetésszerkezetben, területhasználatban. 
Összefüggéseket keresve hasonló vizsgálatokat már Orbán (2008) is végzett a 2007–2013-
as támogatási ciklus vonatkozásában. 

2. Anyag és módszer

Elemzéseim során a BMKH egységes kérelmekre vonatkozó megyei területi 
hasznosítások adatait elemeztem 2009 és 2018 között Békés megyében. A konvencionális 
szántóföldi vetésforgóban jelentkező főbb növények területadatait éveken belül és az 
évek között hasonlítottam össze. Ezt összevetettem az egyéb növények területeivel is, 
valamint ebben a vetületben a pihentetett területek évenkénti mértékét is górcső alá 
vettem. Az adatokat Microsoft Excel programban százalékosan viszonyítottam egymáshoz 
az évi változások mértékét, illetve az egyes hasznosítások részarányát vizsgáltam az évi 
igényelt területeken belül idősoros elemzéssel. A 2. hipotézisem tisztázására, továbbá 
a területekhez tartozó részarányváltozásokat 2009 és 2018 között éveken belül is 
megvizsgáltam százalékpontokban kifejezve. A területpihentetés adatait IBM SPSS 
Statistics 23 típusú statisztikai program segítségével Pearson-féle korrelációs együttható-
elemzéssel végeztem.

3. Eredmények

A 2. táblázat a 1. táblázatban feltüntetett adatok alapján mutatja az egyes növények adott 
évi vetésterületének arányát az összes évi területen belül. Az utolsó oszlopok a 2009–2015. 
évek közötti változás mértékét, valamint a 2009-2018. évek közötti változások mértékét 
mutatják százalékpontban kifejezve. A kukorica részesedése folyamatos csökkenést 
mutatott egészen 2016-ig, majd ismét növekedni kezdett. Ez látható a búza esetében is. A 
napraforgó és a káposztarepce esetében kiegyenlítettebbek az éveken belüli területarányok. 
Az árpa aránya ugyan növekedést mutat, de vetésterülete viszont alacsonyabb. A táblázat 
adatait végigtekintve szembetűnik, hogy a 2010-es évben az általános vetésforgóban vetett 
5 főbb növény mindegyikében csökkenő területméret figyelhető meg, és ezzel együtt az 
egyéb növények, valamint a pihentetett területek méretében növekedés tapasztalható. 
A termelt növények diverzitásnövekedését mutatja, hogy a főbb növények összterületen 
belüli területi aránya több mint 11%-kal csökkent 2017-ig, 2018-ban azonban újra 
növekedni kezdett. Ezzel párhuzamosan az egyéb növények vetésterülete, illetve az 
ugaroltatott területek nagysága nőtt, ezen belül is az utóbbi három gazdasági évben, de 
2018-ban ezek mérte is a 10 évvel korábbihoz emelkedett.

Látható, hogy a zöldítési előírások bevezetése jelentősen átrendezte a vetett növények 
területi arányait, a bevezetés körüli években markánsabban figyelhető meg a változás.  
Ugyanakkor az is látszik, hogy a bevezetést követő 3-4 év eltelte után a gazdálkodók a 
szabályok figyelembe vétele mellett megtalálták annak a lehetőségét, hogy a piac keresleti 
oldala szerint tudják a vetésterületeiket kialakítani. A növényalapú termeléshez kötött 
támogatások főbb célzott növényeinek vetésterület adatait a 3. táblázat tartalmazza.

Látható, hogy bizonyos növények esetében nőtt csak meg a termelési kedv, hiszen 2010 és 
2018 között ugyan 22,35%-kal nőtt a csemegekukorica vetésterülete, de a köztes években 
az értékek hektikusan változtak, és a vetésterülete maximumát 2014-ben érte el, mikor még 
nem is volt célzott támogatás a növényre. Hasonló tendencia figyelhető meg a szárazborsó, 
a sárgadinnye és a paradicsom esetében is. A zöldborsó, a szója és a lucerna vetésterületei 
egyértelmű növekedést mutatnak a támogatások megjelenésének éveiben. Mindazonáltal 
a görögdinnye termőterülete a kiemelt támogatások ellenére is csökkenést mutat, közel 
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felére esett vissza a vetésterülete a vizsgált időszak alatt. Látható, hogy a termeléshez 
kötött szemes-, és szálas fehérjenövények, szántóföldi zöldségnövények termeléshez 
kötött támogatásai részben érik el a céljukat. A termeléshez kötött támogatással érintett 
főbb ültetvénytípusok területadatait a 4. táblázat tartalmazza.

Az alma termőterülete közel 23%-kal csökkent 2017-re, ugyanakkor 2018-ban 
növekedés mutatkozik. Ugyan ez látszik a meggy esetében is összesen 17%-kal. Az 
őszibarack termőterülete 47,3%-kal, a szilváé több mint 3,3%-kal csökkent 2010-ről 2018-
ra. A dió, a mandula területe nőtt, a mogyoróé viszont csökkent. A támogatás mértéke 
viszonylag magas az ültetvényeknél, ugyanakkor a művelésük speciális tudást igényel, ami 
a beruházási kedvet csökkentheti.

A megyei pihentetett területek egyértelmű növekedést mutatnak 2015-től (5. táblázat). 
2010-ben nagyjából megnyolcszorozódott a pihentetett területek nagysága, melynek 
egyértelmű magyarázata lehet a belvizes időszak. Ezt erősíti meg az ún. vis maior 
bejelentések számában bekövetkező ugrásszerű növekedés is. 2010-ben a 9 073,37 ha 
megyei pihentetett területre 2 746 db vis maior bejelentés érkezett, 2016-ban 15 000 
ha-t is meghaladó területre. A Pearson-féle korrelációs elemzés 0,01 szinten mutatott 
szignifikáns összefüggést, így megállapítható, hogy a 2009 és 2014 közötti évekre évek 
vonatkozásában szoros összefüggés mutatható ki a pihentetett területek és a vis maior 
bejelentések között. Az elemzés a 2009 és 2016 közötti évekre megállapította, hogy 
nem mutatható ki összefüggés a területadatok és a bejelentések között. 2018-ban ismét 
emelkedést mutat a területpihentetés. Látható, hogy 2015-ig, a KAP új előírásainak 
bevezetéséig főként időjárási tényezők miatt pihentettek a gazdálkodók, ezt követően az új 
előírások miatt is vontak ki a művelésből területet.

4. Következtetések

A megyében a vetett növények arányát, a vetésforgót tekintve jelentős átrendeződés 
volt megfigyelhető a mezőgazdálkodás által művelt területeken az elmúlt 10 évben. A 
zöldítési előírások hatással voltak és vannak a megye vetésszerkezetére, nőtt a területek 
növénydiverzifikációja. A zöldítés bevezetésekor (2015) jelentős volt az átrendeződés, mely 
az utóbbi 3-4 évben kiegyenlítődni látszik. A termeléshez kötött növényalapú támogatások 
csak részben érték el a céljukat, bizonyos növények termőterülete nőtt az utóbbi időben.

Köszönetnyilvánítás
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2006-2017 KÖZÖTTI KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK  
ÉS TÁJI HATÁSAIK

MÉSZÁROS SZILVIA

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Abstract
The main aim of the research is to summarize the results of the Hungarian road development 
between 2006-2017 and their impacts to landscape. The examined road types: motorways and main 
roads. The assessment of the impacts includes the followings: realized land-use changes, expected 
land-use changes in the future, potential negative impacts to protected or valuable areas (e.g. Natura 
2000 sites, national parks, nature reserve areas), increase of fragmentation. 

Kulcsszavak: közútfejlesztés, tájvédelem, tájhasználat-változás, fragmentáció

1. Bevezetés

Az Európai Táj Egyezmény alapján az egyezményt ratifikáló és jogrendjükbe átültető 
tagállamok vállalják, hogy a tájat beépítik minden olyan politikába, amely a tájra 
hatással lehet: így a közlekedésfejlesztésbe (2007. évi CXI. törvény 5. cikk). Az úthálózati 
fejlesztéseknek számos – elsősorban kedvezőtlen – táji-természeti hatása van, például: 
a kisajátított területeken és közvetlen környezetükben a tájhasználatok megváltozása, 
korlátozása, ezáltal a tájpotenciál megváltozása; a települések elérhetőségének javulásával 
további tájhasználat-változások indukálása; jelentős tájszerkezeti átalakulás és élőhely-
fragmentáció, az életközösségek veszélyeztetése (pl. inváziós fajok elterjedése, elütések); 
a tájképi adottságok megváltoztatása. A témával számos átfogó és résztémát kiemelő hazai 
és nemzetközi kutatás foglalkozik (pl. Forman-Alexander 1998, Puky 1999, Trombulak-
Frissel 2000, Csorba 2005, Antonson-Åkerskog 2015, Mészáros et al. 2018). Jelen kutatás 
célja, hogy bemutassa a 2006-2017 között megvalósult úthálózati fejlesztéseket és táji 
hatásaikat.

2. Anyag és módszer

A vizsgálatok tárgyát a gyorsforgalmi úthálózat (autópálya, autóút, ill. ezek csomópontjai), 
valamint az első-és másodrendű főúthálózat külterületi szakaszai és környezetük képezik. 
Az elemzések során kiinduló alapadatot jelentettek: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK 
Zrt.) által szolgáltatott Országos Közúti Adatbankból származó úthálózati adatok (2006-
2017, a vizsgált útkategóriák külterületi szakaszai); a Földművelésügyi Minisztériumtól 
2017. októberében kapott országos jelentőségű védett természeti területek, nemzeti 
ökológiai hálózat elemeinek lehatárolása, ill. a Natura 2000 hálózat és Corine Land Cover 
nyilvános (EEA honlapján elérhető) adatbázisai. A 2018. évi OTrT szerkezeti terve csak 
wms-ként került felhasználásra, szerkeszthető formátumban nem állt rendelkezésre. Az 
elemzések a QGIS program ’Las Palmas’ verziójának segítségével készültek.

A felszínborítás változásai az úthálózat elemeitől mért 2000 m-es; míg a védett 
természeti területekre, nemzeti ökológiai hálózat elemeire, Natura 2000 területekre 
gyakorolt kedvezőtlen hatások okozta potenciális veszélyeztetettség pedig az úthálózat 
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elemeitől mért 200 m-es környezetében (puffersávban) került vizsgálatra. A felszínborítás 
változásainak vizsgálatakor a 2017-es úthálózat 2000 m-es környezetére készültek 
számítások (1990, 2006, 2018 CLC alapján), a természeti értékekre gyakorolt hatások 
becslése esetén pedig a 2006-os és 2017-es úthálózat 200 m-es környezetében érintett, 
természetvédelmi szempontból értékes területek nagysága került számszerűsítésre (mint 
veszélyeztetett területek).

A fragmentáció hatását kifejező indexet alapvetően valamilyen területegységre vetített 
úthosszként kaphatjuk meg. Jelen kutatás során az index számolása során a gyorsforgalmi 
úthálózat és csomópontjaik, illetve az első-és másodrendű főúthálózat külterületi 
szakaszai kerültek figyelembevételre. Kétféle index került meghatározásra, az egyik a 
tényleges úthosszok alapján, a másik pedig a gyorsforgalmi úthálózat hosszának kétszeres 
súlyozásával, mely kifejezi a főúthálózathoz képest a jelentősebb fragmentációs hatást: pl. 
a pálya koronaszélessége nagyobb, a kerítések fizikai elválasztással bírnak.

3. Eredmények

Magyarország úthálózati változásai 2006-2017 között

A 2006-2017-es időszakban részben az Európai Uniós támogatásnak (pl. ERFA, KÖZOP, 
IKOP) köszönhetően jelentős közúthálózati fejlesztések történtek. Ezek számszerűsítése 
a MK Zrt. adatszolgáltatása alapján történt. Az autópályák esetén az adatbázis alapján 
mért értéket kettővel kellett osztani, mivel kettős vonalként kerültek ábrázolásra, a 
gyorsforgalmi utak esetén pedig manuálisan kellett leválogatni a duplikált szakaszokat, 
mivel itt nem volt egységes az ábrázolásmód. Az így kapott saját mérések eredményeit 
az 1. táblázat mutatja be, az úthálózat változásait pedig az 1. ábra szemlélteti. A vizsgálat 
időszakban (csomópontokkal együtt) összesen 747 km gyorsforgalmi út és 1933 km főút 
épült ki, ezzel a gyorsforgalmi úthálózat hossza 62%-kal, a főúthálózat hossza pedig 37%-
kal nőtt a 2006-os bázisévhez képest.

Táji hatások értékelése

Felszínborítás változása 1990-2018 között az úthálózat környezetében
A felszínborítás változásai a 2017. évi úthálózati elemek 2000 m-es környezetében 

kerültek vizsgálatra (mely nagyrészt a 2006-os úthálózat 2000 m-es környezetét 
is magában foglalja). A gyorsforgalmi-és főúthálózat környezetében bekövetkezett 

Útkategória (a MK Zrt. nyilvántartása 
szerinti útkategória jelöléssel) 2006 2017 Különbség (km) Különbség (%)

Autópálya (1) 786 km 1168 km +382 km +49%
Autóút (2) 130 km 314 km +184 km +141%

Autópálya és autóút összesen (1+2) 916 km 1482 km +566 km +62%
Autópálya vagy autóút csomóponti 

ága (8) 280 km 461 km +181 km +65%

Gyorsforgalmi úthálózat összesen 
(1+2+8) 1196 km 1943 km +747 km +62%

Elsőrendű főút (3) 1876 km 2315 km 439 km +23%
Másodrendű főút (4) 3388 km 4882 km 1494 km +44%

Főúthálózat összesen (3+4) 5264 km 7197 km 1933 km +37%

1. táblázat: Gyorsforgalmi és főút úthálózat változása (2006-2017)
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jelentősebb (1000 ha, ill. 2000 ha fölötti) változásokat a 2-3. táblázatok tartalmazzák. 
Általánosságban kijelenthető, hogy a vizsgált tájsávban a beépített területek növekedtek 
(pl. jelentősebb mértékben a nem összefüggő településszerkezet, ipari vagy kereskedelmi 
területek), valamint nem meglepő módon az út és vasúthálózat összterülete jelentősen 
növekedett. A gyorsforgalmi úthálózat mentén gyorsabb beépülés jellemző, mint a főutak 
mentén (pl. ipari területek 79%, ill. 52%-os változása ugyanannyi idő alatt). Legjelentősebb 
területi csökkenés a szántóföldek esetén figyelhető meg, de a szőlők, gyümölcsösök, 
komplex művelési szerkezet területe is csökkent. Az erdők szempontjából összességében 
növekedés tapasztalható, illetve az átmeneti erdős-cserjés területek is – vélhetően a 
korábbi mezőgazdasági tevékenység felhagyása miatt – jelentősen növekedtek.

1. ábra: Magyarország gyorsforgalmi és főút-hálózatának változásai
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Táji, természeti értékekre gyakorolt potenciális hatások

A környezeti hatásvizsgálati gyakorlat általában 100 m-es puffersávban határozza 
meg az élővilág-védelmi hatásterületet. A jelen vizsgálatban választott 200 m-s puffert az 
indokolta, hogy nem ismert a pontos területfoglalás (csak vonalas elemeket tartalmaz a 
MK Zrt. adatszolgáltatása), így a kapcsolódó létesítmények területfoglalásával együtt a 200 
m-es pufferterület a gyakorlatban alkalmazott 100 m-t is magában foglalja. Ebben a sávban 
valószínűsíthető, hogy történt területfoglalás, ill. itt érvényesülnek elsősorban a közvetett 
hatások (pl. a forgalom zavaró hatása). A kedvezőtlen hatásokkal potenciálisan érintett 
országos jelentőségű védett természeti területek, Natura 2000 területek, nemzeti ökológiai 

Kategória (CLC kód) AREA 1990 
(ha)

AREA 2006 
(ha)

AREA 2018 
(ha)

Változás 
1990-2018 

(ha)

Változás 
1990-2018 

(%)
1.1.2 37398,89 40522,06 42512,27 5113,38 +13,67
1.2.1 7616,68 10372,29 13642,35 6025,68 +79,11
1.2.2 594,82 2916,78 7218,20 6623,37 +1113,50
1.4.2 6252,34 6938,19 7435,48 1183,14 +18,92
2.1.1 363446,72 349527,14 339836,40 -23610,32 -6,50

2.2.1 + 2.2.2. +2.4.2. 39837,01 35899,63 32944,98 -6892,02 -17,30

2.3.1 34886,26 35653,44 36366,28 1480,02 +4,24
3.1.1 + 3.1.2. + 3.1.3. 51320,15 55072,93 54593,27 3273,12 +6,38

3.2.4 12616,69 13688,76 18339,75 5723,06 +45,36
4.1.1 6583,98 5685,88 5585,69 -998,29 -15,16

Vizsgált terület 
össz. 587108,66 0

2. táblázat: Felszínborítás változása a gyorsforgalmi úthálózat mentén

Kategória (CLC kód) AREA 1990 
(ha)

AREA 2006 
(ha)

AREA 2018 
(ha)

Változás 
1990-2018 

(ha)

Változás 
1990-2018 

(%)
1.1.2 192659,99 203973,24 212092,24 19432,25 +10,09

1.2.1 29382,45 36639,11 44768,64 15386,20 +52,37
1.2.2 2136,49 3794,96 6608,34 4471,85 +209,31
1.4.2 20323,08 22012,95 22305,66 1982,58 +9,76
2.1.1 1320940,57 1286069,24 1252234,43 -68706,14 -5,20

2.2.1 + 2.2.2. +2.4.2. 192218,32 175513,95 160052,77 -32165,54 -16,73
2.3.1 176692,00 179821,73 180083,13 3391,13 +1,92
2.4.3 50568,44 49454,76 57803,88 7235,44 14,31

3.1.1 + 3.1.2. + 3.1.3. 309477,52 320043,00 326276,63 16799,11 +5,43
3.2.4 50273,29 66353,34 83307,14 33033,85 +65,71
4.1.1 23898,81 18924,35 19504,65 -4394,16 -18,39

Vizsgált terület össz. 2485517,35 0

3. táblázat: Felszínborítás változása a főúthálózat mentén
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hálózat területeinek változását a 4. táblázat foglalja össze. A NÖH, ill. Natura 2000 területek 
esetén a területi lehatárolás változásai is figyelembevételre kerültek (NÖH esetén 2006 és 
2016-os lehatárolások, Natura 2000 területek esetén 2004 és 2018-as lehatárolások álltak 
rendelkezésre).

Fragmentáció változásai

2006-2017 között 2,89 km/ha-ral nőtt az országos fragmentációs hatás mértékét 
kifejező index a valós úthosszok alapján, az autóút és autópálya csomópontokat is beleértve. 
Amennyiben az autóutak, autópályák és csomópontjaik kétszeres súlyozással szerepelnek 
a főúthálózathoz képest, úgy ez az érték 3,69 km/ha. A 2006 és 2017 közötti úthálózati 
fejlesztések az egyes megyék közötti relatív sorrendet kevéssé változtatták: Budapestet 
leszámítva a fragmentáció legnagyobb mértékű volt 2006-ban és 2017-ben is Fejér, Győr-
Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyékben. A fragmentációs hatás 
mértékét kifejező indexeket és változásukat az 5. táblázat mutatja be.

További várható területhasználati változások

A 2018. évi OTrT szerkezeti tervlapja alapján a várható területhasználati változások 
közül kiemelendő, hogy a vizsgált 2000 m-es puffersávban számos esetben további 
települési térségek kerültek kijelölésre (melyek definíciójukból adódóan nem feltétlenül 
beépítésre szánt területek, de az utak mentén valószínűsíthetően többnyire azok), így a 
beépítések területaránya várhatóan tovább növekszik. További jelentős változást vetítenek 
előre a tervezett új autópályák, főutak nyomvonalai.

Gyorsforgalmi úthálózat 200 m-es környezete által érintett területek
2006-os 

úthálózat
2017-es 

úthálózat
Változások 

(%)
Natura 2000 SCI (B kategória) 1888,32 ha 2594,55 ha +37%
Natura 2000 SPA (A kategória) 2428,30 ha 2334,39 ha -4%

Natura 2000 SCI és SPA (C kategória) 0 43,24 ha új érintettség
országos jelentőségű védett természeti 

területek
523,73 ha 810,61 ha +55%

NÖH magterület 2569,53 ha 3858,29 ha +50%
NÖH ökológiai folyosó 1752,85 ha 4045,98 ha +131%

NÖH pufferterület 3096,50 ha 3398,60 ha +10%
Főúthálózat 200 m-es környezete által érintett területek

Natura 2000 SCI (B kategória) 14650,38 ha 16512,45 ha +13%
Natura 2000 SPA (A kategória) 12433,16 ha 13112,98 ha +5%

Natura 2000 SCI és SPA (C kategória) 1045,36 ha 1244,36 ha +19%
országos jelentőségű védett természeti 

területek
8431,14 ha 9054,01 ha +7%

NÖH magterület 16954,33 ha 20037,63 ha +18%
NÖH ökológiai folyosó 8930,33 ha 15915,33 ha +78%

NÖH pufferterület 12549,25 ha 14254,35 ha +14%

4. táblázat: Táji, természeti értékek potenciális veszélyeztetettsége
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A FÉNYSZENNYEZÉS TERÜLETI ASPEKTUSAINAK 
ÉRTELMEZÉSE HAZAI ÉS GLOBÁLIS VISZONYLATBAN

POZSGAI ANDREA, BARANYAI GÁBOR, LENNER TIBOR

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola

Abstract
Light pollution or exposure, an artificial disturbing light that illuminates above and beyond the horizon 
or only in the direction to be illuminated and at the appropriate time, causing dazzling, artificial 
illumination of the sky or adverse physiological and environmental effects, including on wildlife 
also had negative effects. From the 1960s, light pollution produced an accelerated (exponential) 
increase. Studies have shown that the background brightness of the sky has worsened considerably 
over the past few decades, up to ten times in some countries. The reason behind this phenomenon 
is the spatial expansion of cities and their growth, as well as the excessive and inadequate use of 
decorative lighting. In the course of our work we investigate the spatial evolution of light pollution 
with the help of the Light Pollution Map interactive interface. Based on the results, it can be said 
that the environmental load resulting from the use of artificial light sources differs spatially and is 
concentrated in developed and catching-up areas as a kind of “welfare indicator”.

Kulcsszavak: fényszennyezés, sugárzási statisztika, területi különbségek, gazdasági 
fejlettség (GDP), urbanizáció

1. Bevezetés

Az ipari forradalom után jelentősen megnövekedett az emberi beavatkozás mértéke 
és hatósugara a természetes környezet irányába. A felfedezések, találmányok számos 
változást hoztak, melyek hatással voltak az emberre és a környezetre. Uralkodóvá vált 
a fejlődésbe vetett hit és a termelés növelésének elsőbbsége. A javuló életfeltételeknek 
köszönhetően a népesség száma növekedésnek indult és nagyobb része a városokba 
áramlott (Sipos 1992, Galloway et al. 1994; Matson et al. 1999). A gyors ütemben növekvő, 
nagy népességkoncentráció, migráció és a technika biztosította modern urbanizáció 
során kialakult/kialakuló városok input-igénye nagy terhet ró a tágabb környezetére 
(Fridrich 2002). A városfejlődési ciklusok következő szakaszában bontakozott ki és 
még napjainkban is zajló folyamat a decentralizációval jellemezhető szuburbanizáció 
(relatív dekoncentráció), melyben az elővárosi gyűrű fejlődése figyelhető meg (Enyedi 
2012). A folyamat tájra való hatása többféle: átalakító, degradáló és fragmentáló (EEA-
FOEN 2016). A szétterülés hatására csökken a zöld felületek aránya, a természetközeli 
helyek kertvárosi lakónegyedekké, lakóparkokká, kereskedelmi/szolgáltató vagy ipari 
telephelyekké alakulnak át (Bazsóné Bertalan 2018). A városok területi terjeszkedése 
és számuk növekedése miatt a fényszennyezettség gyorsuló (exponenciális) növekedést 
produkált az 1960-as évektől kezdve (Szabóné Andrási 2004, Urbanics 2009). Vizsgálatok 
szerint továbbá az elmúlt néhány évtizedben sokat romlott az égbolt háttérfényessége, 
egyes országokban akár tízszeresére is növekedett, a szabad szemmel látható csillagok 
száma pedig drasztikusan csökkent (Mizon 2012). A jelenség hátterében a világítások, 
díszkivilágítások mértéktelen és nem megfelelő technikájú alkalmazása áll (Sipos 1992, 
Puskás 2000, Sutton et al. 2015, Willis 2015). 2001-ben a becslések szerint a világ 
földterületének 19% -a meghaladta a szennyezett állapotra megállapított fényküszöböt, a 
világ lakosságának 21% -a pedig olyan területeken élt, ahol a fényszennyezés eltakarta a Tejút 
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látványát (Cinzano et al. 2001). Számos élőlényre veszélyt jelent a rossz világítási gyakorlat 
(Szabóné 2004). 2010 után egyre több kutatás foglalkozik a fényszennyezés emberre 
gyakorolt hatásával, a megfigyelések eredményei: az erős zavaró éjszakai fények hatására 
a szervezetben nem termelődik megfelelő mennyiségű melatonin, amely következtében 
kialvatlanok leszünk. A túlzott kialvatlanság nem csak pszichés problémákat, azaz 
memória- és figyelemzavarokat, döntési és összpontosítási nehézségeket, hallucinációkat 
vagy súlyosabb esetben depressziót okozhat, hanem az anyagcserére kiható hormonok 
termelődésében is eredményezhet elváltozásokat (Fonyó 1999, Sánta 2012, IDA 2012).

2. Módszer

A környezetet jelentős mértékben átalakítja és befolyásolja az urbanizáció és a 
szuburbanizáció szakasza. Ezek a ciklusok globálisan lezajlanak, csak időbeli eltolással  és 
nagy különbséget mutat a fejlett (centrum), a fejlődő (periféria) és a félperiféria térségek 
között (Enyedi 1984). A tanulmányban az eltérő gazdasági fejlettséggel rendelkező országok 
fényszennyezettségét vizsgáljuk 2013-2018-ig. Az adatok 2012-től az Earth Observation 
Group, NOAA Nemzeti Geofizikai Adatközpont Rendszeréből, a Visible Infrared Imaging 
Radiometer Suite eszköz (VIIRS DNB) felvételeiből származnak. Az adatállomány 218 
ország sugárzási statisztikáját tartalmazza, melyből az évi összesített sugárzási értéket 
vettük figyelembe. A VIIRS DNB az első műhold, amelyet szándékosan arra terveztek, 
hogy az „emberi fényeket” világszerte reprezentálja, ezért jelentős előrelépés a DMSP-
hez képest. A műholdas felbontás körülbelül 750 méter (vagy 0,5 négyzetkilométer). Az 
eszköz a fényt körülbelül 500–900 nm spektrumtartományban méri. Ez nem ugyanaz, mint 
az emberi látás, amely 400-700 nm hullámhosszon működik. A műholdas adatok ezért 
kevésbé érzékenyek a fehér fényre, mint az emberi szem, és érzékenyek olyan infravörös 
hullámhosszon, amelyet az emberi szem nem lát. Ezzel magyarázható, hogy amikor a 
települések/területi egységek a narancssárga, magas nyomású nátriumlámpákról a fehér 
LED-re váltanak, a műholdak gyakran a fényerő csökkenését jelzik akkor is, ha az ember 
úgy érzékeli, hogy a fehér LED-ek világosabbnak tűnnek. Számos tényező torzíthat az 
adatokon: a műhold érzékeny a sarki régióknál kialakuló fényekre („airglow”). Továbbá a 
tüzek nagyon erős átmeneti fénykibocsátást is előidézhetnek, illetve a napsugárzás okozta 
hamis jelek egy bizonyos régióban jelennek meg az Atlanti-óceán déli közelében. A nagy 
szélességi körökön nyár folyamán nincs adat, mivel a műholdas érzékelő ragyogó szórt 
fényt érzékel. A felfelé bocsátott fény egy részét szétszórhatják a molekulák és a részecskék 
a légkörben, így “skyglow” -ot eredményezve, amely egyfajta fényszennyezés – emiatt a 
műhold gyakran jelent fénykibocsátást a megvilágítatlan területekről a fényforrások 
közelében – és a jelenség a part menti városokban jellemző.

Az elemzés során a Knoema’s platform adatai alapján (forrása az IMF: Világgazdasági 
kilátások (WEO) adatbázisa) vettük figyelembe az országok gazdasági fejlettségét az éves 
GDP (PPP) értéke szerint. 

3. Eredmények

A VIIRS DNB által szolgáltatott információk lehetőséget biztosítanak a mesterséges 
fény eloszlásának és intenzitásának változásainak részletes, kvantitatív értékelésére. Az 
éjszakai fények adatai sok érdekességet közölhetnek, de fontos szem előtt tartani, hogy 
pontosan mit jelent. A mért adatokat nem úgy értelmeztük, hogy (közvetlenül) képviselik 
az energiafogyasztást, a gazdasági fejlettség szintjét vagy a fényszennyeződést. Az éjszakai 
világítás változásának mintái azonban egyre összetettebbé válnak, különösen az iparilag 
fejlett régiókban. Egyrészt a növekvő népesség, a városi terjeszkedés, a gazdasági fejlődés 
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és a hatékonyabb világítási technológiák tovább növelik a világítást. Másrészt Bennie és 
munkatársai (2014)  munkájuk során megállapították, hogy a 2007/2008-as globális 
pénzügyi válság és a fényszennyezés mértéke között kapcsolat volt, továbbá, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásával és az energiabiztonsággal kapcsolatos aggodalmak 
erőteljes ösztönzőket jelentettek a köz- és magánvilágítás intenzitásának és időtartamának 
csökkentésére. Tény, hogy sok fejlett országban az elsődleges iparágak hanyatlása és az 
információs gazdaság felé történő elmozdulás csökkentette az ipari folyamatokhoz 
szükséges világítás alkalmazását. 

A Föld centrumtérségei, ahol a gazdasági termelés és a termelékenység rendkívül magas, a 
transznacionális vállalatok székhelyei többségében előfordulnak, a gazdaság húzóágazatai 
a legkorszerűbb és legdinamikusabban fejlődő iparágak, a világ pénzforgalmának jelentős 
része zajlik, és az információs gazdaság a legfejlettebb: Észak-Amerika, Nyugat-Európa 
és Kelet-Ázsia (Japán, Dél-Koreával, Kína keleti partvidéke). Gazdasági fejlettsége és a 
világgazdaságba való integrálódása miatt Ausztráliát és Új-Zélandot is a centrumtérségek 
közé lehet sorolni. Az 1. táblázatban ismertetett vásárlóerő-paritáson mért éves GDP 

Ország 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Kína 34 665 974 32 284 537 19 976 843 16 447 710 21 186 131 25 198 021

Egyesült Államok 69 331 777 77 218 751 50 832 432 46 402 909 63 933 069 60 630 852

India 16 072 247 15 050 660 11 841 747 8 825 923 12 673 942 11 190 967

Japán 4 466 279 4 307 521 3 648 198 2 958 182 3 821 831 3 851 383

Németország 4 062 593 3 746 933 3 159 947 2 546 817 3 076 610 3 999 407

Oroszország 51 258 618 63 915 671 39 683 470 22 506 213 45 758 423 59 394 018

Indonézia 7 881 791 7 668 130 2 389 600 1 541 965 3 765 140 4 279 611

Brazília 18 223 664 20 247 499 10 874 556 8 366 478 13 453 668 13 695 578

Egyesült Királyság 4 444 222 4 587 891 3 655 509 3 439 092 3 853 983 4 572 540

Franciaország 6 795 297 7 058 538 5 702 525 4 953 603 5 919 306 6 566 471

Marokkó 2 052 499 2 016 126 1 166 632 916 114 1 542 983 1 209 983

Görögország 1 407 754 1 386 261 823 398 827 415 837 235 1 100 836

Magyarország 652 349 639 019 443 945 376 626 453 049 593 505

Kuvait 944 709 866 791 855 213 671 601 846 353 805 96

Dánia 595 214 537 512 330 605 240 143 296 792 442 387

Srí Lanka 233 997 242 328 108 548 58 233 120 101 147 003

Vanuatu 136 629 113 648 45 124 15 083 15 915 24 26

Sao Tome és 
Príncipe 30 88 22 278 6 736 1 467 14 124 22 779

Dominika 4 297 4 637 1 24 1 282 1 441 2 57

Tonga 35 507 25 867 2 441 955 3 69 9 594

Mikronézia 
Szövetségi Államok 108 724 92 119 1 641 505 23 296 31 086

Palau 4 155 5 177 509 430 540 1 179

Kiribati 84 335 112 208 955 131 205 16 831

Marshall-sziggetek 127 877 125 794 2 839 677 24 191 49 899

Nauru 170 3 847 513 433 1 094 582

Tuvalu 23 76 34 495 92 54 6 393 7 083

1. táblázat: A vásárlóerő-paritáson alapuló Bruttó hazai termék (az aktuális árfolyamon számolva) 
alapján felállított országok rangsora (részlet). A teljes rangsor 190 országot jelenít meg, jelen 

táblázatban a leggazdagabb országok, Magyarország és hasonló mutatókkal rendelkező országok, 
illetve a legszegényebb országok kerülnek bemutatásra. A rangsor a 2018-as adatok alapján 

értelmezendő. (milliárd nemzetközi dollár) Forrás: Knoema’s platform alapján saját szerkesztés



132

mutató alapján a rangsor elején álló országok sorrendjében csekély változás történt 
2013-2018 között. A NOAA Nemzeti Geofizikai Adatközpont Rendszeréből származó 
információkra hivatkozva összeállított fényszennyezettségi táblázatból leolvashatjuk (2. 
táblázat), hogy az éves összesített sugárzás értéke a vezető hatalmaknál jelentős, a fejlett 
térségeknél koncentrálódik, mint egyfajta „jólét indikátor”. A mesterséges fényekből 
származó terhelés nem folytonos növekedést mutat, 2015-2016-ban jelentősen csökkent 
a sugárzás értéke. 2015 ugyanis hivatalosan a fény éve volt (ENSZ,UNESCO) és az ehhez 
kapcsolódó intézkedések magyarázatot szolgálhatnak a sugárzás csökkenésére. 

Az 1. táblázat rangsorának végén helyezkednek el a legszegényebb országok, melyek 
a perifériára szorultak. Általában a legfontosabb szerepük a centrumtérségek ellátása 
ásványi nyersanyagokkal és mezőgazdasági terményekkel. A szóban forgó területek éves 
sugárzási értéke rendkívül alacsony, azonban a már korábban említett 2015-2016-os 
sugárzási csökkenés esetükben is megfigyelhető (2. táblázat).

2. táblázat: A különböző gazdasági fejlettséggel rendelkező országok éves összesített sugárzási 
értékeinek alakulása (2013-2018) (W / cm2 * sr) Forrás: NOAA Nemzeti Geofizikai Adatközpont 

adatai alapján saját szerkesztés

Rangsor Ország 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1 Kína 25270,07 23189,9 21316,91 19755,97 18285,25 16724,78

2 Egyesült Államok 20494,05 19485,4 18707,15 18219,3 17521,75 16784,83

3 India 10505,29 9596,83 8787,89 8036,33 7362,57 6727,34

4 Japán 5594,45 5427,1 5225,07 5137,29 5021,52 4909,87

5 Németország 4356,35 4199,32 4022,2 3894,69 3797,12 3647,2

6 Oroszország 4213,4 4026,53 3887,39 3833,86 3890,55 3791,77

7 Indonézia 3494,74 3249,63 3035,2 2858,51 2696,76 2520,49

8 Brazilia 3365,34 3254,92 3160,78 3233,72 3317,23 3239,24

9 Egyesült Királyság 3037,79 2929,86 2823,72 2744,09 2652,74 2528,94

10 Franciaország 2962,8 2854,06 2741,57 2680,53 2622,98 2549,89

55 Marokkó 314,61 298,54 281,47 275,32 260,56 249,07

56 Görögország 312,66 299,48 289,54 286,96 285,17 277,82

57 Magyarország 311,94 290,7 273,95 264,94 253,19 238,41

58 Kuvait 306,44 294,56 299,49 287,83 283,1 276,46

59 Dánia 301,32 291,13 279,37 269,88 260,91 251,99

60 Sri Lanka 290,56 275,83 262,01 248,09 233,76 218,58

181 Vanuatu 0,82 0,77 0,73 0,7 0,69 0,66

182 Sao Tome és 
Pryncipe 0,72 0,69 0,65 0,62 0,59 0,54

183 Dominika 0,7 0,78 0,81 0,78 0,8 0,75

184 Tonga 0,62 0,59 0,57 0,54 0,51 0,49

185 Mikronézia 0,36 0,34 0,33 0,32 0,3 0,3

186 Palau 0,28 0,27 0,27 0,27 0,24 0,23

187 Kiribati 0,24 0,23 0,22 0,21 0,19 0,19

188 Marshall-szigetek 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,17

189 Nauru 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,09

190 Tuvalu 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
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A gazdasági fejlettség mutató használatával felállított rangsorban országunk (mely a 
félperifériákhoz tartozik) 2018-ban, az 57. helyet foglalta el (a 190 országból). 2013-tól 
folyamatos növekedést produkálva megelőzte Dániát és Kuvaitot(1. táblázat). 2018-ra az 
éves sugárzási érték azonban nem emelkedett jelentős mértékben 2013-as adathoz képest 
(2. táblázat).

A mesterséges fényforrások (sugárzási értékek) intenzitása jelentősen eltér a városi 
térségek és a vidéki területek között. Hazai viszonylatban vizsgálva láthatjuk az 1. és a 2. 
ábra közötti összefüggést: fényszennyezettségi térképen kirajzolódnak a KSH által 2014-
ben közreadott agglomerációk, sőt a nagyobb városok esetén a város szétfolyása, azaz az 
„urban sprawl”-ra jellemző területi terjeszkedés is megfigyelhető.

Köszönetnyilvánítás 
Jelen publikáció az EFOP- 3.6.2-16- 2017-00014: „Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a 
fényszennyezés vizsgálatának területén” projekt támogatásával valósult meg.

1. ábra: Magyarország fényszennyezettségi térképe
Forrás: NOAA Nemzeti Geofizikai Adatközpontja, 2015

2. ábra: Az agglomerálódás a magyarországi településállományban 2014-ben. 
Forrás: KSH, 2014
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Abstract
In the frames of our research we applied ppGIS (Public Participation GIS) method a special, mostly 
new tool in Hungary in order to bridge the gap between the scientific world and local citizens. The 
method combines community based mapping with GIS techniques. Our former research project 
justified the significance of this method especially in mapping cultural ecosystem services, since in 
these cases are the most important the local knowledge. 
We applied the ppGIS method in micro-region of Vác situated in Budapest Metropolitan Region. 
5 cultural ecosystem services were chosen based on former scientific literatures: aesthetic value; 
recreational value; spiritual value; cultural and historic value; furthermore educational value. The 
survey was carried out between 2017 and 2018 collecting 184 maps. The objectives were to define 
the level of local identity in this peri-urban region, and to analyze the relationship between the 
frequently used, visited areas and the location of the most important cultural landscape elements 
for the locals. 

Kulcsszavak: kulturális ökoszisztéma szolgáltatások, ppGIS, helyi identitás, 
megközelíthetőség, Váci járás

1. Bevezetés

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul az ökoszisztéma szolgáltatások 
témájára. 2001-ben az ENSZ által indított MEA program volt az első, teljes áttekintést adó 
kezdeményezés az ökoszisztéma szolgáltatások koncepcióját illetően (MEA 2005). A MEA 
és a későbbi kutatások által leggyakrabban alkalmazott szolgáltatástípusok a következők: 
ellátó, szabályozó, termelési és kulturális szolgáltatások (de Groot 2007; Constanza et al. 
1997). 

A városkörnyéki, rohamosan átalakuló térségekben nagy veszély fenyegeti az 
ökoszisztéma szolgáltatásokat (fokozódó beépítés, helyi identitás eltűnése). Igaz ez a 
kutatásunk mintaterületére, a Váci járásra is, mely a Budapesti Agglomeráció szélén 
helyezkedik el. Mindezen veszélyek miatt rendkívül fontos ezen szolgáltatások  azonosítása 
és értékelése annak érdekében, hogy a területfejlesztés, a természet- és tájvédelem, 
valamint a fenntartható tájgazdálkodás a lehető leghatékonyabb legyen. Különösen igaz 
ez a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokra, mivel akárcsak a vidéki térségekben, úgy a 
városkörnyéki területeken is ezek képezik, képezhetik a helyi identitás, a helyi közösségek, 
és számos esetben a helyi gazdaság (például a turizmus által) alapját. 

Az eddigi kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy a kulturális ökoszisztéma 
szolgáltatások azonosítása, értékelése alapvetően kétféle módon történhet. Az egyik 
lehetőség a szakértői, tudományos értékelés, a másik lehetőség a helyi közösségek bevonása 
az értékelésbe. A helyiek bevonására számos lehetőség létezik, melyek közül munkánk 
során egy speciális módszert alkalmaztunk. Ez az úgynevezett ppGIS (Public Participation 
GIS) módszer, mely a közösségi térképezést kombinálja a térinformatikai módszerekkel 
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(Tulloch et al. 2008; Brown – Pullar 2012; Valánszki és Filepné Kovács 2018, Valánszki et 
al. 2018). 

A kutatásunk során célunk volt a helyi identitás, helyhez való kötődés szintjének 
meghatározása a vizsgált agglomerációs területen, valamint a megközelíthetőség 
szerepének értékelése a kulturális szolgáltatások azonosítása során. A következő 
kérdésekre kerestük a választ: Az egyes településekén milyen a helyi identitás, helyhez 
kötődés mértéke? Az identitás szintje mutat-e valamilyen területi mintázatot? A 
közlekedési, munkába járási útvonalaknak van-e valamilyen szerepe a kulturális értékek 
ismertségében? Van-e valamilyen korreláció a kulturális ökoszisztéma szolgáltatások 
azonosítása és a kerékpáros-, illetve gyalogos túraútvonalak között?

2. Anyag és módszer

Az előzetes kutatási eredmények, valamint a mintaterület sajátosságai és a kutatás során 
megfogalmazott célok alapján határoztuk meg a közösségi részvételen alapuló értékelés 
pontos módszerét. Papír alapú térképet használtunk (A3-as méretű), alaptérképként 
Google Earth felvételt alkalmaztunk. Alapvetően pontok segítségével kértük az ábrázolást 
az alakzatok helyett, mivel ezek sokkal egyszerűbbek és hatásosabbak. Az öt térképezendő 
kulturális ökoszisztéma szolgáltatást (esztétikai, rekreációs, történelmi, oktatási, valamint 
spirituális érték) a könnyebb érthetőség végett hétköznapibb megfogalmazásban 
alkalmaztuk. Minden értéktípus esetében 3 pontot jelölhettek a helyiek, vagyis 
térképenként 15 jelölést használhattak. A térképezést 2017 szeptembere és 2018 áprilisa 
között, egyetemi hallgatók bevonásával készítettük. Az összesen 184 térképet QGIS 
program segítségével digitalizáltuk. az adatok feldolgozáshoz különböző térinformatikai 
módszereket (pl. pufferezés, leválogatás, kiválasztás, „hőtérképezés”), valamint statisztikai 
elemzéseket használtunk. Út, vasút, autópálya, kerékpárút- és túraútvonal-hálózat 
adatbázisokat alkalmaztunk az elérhetőségi vizsgálatok során. Az egyes infrastrukturális 
elemek mentén különböző távolságra puffer zónákat képeztünk (250m; 500m; 1000m; 
1500m). 

Mintaterületként a Váci járást választottuk. A járás 18 településből áll, területe 362 km2, 
népessége 67 781 fő. A mintaterület egyes részei között jelentős különbségek vannak: 
Vác városa kiemelkedik, a Budapesthez és Dunához közelebbi nyugati és déli részek 
gazdaságilag fejlettek, míg a keleti, északi részeken kisebb falvak, valamint jelentősebb 
arányú természet közeli területek találhatók.

3. Eredmények

A helyhez való kötődést két aspektusból vizsgáltuk; egyrészt a helyi identitás mértékét, 
másrészt pedig a regionális ismertséget elemeztük minden település esetében. Első 
lépésként a helyiek által a saját településükre helyezett értékpontok mennyiségét, eloszlását 
vizsgáltuk. Ahogy az 1. ábra is mutatja, karakteres településcsoportok határolhatók le ezen 
elemzés alapján. A legerősebb helyi identitást Vácon, a járás történelmi, közigazgatási 
központjában azonosítottuk (a város közigazgatási területére helyezett pontok 55%-
a a településen élőktől érkezett). Néhány keleti községben szintén átlag feletti kötődést 
mutatnak az eredmények. A legalacsonyabb identitásértéket a térségi központ körüli 
kisebb falvak mutatják. A középső területeken elhelyezkedő települések szintén alacsony 
értékkel bírnak. 

Második lépésként a regionális ismertség mértékét az adott településen kívülről érkező 
kulturális ökoszisztéma szolgáltatás jelek arányával számoltuk. Vácrátóton, az országos 
ismeretségű botanikus kertnek köszönhetően a legmagasabb értéket mértük. Érdekes 
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eredményünk volt továbbá, hogy Vác térségen belüli elismertsége a mintaterület központi 
elhelyezkedésű településeihez képest viszonylag alacsony. A kétféle elemzés eredményeit 
összevetve, nem találtunk szoros összefüggést a helyi identitás és a térségi ismertség, 
elismertség között.

Kutatásunk második fázisában a helyiek által jelölt kulturális értékpontok, valamint 
a kerékpáros és gyalogos túraútvonalak közötti kapcsolatot vizsgáltuk. Ahogy a 2. ábra 
mutatja ezen útvonalak mentén képzett puffer zónákban területarányosan sokkal több 
értékpont került jelölésre a helyiek által. A legközelebbi zónában (250 méteren belül) volt 
a legnagyobb a pontok sűrűsége. Az ábrán egyértelműen kirajzolódik, hogy a kerékpárút 
jelentősebb hatást gyakorol a kulturális ökoszisztéma szolgáltatások azonosítása, 
felismerése során. Meglepő módon az Országos Kék Túra esetén a befolyásoló hatás 
alacsonyabb volt, mint a többi túraútvonalnál. Az elemzést elvégeztük a vizsgált 5 kulturális 
szolgáltatástípus esetében külön-külön is. Az esztétikai értékek esetében azonosítottuk a 
legerősebb hatást. 

A munkánk harmadik fázisában összevetettük a jelölt értékpontok eloszlását a főbb 
közlekedési infrastruktúraelemek (autópálya, közút, vasút) mentén képzett puffer 
zónákkal. Az eredményeink jelentős összefüggést mutatnak a közutak és a vasút esetén 
(3. ábra). A túraútvonalakhoz hasonló szabályszerűségeket látunk, vagyis a legközelebbi 
puffer zónában (250 méteren belül) a legjelentősebb a hatása ezen elemeknek a kulturális 
szolgáltatások azonosítására. Az előbbiekkel szemben, az autópálya esetén semmilyen 

1. ábra: A helyi identitás mértéke a településeken (%)

2. ábra: A jelölt értékpontok kapcsolata a kerékpár- és túraútvonalakkal. A legsötétebb zónákban a 
legmagasabb az értékportok aránya
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hatást nem mutatnak eredményeink (3. ábra), ahogyan az alacsonyabb, helyi jelentőségű 
útvonalak mentén sem. Ebben az esetben is elvégeztük külön-külön az 5 szolgáltatástípusra 
is az elemezést, azonban mindegyiknél nagyon hasonló eredményre jutottunk. 

4. Következtetések

A magas helyi identitással rendelkező települések többnyire központi szerepkörrel 
is rendelkeznek, vagyis a helyhez való kötődés ilyen értékei nem csupán a történelmi 
jelentőségnek köszönhetőek, hanem annak is, hogy ezen településen élők kevésbé 
ismerik a környező térséget (nem szükséges ingázniuk, mert jelentős számú munkahely 
található helyben is). Ezzel párhuzamosan a Vác közvetlen környezetében lévő kisebb 
falvak alacsony identitásértékeinek oka, hogy az itt élők hétköznapjaik jelentős részét a 
központi településeken töltik (munka, szórakozás, oktatás stb.), így kevésbé kötődnek 
lakóhelyükhöz. A térségi ismertség magas értékei a mintaterület központi területein annak 
köszönhetőek, hogy a munkába járási, ingázási útvonalak ezen településeket keresztezik.

A gyalogos túraútvonalak menti értékkoncentráció oka egyértelműen az elérhetőség, 
és ezáltal az ismertség magas foka. Ugyanakkor a Duna menti kerékpárutat alapvetően 
a térség legjelentősebb látnivalói mentén tervezték, ezáltal az ok-okozati viszony nem 
igazolható maradéktalanul. 

Az értékpontok magas koncentrációja a főbb útvonalak, valamint a vasút mentén 
a térségben jelentős mindennapi ingázásnak (Vác és Budapest irányába) köszönhető, 
mivel ezáltal a lakosság az út menti területeket ismeri a legjobban. Ezzel szemben, az 
alsóbbrendű utak csak ritkán, illetve kevés ember által használtak, így nem mutatható ki 
hatás az értékpontok elhelyezése alapján. Az autópálya esetében az eredmények alapján 
megállapítható, hogy ezen útvonalat használók kapcsolata a környező tájjal, értékekkel 
minimális. A gyorsforgalmi utak vonalvezetése szintén oka lehet az alacsony értékeinknek 
(általában távol vezetnek az értékes elemektől). 

Összességében megállapítható, hogy az általunk alkalmazott ppGIS módszer alkalmas 
a kulturális ökoszisztéma szolgáltatások térségi szintű térképezésére. Az értékes – a 
helyiektől származó információkon túl –, tapasztalataink alapján, a helyiek érdeklődését, 
tudatosságát, lokálpatriotizmusát is képes növelni. E hatás fontos a jövőbeli fejlesztések, 
programok, stratégiák kidolgozása során. 

Az eredményeink általánosíthatóságához, gyakorlati alkalmazhatóságához 
nélkülözhetetlen újabb mintaterületek bevonása (hasonló és különböző adottságokkal 
bíró térségek egyaránt), illetve az eredmények pontosítása érdekében a térinformatikai 

3. ábra: A jelölt értékpontok kapcsolata a vasútvonalakkal és az autópályával. A legsötétebb 
zónákban a legmagasabb az értékportok aránya
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módszereken túl, statisztikai elemzések alkalmazása is szükséges. Mindezek ellenére, 
már a kutatás jelenlegi eredményei is hasznosíthatóak a terület-, és turizmusfejlesztési 
programok kidolgozása során (pl. közlekedési hálózatok tervezése, tájélmény növelésének 
szükségessége bizonyos helyszínek és közlekedési útvonalak mentén, helyi kötődés 
növelésének szükségessége). 
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Abstract
In the past decades the land use was significantly changed in the Gödöllő Hills, similarly to some 
other areas of Hungary. The proximity of the capital is both an advantage and a drawback for the 
Hills. Thanks to the favourable traffic system and its geographical situation, its population has been 
steadily growing. The development of the area has been determined not only by population growth, 
but also by industrial suburbanisation. However, all of the above mentioned details may turn into a 
disadvantage: the growing number of inhabitants entails a heightened burden on the environment, 
one of the biggest stress factors for the region. Despite the trends of suburbanisation, society has 
a growing need for a natural, “intact” environment. An urbanised area is starting to emerge along 
the central axis of the Hills (Veresegyház–Erdőkertes–Szada–Gödöllő–Isaszeg), besides the growing 
population the artificial areas have increased considerably.

Keywords: Gödöllői-dombság, urbanizáció, beépített területek

1. Bevezetés

A természetes vagy mára leginkább természetközelinek nevezhető tájak 
visszaszorulásának egyik mozgatórugója az urbanizáció, kontinensünk az egyik 
legurbanizáltabb térség. Az európai népesség 73%-a él városokban, becslések szerint 
2050-re ez az arány 82% lesz (EEA 2015). A másik jól használható tájváltozás-indikátor 
az ún. beépítettség mértéke. A változó területhasznosítási igényeket kiválóan példázza a 
mesterséges területek arányának változása, mely 2009–2012 között 3,7%-kal, míg 2012–
2015 között 3,9%-kal növekedett az Európai Unió tagállamaiban. Görögország, Belgium és 
Magyarország is azon országok közé tartozik, ahol a 2009–2015 között jóval 10% felett volt 
a mesterségesen borított felszínek gyarapodásának aránya (Internet1). A változásvizsgálat 
(2006–2012 között) során a legnagyobb ütemű növekedés egyértelműen a mesterséges 
területeké volt. A hosszabb távra (1990–2012 között) végzett elemzések is azt támasztják 
alá, hogy a beépített, mesterséges területek növekedési üteme pozitív és a legnagyobb 
mértékű (EEA 2017). 

Magyarország népességének 70%-a él városokban napjainkban. A vizsgált terület a 
Gödöllői-dombság, mely a főváros közelében, a főváros agglomerációs gyűrűjében fekvő 
kistáj. A települések dinamikus fejlődése fokozatosan a tájszerkezet felaprózódásához 
vezetett (Centeri et al. 2012, Idei 2011, Demény et al. 2016), a folyamattal párhuzamosan 
a természetes és természetközeli élőhelyek töredékére való csökkenése következett be 
(leginkább a száraz gyepek és legelők), melyek beépültek vagy feldarabolódtak (Tatár et 
al. 2009). A terület tájhasználatában bekövetkezett változások jól párhuzamba állíthatóak 
a népességszám növekedésével is (Berényi 1977, Demény 2008, Molnár 2009), melynek 
elsődleges kiváltó oka az 1990-es évekre jellemző szuburbanizációs folyamat. A fővárosból 
kiköltözők elsősorban Pest megyében telepedtek le, a térség vándorlási nyeresége évről-
évre növekedett, a népességszám növekedésével párhuzamosan számottevően változott 
a lakások száma is szinte minden településen (Csanádi – Csizmady 2002, Daróczi 1998, 
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Dövényi et al. 1998, Dövényi – Kovács 1999). A földrajzi adottságainak köszönhető kedvező 
közlekedés miatt a népesség folyamatosan növekszik. A terület fejlődésére nemcsak a 
népességi, de az ipari szuburbanizáció is hatással volt (Demény 2008, Koós 2004, Koós – 
Tóth 2007). Jelen vizsgálat azt elemzi, hogy a Gödöllői-dombság központi részén az 1990-
es évektől milyen átrendeződések zajlottak le, kialakulóban van-e egy urbanizált tengely. 

2. Anyag és módszer

A Gödöllői-dombság tájhasználatát 1989-től vizsgáltuk. A rendelkezésre álló EOV 
topográfiai térkép (1989) digitalizálását követően, a Corine Land Cover sorozat térképei 
(CLC50, Corine 2006, Corine 2018) esetén a rendelkezésre álló kategóriákat az általunk 
alkalmazott felvételezési módokba soroltuk és elkészítettük a felszínborítási térképeket. 
A következő területhasználati módokat különítettük el: lakott terület (mesterséges 
felszín: beépített terület, gazdasági-ipari épületek, közlekedési útvonalak); erdő (cserjés, 
bozótos); vizenyős terület (felszíni vizek, nádas-mocsaras területek); rét, legelő; szántó; 
kert, gyümölcsös; és szőlő.

Ezt követően a korábbi időszakban készült térképet metszettük a későbbi térképpel, 
melynek eredményeként egy változás térképet kaptunk. A poligonokat újra kódoltuk, ott, 
ahol nem volt változás ’0’ kóddal, ahol volt változás ’1’-es kóddal, majd térképen ábrázoltuk. 
A számított adatokból egy eredmény-táblázatot készítettünk, az eredményt százalékos 
formában fejeztük ki, különös tekintettel a lakott területekre.

Az elemzésben feldolgozott térképek: EOV topográfiai térkép (1989) (M=1:10000) 
(FÖMI), Corine 50 (1998) Corine Land Cover Map (M=1:50000), Corine Land Cover Map 
2006 (M=1:100000), Corine Land Cover Map 2018 (M=1:00000).

3. Eredmények

A Gödöllői-dombság területén a rendszerváltást követően is jelentős átrendeződések 
zajlottak le. A társadalom tájformáló hatása jóval korábbra tehető, Frisnyák (2008) 
egyik kutatásában úgy fogalmazott: nemzedékek munkájának köszönhetően kultúrtáj 
teremtődött a dombvidéken. A vizsgált időszakban meghatározó területhasználati forma 
az erdő és a szántó területek voltak (1. táblázat), melyek nagyobb összefüggő területeket a 
dombság középső és déli részén alkotnak. 

A kistáj átstrukturálódását jól jelzi a lakott (beépített) területek fokozatos növekedése 
napjainkban is (13,67%). A beépítettség fokozódásával párhuzamosan a dombság szinte 

Megnevezés EOV CLC50 CLC2006 CLC2018

Lakott terület 9,18 12,38 12,56 13,67

Erdő 37,06 40,46 37,87 34,50

Vizenyős terület 0,99 0,74 0,54 0,54

Rét, legelő 11,29 3,77 2,46 2,47

Szántó 36,32 33,39 37,04 34,65

Kert, gyümölcsös 4,14 0,88 0,96 0,79

Szőlő 1,02 0,44 0,24 0,13

Egyéb mezőgazdasági területek  7,94 5,46 5,87

Egyéb félig természetes területek   2,87 7,37

1. táblázat: A tájhasználat változása a Gödöllői-dombság területén 1989–2018 között (%)
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mindegyik településén nőtt a népességszám. Kiemelkedően magas volt Veresegyházon 
(192%), ami azt jelenti, hogy a lakosság száma csaknem megháromszorozódott 1990-hez 
képest (1. ábra). Míg Szadán (145%), Csomádon (125%) és Erdőkertesen (117%) is több 
mint duplájára emelkedett a népesség száma. A dombság peremi területein (Úri, Vácegres, 
Mende, Valkó), melyek a fővárostól messzebb fekszenek a növekedés mértéke 20% alatti 
volt, de ebbe a csoportba sorolható Gödöllő is. A továbbiakban az elemzésben a lakott 
terület változására fókuszáltunk. 

Az EOV és a CLC50 felmérés közötti időszak Magyarországon a rendszerváltást követő 
évtizedet fedi le. Ebben az időszakban a kistáj területének 79,63%-án nem történt változás, 
vagyis a terület ¾-én a területhasználati forma stabil maradt. 

A lakott területek kb. felén (50,9 %) nem történt változás. A változás eloszlását tekintve 
a negatív irányú átalakulás volt a meghatározó természetvédelmi szempontból, leginkább 
a kert, gyümölcsös (15,83%) és a rét, legelő területeket (14,88%) alakítottak át beépített 
területté (2. táblázat).

A CLC50 és Corine 2018 felmérés közötti időszakban a terület 74,88%-án nem, míg 
25,12%-án történt változás. A vizsgált időszakban a beépített (lakott) területek 58,76%-
a megőrizte eredeti funkcióját, míg 41,24%-án következett be változás. Az átalakulási 

1. ábra: Népességszám változása a Gödöllői-dombság településein 1990–2018 között (fő)

Megnevezés EOV-CLC50 
(ha)

EOV-CLC50 
(%)

CLC50-
Corine2018 

(ha)

CLC50-
Corine2018 

(%)

Erdő 270,54 3,32 241,42 2,94

Vizenyős terület 28,56 0,35 10,08 0,12

Rét, legelő 1210,91 14,88 60,17 0,73

Szántó 646,81 7,95 590,72 7,19

Kert, gyümölcsös 1288,64 15,83 0,01 0,00

Szőlő 298,82 3,67 15,02 0,18

Egyéb mezőgazdasági terület 0,00 0,00 1099,59 13,38

Egyéb félig természetes terület 9,40 0,12 0,00 0,00

Összesen: 3753,69 46,12 2017,00 24,55

2. táblázat: Lakott területek negatív irányú változása a Gödöllői-dombság területén 1989–2018 
között
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irányokat vizsgálva megállapítható, hogy 24,55%-ban negatív irányú volt a változás (2. 
táblázat). 16,69%-a a változásoknak pozitív irányúnak tekinthető természetvédelmi 
szempontból. Ebben az időszakban leginkább egyéb mezőgazdasági és szántó területek 
kerültek ki a művelésből.

4. Következtetések

A Gödöllői-dombság tájhasználata fokozatosan változik, ezt jól jelzi, pl. a beépített 
területek növekedése, mely a dombság egészére jellemző, de különösen a kistáj középső 
részén a meghatározó, amit a növekvő népességszám is alátámaszt. A központi részen 
él a dombság lakosságának majdnem 50%-a, így elmondható, hogy ezen a területen 
jelentős az antropogén hatás. A népességnövekedés jelentős terhet jelent a települések 
és a természetes környezet számára: új területek belterületbe vonása (például korábbi 
hétvégi házas övezetek átsorolása, új területek kiparcellázása, vagyis művelésből kivont 
területek átsorolása). Települési és közlekedési infrastruktúra alapján számítva közepesen 
fragmentált területekhez sorolható a Gödöllői-dombság, a kistájak kb. 10%-a tartozik ebbe 
a csoportba (Csorba 2005). A népességszámot és a beépített területek terjeszkedését, 
annak irányát tekintve az a megállapítás tehető, hogy a dombság központi tengelyében 
egy urbanizált térség van kialakulóban a Veresegyház–Erdőkertes–Szada–Gödöllő–Isaszeg 
tengely mentén, az urbanizációs folyamat az első négy település esetén a legszembetűnőbb.
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI A  
MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBAN

SZŰCSNÉ MURGULY MARGIT MAGDOLNA

Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet Doktori Iskola

Absztrakt
A Mátészalkai járás földrajzilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös választókörzetének szerves 
része. Az országgyűlési képviselő 44 település polgármesterével együtt megalapította a Szabolcs 
05-ös Társulást, melynek lényege, hogy a térségre eső uniós támogatást ésszerűen felosztották a 
települések lélekszámának arányában egymás között, és a rá eső összegre mindegyik pályázatot 
nyújtott be. 
Közösen abban gondolkodnak, hogyan tudnák a térséget fejleszteni, élhetővé tenni, a tradicionális 
gazdálkodási formát újra népszerűsíteni, amely ismét megélhetési lehetőséget biztosítana az itt 
élő családok számára. Az elmúlt évben megszervezték a Porta Portya rendezvényt Géberjénben, 
ahova nyolc települést hívtak meg, és az esemény során mindenki bemutatta a településére jellemző 
terméket. A falu lakosai saját portájukon mutatták be termékeiket, és fogadták a látogatókat, itt adtak 
helyet a vendég településekről érkező gazdáknak is. 
Ennek a továbbfejlesztése az a koncepció, mely a gróf Károlyi Gyula terv nevet kapta. A terv szándéka, 
hogy az önkormányzatok által közmunka programban foglalkoztatott embereket a társulás által 
létrehozott Nonprofit Kft támogassa központi forrásból növény- vagy állattenyésztés, illetve 
késztermék létrehozásának céljából addig, míg a közfoglalkoztatott őstermelővé vagy vállalkozóvá 
nem válik.
2018 júniusára elkészült ezzel kapcsolatban egy tanulmány, mely még nem hozzáférhető. Ennek a 
programnak van egy tájökológiája, tájeltartó szerepe, hiszen éppen azt adja vissza, amiben a szatmári 
ember jeleskedett: megművelte a földjét, állatot tartott, eltartotta családját.

Kulcsszavak: településfejlesztés, Mátészalkai járás

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el az 5-ös politikai választókörzet, 
melyet a Baktalórántházai, a Mátészalkai és a Csengeri járás alkot 44 településsel. A 
választókörzet országgyűlési képviselője összehívta a 44 település polgármesterét, és 
tájékoztatta őket arról, hogy a megyébe érkező 92 milliárd TOP Területi Operatív Program 
fejlesztésre szánt támogatásból 18 milliárd esik az 5-ös választókörzet településeire, 
melyet megpályázhatnak és megnyerhetnek, ha összefognak (Kovács S., interjú). 2015. 
január 15-én megalapították a Szabolcs 05 Társulást, melyet a polgármesterek tanácsa 
alkot, és a települések polgármesterei képviselnek. Mátészalkai székhellyel került 
bejegyzésre a Társulás. „A Társulás célja közös területfejlesztési célok kidolgozása és 
megvalósítása.” (Szabolcs 05 Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megállapodás) 
Az együttműködési megállapodás lényege, hogy az 5-ös választókörzetre eső 18 milliárd 
forintot elosztják a települések között népességszám arányában, így az egy településre eső 
összeg alapján pályáznak az önkormányzatok olyan beruházásra, amilyenre szükségük 
van. „Az egész munkafolyamatot igyekeztünk koordinálni, és az önkormányzatok igényeit 
a lehetőségre álló fejlesztési forrásokhoz igazítani, elkerülve azt, hogy ugyanarra a 
forrásra sokkal többen pályázzanak, mint amennyi a rendelkezésre álló keret.” (Felföldi, 
interjú) Ezzel a munkafolyamattal elérték azt, hogy minél kevesebb legyen a forráshiány 
miatt elutasított pályázat, és minél több nyertes pályázathoz jusson a térség. A 2015-ös 
év végére megjelentek a TOP pályázatok. A polgármesterekkel havonta csoportban és 
egyénenként is történtek egyeztetések, majd másfél évi kitartó munka után kiforrott, hogy 
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melyik önkormányzat melyik intézkedésre és mekkora összeggel pályázott. Ennek alapján 
összeállt egy projektlista, mintegy 18 milliárd forint összegre nyújtottak be elkészített 
pályázatokat a három járásból, melyet a polgármesterek jóváhagytak. 

A Társulás egy éves működése után, 2016 januárjában létrehozta és bejegyeztette a 
Szabolcs 05 Nonprofit Kft-t. Ennek a munkacsoportnak az volt a feladata, hogy a 44 település 
önkormányzata által a társuláshoz benyújtott igény alapján elkészítse a pályázatokat. 
Tették mindezt azért, hogy ne más megyéből vagy a fővárosból érkező pályázatírók vigyék 
el a munkát és a pénzt, hanem a munka és az érte járó honorárium is a térségben maradjon, 
és az itt élő jó szakembereknek adjanak vele munkát és annak ellenszolgáltatását. A 
törvény előírja, hogy a projektmenedzsment feladatokat a pályázó köteles ellátni, és 
nem szervezheti ki külső alvállalkozónak, csak köztisztviselőként dolgozó egyén vagy 
önkormányzati tulajdonban álló cég láthatja el ezt a feladatot. A munkacsoportban 5 fő 
dolgozik, de mivel alacsony a létszám, a Társulás úgy döntött, hogy az önkormányzati 
dolgozók is dolgozhatnak alvállalkozóként, akikért a polgármesterek felelősséget vállalnak. 
A pályázatokat kidolgozták, elkészítették és benyújtásra kerültek. Ez egy elhúzódó, hosszú 
folyamat volt, amely jelenleg is tart, hiszen a pénzmaradványokból mintegy 5,2 milliárd 
forint összegre bölcsődékre lehetett pályázni 2019. július végéig. A Szabolcs 05-ös Társulás 
jogilag egy önkormányzat, mely külön is pályázhat. A Társulás kidolgozta a foglalkoztatási 
paktumot, melynek a lényege, hogy a 44 önkormányzat nem külön- külön köt szerződést, 
hanem a Társulás egy személyben szerződik a minisztériummal, a kormánnyal, az Országos 
Foglalkoztatási Alappal és egyéb intézményekkel. Az 1 milliárd 400 millió forintra dolgoztak 
ki új típusú foglalkoztatási paktumot, mezőgazdaságra, termelésre, feldolgozóüzemekre. A 
Mátészalkai járásban ebből a Területi Operatív Programból a 26 település önkormányzata 
és egyéb szervezete 11milliárd 114 millió forintra nyújthattak be pályázatot. Ebből az 
összegből a településeken az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére került 
sor, az épületek felújítására, Győrtelek településen kerékpárút, Vaján, Nyírcsaholyban és 
Nagyecseden termelői piac kialakítására, valamint egyházi épületek építésére, felújítására 
Nagyecseden. Természetesen az önkormányzatoknak voltak egyéb forrásokra is beadott és 
elnyert pályázatai, de most csak a TOP pályázatokra koncentrálunk. Az elnyert pályázatok 
különböző munkafázisban vannak, némelyik még az előkészítő szakaszban, sok a 
megvalósulás szakaszában, és nagy részük lezárult. Rápolt település nem pályázott, Hodász 
benyújtott pályázatai elutasításra kerültek, egyébként a polgármesterek elégedettek.

A Mátészalkai járás

A Mátészalkai járásban - melynek székhelye Mátészalka - 26 település található. A 
járás települései: Mátészalka, Nagyecsed, Vaja, Hodász, Mérk, Ököritófülpös, Fábiánháza, 
Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Nyírcsaholy, Nyírkáta, 
Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nagydobos, Ópályi, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, 
Tiborszállás, Vállaj (Internet1). A Társulással nem kötött megállapodást Vállaj, Fábiánháza 
és Mérk. Minden fejlesztéshez figyelembe kell venni és megvizsgálni a települések vagy az 
adott térség földrajzi, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális (Bánlaki-Bokor-Tóth, 1991) 
adottságait. A Mátészalkai járás mint tájegység földrajzilag a Szatmári-síkság szerves része, 
nyugaton a Nyírség homokvidéke, északon a Beregi-síkság határolja, átszeli a Kraszna 
folyó, keleten a Szamos és a Holt-Szamos is érinti. A hajdani Ecsedi-láp teknőjében és annak 
peremén helyezkednek el a települések. Felszíne síkság, éghajlata mérsékelt övi meleg és 
száraz. Északi fekvése miatt hűvösebb, mint az Alföld éghajlata. Évi középhőmérséklete 
9-10,5 C0 között váltakozik. Az évi csapadék átlaga 650-700 mm. A térség talaja homok, 
agyag, kotú és réti talaj. Lakosainak száma 64.810 fő, népsűrűsége 104 fő/km2, területe 
624,7 km2. 
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Fő közlekedési útvonala a 49-es főút, mely Vaja-Mátészalka-Csengersima között halad 

át a Romániában fekvő Szatmárnémetibe. Mátészalkától mintegy 6 kilométerre a 49-es 
főúton az M3-as autópályára tudunk Jármi és Őr település között felhajtani. A 4918-as 
alsóbbrendű út Mátészalkáról Vállaj határátkelőn át Nagykárolyba vezet.

A gazdaság helyzete igen szélsőséges. A járásban mindössze három város van. Mátészalka 
ipara jól kiépült, több nyugati tulajdonú cég üzemel az ipari parkban, sok munkaerőt felölel 
e térségből. Vaja előnyös helyzetben van az autópálya közelsége miatt, Nagyecsed viszont 
perifériára szorult város, nincs számottevő ipara, a mezőgazdasági növény- és állattartás 
a jellemző. Három nagyközség található a járásban: Hodász, Mérk és Ököritófülpös, a 
többi 20 település községi szinten van népességszám alapján. Ezeken a településeken a 
legnagyobb munkáltató foglalkoztató az önkormányzat. Kivételes helyzetben van Őr, az 
autópálya megépítése óta több üzem települt a községbe. Figyelembe kell venni, hogy az 
adott térségben a növény- és állattenyésztés milyen hagyományokkal rendelkezik, mit 
termelnek szívesen az emberek. A fekete földön az Ecsedi-lápon, Mátészalkától délre 
és délkeletre szinte mindent termelhetnek, de a homokos területeken, Jármi, Papos, 
Őr, Vaja, Kántorjánosi, Nyírmeggyes és Nyírkáta területén csak bizonyos növények 
teremnek meg (pl. gyümölcsfák, konyhakerti növények, paprika, paradicsom, burgonya). 
Növénytermesztésben a rendszerváltás után a háztáji gazdaságokban a napraforgó, 
kukorica, búza, a homokos vidéken burgonya, konyhakerti növények, gyümölcsös (alma, 
meggy, szilva) volt jellemző. A térségben az állattartás a szarvasmarhára és a sertésre 
koncentrálódott, csak kevés számú volt a baromfi- (csirke, tyúk) és a birkatenyésztés. 
Mátészalkán sertésfeldolgozó és szarvasmarha vágóhíd működött, a rendszerváltás után a 
szarvasmarha feldolgozó üzem megszűnt. 

A térségben is kialakult az új típusú nagybirtokrendszer, sok embernek volt kevés földje, 
de mára már azt is eladták, mert nem gazdaságos gépek, eszközök nélkül bérbe műveltetni, 
és kevés embernek van sok földje, ők viszont teljes gépparkkal rendelkeznek. A térségben 
a földek megműveléséhez, az állatok tartásához a tudás, a hagyomány megvan, mindez 
átörökíthető, továbbadható. A települések infrastruktúrája kiépített, az önkormányzatok 
a pályázati lehetőségek során az utak, árkok, csatornarendszer kiépítését elvégezték, 

1. ábra: Mátészalkai Járás
Forrás: www.jaras.info.hu
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víz, villany, gáz, kábel tv, internet, szennyvízelvezetés minden településen kiépített. Az 
önkormányzati épületek újjáépültek vagy teljes felújításon estek át.

A társadalom rétegződése, a középosztálytól való leszakadás egyre nagyobb. A 
szegénység mindig nagyobb volt az országos átlagnál. A 2008-as évben bekövetkezett 
gazdasági válság miatt sokan külföldre mentek dolgozni. A fiatalok a főiskola, egyetem 
elvégzése után nem jönnek vissza dolgozni, a nagyobb városokban keresnek munkát, 
emiatt a települések elöregednek, az értelmiségi réteg csökken, és nő az alacsony iskolai 
végzettségűek száma. A munkaerő vonatkozásában kettősség alakult ki a térségben. A 
járás városaiban működő cégeknél megjelent és elég nagy a munkaerőhiány, ugyanakkor 
a településeken élő roma lakosság körében nagyszámú a munkanélküliség. Ennek az az 
oka, hogy a roma lakosság nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, és nem 
tudnak megfelelni a munkáltató elvárásainak. Ugyanakkor azzal is elég nagy számban 
találkozunk, hogy a szakmával, érettségivel rendelkező romát nem veszik fel dolgozni 
etnikai hovatartozása miatt. Mátészalka és Vaja város kivételével a települések legnagyobb 
munkáltatója az önkormányzat. 

Porta Portya Géberjénben

2018-ban szervezték meg először géberjéni központtal a Porta Portya nevű rendezvényt, 
melynek értelmi szerzője a Szabolcs 05-ös Társulás egyik lelkes géberjéni lakosa volt. Az 
értelmi szerző elképzelése az volt, hogy „a rendezvény ne legyen szokványos, a többihez 
hasonló, ahol egy településen egy adott helyre (sportpályára, a kultúrház vagy az iskola 
udvarára) betömörítik az embereket, és ott mindenki ugyanazt a pavilont látogatja, 
ugyanazon a helyen járkálnak az emberek, ugyanazt eszik és isszák, nem közvetít értéket, 
hanem az egész települést bevonták ebbe a programba.” (Kovács D., interjú) A Szabolcs 05-
ös Társulás önkormányzat tagjainak településeit meghívták, és azokat különböző portákon 
helyezték el. A helyi lakosok megnyitották portáikat a látogatók előtt és megmutatták 
értékeiket. Így a látogatók bejárták az egész települést, megnézhették a Holt-Szamost, 
a Kende kúriát, ahol a vendégtelepüléseket helyezték el, akik településükre jellemző 
termékekkel kínálták a látogatókat. A nyírcsaholyiak a rájuk jellemző lapcsánkával, a 
másik település palacsintával, mások fánkkal vagy lángossal lepték meg az embereket. 
A fülpösdaróci vadászok szarvast készítettek el pörköltnek. A darócok nyúzók voltak, a 
vadászok által elejtett vadakat készítették elő a konyhára, ennek hagyományát szeretnék 
megteremteni. 

Interjúalanyom elmondta, céljuk az, hogy ez a rendezvény előbb-utóbb kinője magát, és 
ne csak egy rendezvény legyen, hanem megmutassák, hogyan gazdálkodnak, hogyan élnek, 
ezáltal egyfajta településfejlesztés kezdődjön el. Céljuk továbbá, hogy egy-egy település 
történetében megkeressék azokat a legendákat, amelyekre lehet építeni, egy kis mitológiát 
fűzni köré, ezzel növelni a település eladhatóságát, turisztikai értékét a piacon. Ne csak egy 
tájmotívumban gondolkodjanak, hogy valaki megmutatja a portáját, hanem bemutassák azt 
is, hogyan sütik a kenyeret a nagyszülők receptje alapján, ami több százéves hagyományon 
alapszik. Erre a hagyományra, az ősöktől hozott tudásra, tapasztalatra kezdték el kidolgozni 
és elindítani a közfoglalkoztatási programot.

A gróf Károlyi Gyula terv 

A gróf Károlyi Gyula terv az országgyűlési képviselő szellemi terméke, jelenleg nem 
hozzáférhető, a nyilvánosságra hozatala még várat magára, hiszen ez egy nagyon korai 
koncepció, folyamatos kidolgozás alatt áll, mert a közfoglalkoztatás állandóan változás alatt 
van. Az információhoz interjú alapján jutottam hozzá, ezért adatokkal nem szolgálhatok, 
csupán az általa elmondottakat tudom papírra vetni. Ez a koncepció arról szól, hogy az adott 
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települések közfoglalkoztatási programjába hogyan illeszkedik be a helyi hagyományokon 
alapuló állattenyésztés és zöldségtermesztés. A Szabolcs 05 Társulás megbízásából egy 
budapesti cég, amely közpolitikai elemzésekkel foglalkozik, 35 oldalas tanulmánytervet 
készített el 2018 júniusának első felére. Megvizsgálták a járások településeit, milyen a 
munkanélküliség és a szakképzettség aránya. A vizsgálat kiterjedt arra, hogy a térségbe 
hogyan lehet beilleszteni egy ilyen koncepciót, egyáltalán van-e létjogosultsága ennek a 
programnak. Kutatásokat végeztek a polgármesterekkel, hogy egy-egy településen mivel 
foglalkoznak, milyen a foglalkoztatás, mivel tudnak ehhez a programhoz hozzájárulni. 
Minden településnek megvan a maga innovációja, amit a Start közmunkaprogramban 
próbál ki. 

A gróf Károlyi Gyula program alapján a Szabolcs 05 Társulás - melyet a polgármesterek 
képviselnek - létrehoz egy Nonprofit Kft-t, mely ellátja a közfoglalkoztatási feladatokat. 
A célja, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatott emberek körében, ha van olyan 
egyén, aki hozott magával a családjából hagyományt, tudást a zöldségtermesztéssel 
vagy állattartással kapcsolatban, és szívesen végezné ezt a tevékenységet, akkor a 
Társulás által létrehozott Nonprofit Kft támogatással segíti a vállalkozó kedvű egyént. Ha 
történetesen egy közfoglalkoztatásból élő házaspár csirkét szeretne tenyészteni, mert 
gyerekkorában szüleitől ezt látta és tanulta, de nincs tőkéje ahhoz, hogy ezt a tevékenységet 
elkezdje, a Nonprofit Kft finanszírozza az épület költségeit, biztosítja a takarmányt, 
az állatok beszerzési árát, összehozza a piaci szereplőket, segít az értékesítésben. A 
közfoglalkoztatott kötelezettsége, hogy gondoskodjon az állatok tenyésztéséről, valamint 
a Nonprofit Kft által évente előírt darabszám tenyésztéséről. A közfoglalkoztatott addig 
kapja a rendszeres közfoglalkoztatott munkabért, míg önállóvá nem válik. A végső cél: az 
eddig közfoglalkoztatásból élő egyént hozzásegíteni ahhoz, hogy önállóvá, önfenntartóvá 
váljon, és egy bizonyos idő után vállalkozóként vagy őstermelőként végezze tovább ezt 
a tevékenységet. Ha a településeket megvizsgáljuk, megállapíthatjuk azt, hogy ma már 
nagyon sok helyen nem művelik meg az emberek a lakóházukhoz tartozó telket. Régen 
az emberek megművelték a kertjüket, megtermelték egész évre a család élelmezéséhez 
szükséges sárgarépát, petrezselymet, babot, krumplit, hagymát, paradicsomot, uborkát, 
minden talpalatnyi földet bevetettek, gyümölcsfákkal volt tele az udvar, a kert, melynek 
terméséből a háziasszony befőttet, lekvárt készített és elrakta azt a téli időszakra. A 
fiatalabb generáció körében mára már elfelejtődött ez a tevékenység, elmentek az emberek 
dolgozni az iparba, vagy a munkahely miatt ingáznak és nem szánnak rá időt, vagy nincs 
idejük a háztáji gazdálkodásra, esetleg nincs pénzük arra hogy befektessenek, felszántassák, 
bevessék kertjüket, megvásárolják a vető magvakat, palántákat. A konyhakerti zöldségeket 
nem megtermelik, hanem megvásárolják a zöldségboltban, bevásárlóközpontokban. Ezzel 
a programmal vissza szeretnék szoktatni a vidéki embert arra, hogy gazdálkodjon és 
egyre jobban önfenntartó legyen. A közfoglalkoztatás fejlesztése vonzza be a települések 
fejlesztését, mert egy idő után a településnek reagálni kell arra, hogy az emberek elkezdtek 
gazdálkodni, újra foglalkoznak valamivel. A településnek ösztönözni kell a helyi lakosságot, 
a programnak pedig az önkormányzatot, hogy vegyen részt aktívan a programban, ezáltal 
összefűzni egy komplex településfejlesztési stratégiát. A polgármesterekkel folytatott 
beszélgetések alapján vannak olyan települések, ahol már el lehetne kezdeni ezt a programot, 
de van olyan, ahol évek múlva kerülhet rá sor. Olyan település is van, ahol egyáltalán nincs 
igény erre, mert nincs nagyszámú munkanélküliség, az önkormányzatnak csupán néhány 
közfoglalkoztatottja van, és azok alkalmatlanok arra, hogy önálló tevékenységet tudjanak 
folytatni bizonyos idő eltelte után. 

A jelenleg közmunkaprogramban folytatott oktatás, képzés során lehetőség van arra, 
hogy az emberek képezzék magukat, új szakmát tanuljanak, és ezáltal ki tudnak lépni a 
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munkaerőpiacra. Azok a közmunkások, akik az önkormányzati épületek felújításában vettek 
részt, kőművesek, szakipari munkások mellett segédkeztek, valamilyen szinten elsajátítottak 
bizonyos munkafolyamatokat. Megfelelő kézügyességgel, kitartó munkamorált tanulva el 
tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon vállalkozóknál, építkezéseknél segédmunkásként. 
Valamilyen szinten megtanultak dolgozni, és ezáltal rendszeres jövedelemhez jutnak. 
A települések vezetőivel folytatott beszélgetések folyamán kiderült, hogy szóba jöhet 
a munkaerő mobilizáció is. Ha megvizsgáljuk egy településen a közfoglalkoztatottak 
összetételének arányát, kiderül, hogy több településen nagyobb arányban vannak a nők, és 
kevés a férfi. Nincs, aki a traktorra üljön, nincs elegendő férfi munkaerő. Megfogalmazódik 
a gondolat: van-e arra lehetőség, hogy a települések között oldják meg a munkaerő-
kölcsönzést a közfoglalkoztatottak körében. Ki kell dolgozni annak a lehetőségét, hogy 
lehet-e a munkaerőt a települések között mozgatni. Ennek hosszú távon több előnye is van. 
Az emberek megismerik a másik településen lakó embereket, azok szokásait, igényesebbé 
válnak önmagukkal szemben. Sok hozadéka lehet mindennek az idők folyamán, amit fel 
lehet használni és előnyökhöz lehet jutni általa.

Tájökológiai, tájeltartó szerepe is van ennek a programnak. Ha figyelembe vesszük a térség 
földrajzi, társadalmi, gazdasági adottságait és a helyi hagyományokon alapuló gazdálkodást, 
mely évtizedeken át a helyi sajátosságok alapján működött, a közmunkaprogram 
segítségével helyzetbe lehet hozni azokat az embereket, akik akarnak dolgozni. Ez a 
program éppen azt adja vissza, amiben a szatmári ember jeleskedett: megművelte a 
földjét, állatot tartott, eltartotta családját, önfenntartó volt. A Start közmunkaprogramból 
szeretnék biztosítani az erőforrásokat a program anyagi hátteréhez, majd egy bizonyos idő 
eltelte után az embereknek önállóvá kell válniuk, a gazdaságot önjáróvá kell tenniük.
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GAZDASÁGI ERŐ VÁLTOZÁSA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 
MEGYE KÜLSŐ ÉS BELSŐ PERIFÉRIÁIN

VARGA ÁGNES
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar,  

Gazdaságföldrajz és jövőkutatás Tanszék

Absztrakt
Borsod-Abaúj-Zemplén megye országhatár (Észak-Borsod, a Hernád-völgye és a Bodrogköz), de belső 
megyehatár menti (a Mezőség és a Taktaköz, valamint a Tisza-mente találkozása) térségei is újra és 
újra a fejlesztéspolitika kedvezményezett, komplex programmal is támogatandó leghátrányosabb 
helyzetű térségei között szerepelnek. A kutatásban a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások bruttó 
hozzáadott értékének vizsgálatán keresztül arra kerestem a választ, hogy 2004 és 2015 között 
hogyan változott a megye 11 periférikus járásának gazdasági ereje? A vizsgálat eredményeképpen 
megállapítható, hogy két járás kivételével a járásszékhellyel szemben a hinterlandok megerősödése 
figyelhető meg, az országos növekedési ütemet meghaladó növekedést felmutató településeknek 
köszönhetően.

Kulcsszavak: periférikus térség, területfejlesztés, gazdasági erő, járásszékhely, hinterland, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1. Bevezetés

2007-ben és 2014-ben is lehatárolásra kerültek a területfejlesztés kedvezményezett 
térségei, amelyeket megvizsgálva azt láthatjuk, hogy három belső periferikus járás is – 
Szerencsi, Tokaji és Sárospataki ¬ javítani tudott relatív fejlettségi pozícióján a 2007-2013-
as Európai Uniós programozási időszakban. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy 
vajon a gazdasági erő növekedése tükrözi-e ezt a változást a három járásban, vagy egyéb 
tényezők játszhattak szerepet a pozitív irányú elmozdulásban?

Kutatásom földrajzi keretét Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű, 
periferikus térségei jelentik, amelyek mind a külső (abszolút) térben, mind a belső 
(társadalmi) térben periferikus jellegűek. A kutatásomban periferikus térségnek azokat a 
járásokat és a hozzájuk tartozó településeket tekintem, amelyek kistérségi jogelődje, vagy 
annak a jelenlegi központot is magában foglaló része (Putnoki járás) a 2007-es lehatárolás 
szerint (311/2007. (XI.17.)) komplex programmal támogatandó a lakosság 10 százalékát 
tömörítő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségbe tartozott. Így összesen 11 járás (Ózdi, 
Putnoki, Edelényi, Mezőcsáti, Szikszói, Encsi, Gönci, Szerencsi, Tokaji, Sárospataki és 
Cigándi) gazdasági erejének változását vizsgálom.

2. Kutatás módszertana

A gazdasági erő nemzetközi szinten általános mérési eszköze a bruttó hazai termék 
(GDP, Gross Domestic Product), amely a hivatalos statisztikákban csak megyei szinten 
áll rendelkezésünkre. Kiss (2003) és Lőcsei – Nemes Nagy (2003) kísérletet tesznek 
a GDP becslési eljáráson történő kistérségi és település szintű előállítására, azonban 
a gazdasági erőt a kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások összesített bruttó 
hozzáadott értékével mérő vizsgálatok is ismertek a hazai szakirodalomban (Nagy – Nagy 
2008; Molnár et al. 2018), amely a település/térség vállalkozásain keresztül ragadja meg 
a helyi gazdasági erőforrásokat, és nem tartalmazza az önkormányzati, vagy egyéb jogi 
személyiségek gazdasági erejét. Mivel azt gondolom, hogy a periférikus térségek valódi 
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fejlődésének egyik kulcstényezője a potens vállalkozások megtapadásában rejlő gazdasági 
stabilitás megteremtődése ezért vizsgálatomban a bruttó hozzáadott értéken keresztül 
közelítem meg a gazdasági erő változását, amelyet Molnár et al. (2018) vállalati szinten a 
GDP értékének feleltet meg.

Járási pozíciók és változásuk a gazdasági erő alapján

2004 és 2015 között Borsod-Abaúj-Zemplén megye hozzájárulása az országos szinten 
mért bruttó hozzáadott értékhez lényegében nem változott (3% körül mozgott), ahogy az 
egy főre jutó bruttó hozzáadott érték szerinti relatív pozíciója sem  a megyék versenyében, 
a záróévet kivéve (amit Tiszaújváros hirtelen kiugró teljesítménye okozott). Az egy főre 
jutó bruttó hozzáadott érték alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11 periférikus járása 
közül csupán hét (Dél-Abaúj mindhárom: Szikszói, Encsi, Gönci, Borsodból Ózd kivételével 
valamennyi: Edelényi, Putnoki, Mezőcsáti és Dél-Zemplénből a Cigándi) került volna 
be a legalacsonyabb értékkel bíró 33 járás közé. Az időszak végére a Cigándi mellett, a 
Putnoki és Ózdi járás országos szinten is a sereghajtók közé került, és a Tokaji és Szerencsi 
járáshelyzete is romlott, a többi járás stagnált (Edelényi), vagy javítani tudott pozícióján 
(Sárospataki, Encsi, Szikszói, Mezőcsáti és Gönci), azonban a Tokaji és Sárospataki 
kivételével így már mindegyik a 33 sereghajtó között szerepelt.

Újra erősödő területi egyenlőtlenségek és hátterük Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében

2004 és 2015 között az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték tekintetében Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében járási szinten mért egyenlőtlenségi mutatók alapján 2009-ig az 
egyenlőtlenségek csökkenését, majd azt követően újra erősödését láthatjuk (1. táblázat).

2015-ben az egyenlőtlenségek növekedését a Tiszaújvárosi járás értékei okozzák, 
amely évről évre történő szélsőséges változása okoz hirtelen ugrásokat az egyenlőtlenségi 
mutatók értékében. 

A bruttó hozzáadott érték Hirschman–Herfindahl-indexszel mért koncentrációs 
mutatója maximális területi kiegyenlítettség esetén 0,0625 elméleti minimumához képest 
4,16-szoros koncentrációt jelző 0,26-os időszaki átlagot a Miskolci (44,8 %), a Tiszaújvárosi 
(15,6 %) és a Kazincbarcikai (16,2 %) járás határozza meg, amelyek a bruttó hozzáadott 
érték 76,6 %-át koncentrálják. Azonban míg ez a Tiszaújvárosi és Kazincbarcikai járás 
esetén egyértelműen a járásszékhelyre koncentrálódik, addig a megyeszékhely és járási 
hinterlandja sokkal kiegyenlítettebb fejlődést és arányt képvisel (2.táblázat).

A megye 16 járása közül a Cigándi, Tiszaújvárosi, Miskolci és Szikszói esetén 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Relatív szórás 81.5 89.2 83.9 62.3 63.8 59.7 79.8 75.7 59.0 76.9 65.7 119.1

Log. relatív 
szórás 14.9 16.4 14.9 13.9 13.1 14.0 14.3 14.4 12.9 14.3 14.0 15.6

HH-index 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2

Gini 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5

Hoover 28.6 31.5 28.6 28.4 27.4 27.6 28.5 28.8 27.7 27.8 27.7 31.2

Duál mutató 4.0 4.9 4.0 3.9 3.7 3.7 4.0 4.1 3.8 3.8 3.7 4.8

1.táblázat: Szigma-konvergencia vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az egy főre jutó 
bruttó hozzáadott érték alapján, 2004 – 2015 (Forrás: NAV – TeIR)
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realizálhatjuk a járásszékhely erősödését a hinterlanddal szemben, ugyanis a többi 
esetben inkább stagnálást (Kazincbarcikai és Mezőkövesdi), valamint a járásszékhelyek 
gyengülését és a hinterlandok megerősödését tapasztaljuk. Önmagához képest a Cigándi 
járás esetén látjuk a legnagyobb mértékű – az országos átlagot is meghaladó mértékű – 
erősödést. A duál mutató legnagyobb csökkenése a Putnoki, Gönci, Ózdi és Sárospataki 
járásban tapasztalható. A szintén periferikus Mezőcsáti járás esetén is több mint felére, 
az Encsi járás esetén pedig közel felére csökkent a duál mutató értéke, illetve a Tokaji, 
Edelényi és Szerencsi járások esetén is jelentős még a hinterland megerősödése, vagyis 
a periférikus járásokat a Cigándi és Szikszói járás kivételével a hinterlandok erősödése 
jellemzi a vizsgált időszakban.

A periférikus térségek belső egyenlőtlenségeinek alakulása a megyében

Mind a négy borsodi periferikus járás esetén a járásszékhely gazdasági erejének 
hanyatlása tapasztalható a vizsgált időszakban. Azonban míg az Ózdi esetén a hinterland 
és székhely közötti duál mutató csökkenésében nagyobb szerepe van a járásszékhely 
hanyatlásának – mint Farkaslyuk és Járdánháza erősödésének, amelyet a Hirschman-
Herfindahl-index értékeinek enyhe mértékű csökkenése is tükröz – , addig a Putnoki esetén 
a székhely hanyatlása, a Mezőcsáti esetén a székhely – országos átlag alatti – növekedése 
mellett a hinterland megerősödése játszik szerepet. Míg a Putnoki járás esetén ez pusztán 
három településre (Aggtelek, Dubicsány és Felsőnyárád) koncentrálódik a 26-ból, addig a 
Mezőcsáti járás esetén négy településre (Hejőpapi, Igrici, Ároktő és Tiszakeszi) a 8-ból, amit 
utóbbi esetén a Hirschman-Herfindahl-index értékeinek erőteljes csökkenése is jelez. Az 
Edelényi járásban ugyan a székhely nem gyengült, de növekedése nem érte el az országos 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

B.-A.-Z. megye 4.74 4.86 4.62 4.09 4.29 3.71 5.24 4.08 3.91 4.64 4.32 5.42

Cigándi 0.12 0.22 0.14 0.16 0.20 0.25 0.35 0.20 0.20 0.51 0.21 0.27

Edelényi 0.84 0.78 0.71 0.52 0.60 0.74 0.51 0.56 0.53 0.41 0.57 0.52

Encsi 1.96 1.93 2.14 1.99 1.57 1.95 1.90 1.33 1.36 1.05 1.07 1.05

Gönci 0.53 0.44 0.27 0.40 0.09 0.08 0.07 0.05 0.08 0.10 0.12 0.09

Kazincbarcikai 16.89 15.73 16.48 17.15 13.55 11.77 11.72 9.82 16.27 16.71 17.54 17.64

Mezőcsáti 2.10 2.39 1.50 0.89 0.97 0.47 0.71 0.83 0.85 0.91 0.80 0.80

Mezőkövesdi 3.09 2.96 4.15 2.74 3.75 3.88 2.58 2.46 1.88 3.33 3.34 3.06

Miskolci 3.13 3.36 3.04 3.32 3.71 3.29 5.97 3.88 4.46 4.41 4.40 4.53

Ózdi 25.21 15.17 19.02 17.17 11.88 7.64 8.77 6.44 4.08 7.51 6.56 5.50

Putnoki 3.78 1.92 1.85 1.51 1.17 0.73 0.73 0.68 0.42 0.64 0.52 0.40

Sárospataki 4.04 3.86 4.88 2.17 2.32 2.08 1.77 1.88 1.28 1.30 1.04 1.04

Sátoraljaújhelyi 16.83 17.75 14.99 13.21 12.17 13.99 14.14 12.48 12.06 12.51 8.79 7.67

Szerencsi 1.07 1.14 1.13 1.16 0.92 0.95 0.76 0.72 0.74 0.82 0.75 0.68

Szikszói 0.74 0.99 0.94 0.88 1.09 1.25 0.81 0.79 0.70 0.77 0.74 0.93

Tiszaújvárosi 45.95 50.09 51.82 14.77 27.53 28.41 46.52 40.59 14.24 37.17 28.00 90.36

Tokaji 0.38 0.19 0.27 0.39 0.28 0.23 0.24 0.25 0.29 0.16 0.22 0.22

2.táblázat: Járásszékhelyek és járási hinterlandjaik bruttó hozzáadott értékének duál mutatója, 
2004-2015 (Forrás: NAV – TeIR)
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átlagot, míg Boldva, Damak, Hangács, Lak, Perkupa és Szendrő lényegesen meghaladta azt, 
ami összességében a hinterland erősödését eredményezte.

Abaúj vármegye országhatárainkon belül maradt részének egésze, összefüggő, 
halmozottan hátrányos helyzetű periferikus térséget alkot, amelyet a Szikszói, Encsi és 
Gönci járások fednek le közigazgatásilag. A három közel hasonló gazdasági erőt képviselő 
járás részesedése a megyei bruttó hozzáadott értékből a vizsgált időszakban egy százalék 
alatt maradt, de megelőzték a Cigándi, Mezőcsáti és Putnoki járásokat. A három járás belső 
összetétele azonban három különböző képet tükröz. Ahogy az fentebb kiderül a Szikszói 
járás esetén a járásszékhely hinterlandjával szembeni enyhe erősödésére, stagnálására utaló 
duál mutató hátterében a járásszékhely mellett a hinterland több településének (Kázsmárk, 
Abaújlak, Alsóvadász, Léh, Homrogd és Hernádkércs) megerősödése, míg mások (Aszaló, 
Halmaj, Gagyvendégi és Gagybátor) gyengülése húzódik meg. A másik két járás esetén a 
hinterland erősödését láthattuk, ahol a háttérben az Encsi járás esetén a székhelytelepülés 
növekedését – amely nem sokkal marad el az országos átlagtól – meghaladó növekedési 
ütemű falvak (Forró, Méra, Szalaszend, Garadna, Gagyapáti) növekedése, míg a Gönci járás 
esetén a székhelytelepülés értékeinek csökkenése és Göncruszka 2010 utáni megerősödése 
okozza azt. Göncruszka a járáson belüli bruttó hozzáadott értékből történő időszak végi 
36%-os részesedéssel a folyamatos növekedést felmutató, az időszak elején és közben is a 
járási bruttó hozzáadott érték közel 50 %-át koncentráló Abaújszántót is lekörözte, amely 
az időszak végére már csak 28%-os részesedést könyvelhetett el. Göncruszka mellett a 
legtöbb településen szintén növekedett a gazdasági erő.

A megye zempléni tájain a Cigándi járás, mint országos sereghajtó esetén Cigánd, 
Ricse és Tiszakarád az időszak végére közel egyenlő arányban a járás bruttó hozzáadott 
értékének 20-20 %-át koncentrálták, azonban csak Tiszakarád és Cigánd növekedése érte 
el, illetve utóbbi esetén múlta felül az országos átlagot. Az időszakban Cigánd növekedése 
volt a legerőteljesebb, amely a duál mutató értékében is tükröződik, amit Karcsa, Pácin és 
Révleányvár erőteljes meggyengülése csak tovább erősít.

A Tokaji járás bruttó hozzáadott értékét az időszak elején Tarcal (63%) és Tokaj (27%) 
koncentrálja, amelyeket messze lemaradva Bodrogkeresztúr (4,5%) követ. 2004 és 2015 
között csak Szegilong és Tiszaladány nem realizált növekedést a járás települései közül. Az 
időszak végére a két legnépesebb település, Tarcal (51%) és Tokaj (18%) folyamatos – bár 
az országos átlag alatti – növekedés mellett még mindig a legnagyobb arányban járultak 
hozzá a járás bruttó hozzáadott értékéhez. Azonban a hinterland megerősödéséhez az 
országos növekedést jelentősen meghaladó települések közül Tiszatardos (15%) és 
Bodrogkeresztúr (10%) jelentősen, míg Erdőbénye (1,6%) és Bodrogkisfalud (2,3 %) 
csekélyebb részesedéssel, de szintén hozzájárult.

A Sárospataki járás esetén a kezdeti időszakban a járási bruttó hozzáadott érték 80%-át 
a járásszékhely koncentrálta, míg mögötte lemaradva Tolcsva (8%) következett. 2004 és 
2015 között a járás 16 településéből 9 az országos átlaggal megegyező, vagy azt meghaladó 
növekedést realizált, így önmagához képest Háromhuta, Hercegkút és Vámosújfalu is 
nagymértékben növekedett, azonban Makkoshotyka, Sárazsadány és Tolcsva értéke 
csökkent. A járás belső szerkezetét egyértelműen Komlóska 2009 utáni robbanásszerű 
növekedése okozta, amely 2015-re a kezdeti 0,002%-os részesedését 16 000-szeresére 
növelte (32%), így Sárospatak értékét 51 %-ra szorítva vissza. 2015-ben Komlóska az egy 
főre jutó bruttó hozzáadott érték tekintetében a második volt a megyében megelőzve az 
abban az évben kiemelkedően teljesítő Tiszaújvárost (az első helyet Teresztenye vitte el). 

Szerencsi járás járásszékhelyét, valamint a hozzá hasonló növekedési ütemű 
Mezőzombort, Prügyöt és Tállyát az országos átlag alatti, míg a hinterland többi települését 
– Rátkát kivéve, ami csökkent – az országos átlaghoz közeli, vagy azt meghaladó növekedés 
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jellemezte, azonban ez sem eredményezte a belső koncentráció változását, vagy annak 
települések közötti átrendeződését. Mind az időszak elején, mind az időszak végén 
Szerencs, Mád és Taktaharkány koncentrálja a legnagyobb arányban a bruttó hozzáadott 
értéket, azonban amíg Szerencs értéke 51%-ról 40%-ra csökkent, addig Mádé 10%-ról 
12,2%-ra, Taktaharkányé 5,7%-ról 12,2%-ra növekedett, vagyis felzárkózott Mád mellé.

3. Konklúzió

A vizsgált időszakban Borsod-Abaúj-Zemplén megye periférikus járásai esetén az 
egy főre jutó bruttó hozzáadott érték alapján mért relatív pozícióváltozás nem tükrözi a 
kedvezményezetti kategóriák szerinti változásokat, hiszen a dél-zempléni belső perifériák 
pozíciói a Sárospataki kivételével romlottak, igaz pusztán a gazdasági erő alapján nem is 
tartoztak volna a legrosszabb helyzetben lévő járások közé, amelybe az időszak végére is csak 
a Szerencsi csúszott bele. A megyére jellemző egyenlőtlenségek 2009-ig tartó csökkenése, 
majd újra erősödése és a járásszékhelyek gazdasági erejének hinterlandokkal szembeni 
megerősödése a perifériák esetén már nem jellemző, azt Tiszaújváros hektikussága 
alakítja. A periférikus járások esetén a Cigándi és Szikszói járás kivételével mindenhol a 
hinterlandok erősödését láthattuk, de míg a Gönci, Putnoki, és Ózdi esetén ebben a központ 
hanyatlásának is szerepe volt (az Ózdi esetén inkább csak annak), addig a többi esetben a 
székhely országos átlag alatti növekedése mellett a hinterland egyes (Sárospataki), vagy 
több településének (Edelényi, Mezőcsáti, Encsi, Szerencsi, Tokaji) megerősödése állt. Míg a 
változások hátterében a járásszékhely sajátos pályája mellett egy település befolyásolta a 
Gönci és Sárospataki járás, illetve az Ózdi sorsát (utóbbiét maga Ózd), addig a többi esetén 
több település országos átlagot meghaladó növekedése erősítette meg a hinterlandot.
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A VÁROS–VIDÉK FEJLETTSÉGI KETTŐSSÉG FÖLDRAJZI 
SAJÁTOSSÁGAI KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN

JENEY LÁSZLÓ

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar,  
Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék

Absztrakt
Jelen vizsgálat arra keresi a választ, hogy három évtizeddel a rendszerváltoztatás után tovább 
folytatódik–e a város–vidék kettősség fokozódása Kelet-Közép-Európában? A V4-es országokban a 
vidéki dinamikát hordozó autóipari boom a nagyvárosok helyett egyre inkább a vidéki regionális 
középvárosokat célozza meg. A nemzetközi adatforrásokon elvégzett statisztikai számítások arra is 
rávilágítanak, hogy földrajzilag még mindig a kelet-közép-európai országokban a legmarkánsabb a 
város–vidék kettősség.

Kulcsszavak: területfejlesztés, területi egyenlőtlenség, nagyváros-vidék kettősség

1. Bevezetés

Az 1990-es évektől az európai fejlettségi térszerkezet egyik legmeghatározóbb 
jelenségévé vált a nagyvárosok – különösen a fővárosok – fokozódó fejlettségi előnye 
a vidéki térségekhez képest. Ez a jelenség elsősorban kontinensünk posztszocialista 
országait (leginkább a Visegrádi Négyek térségét) érinti: Budapest, Prága vagy Varsó az EU 
térszerkezetének legdinamikusabban fejlődő elemeivé váltak. Miközben a tercierizálódó 
nagyvárosok integrálódván az európai városversenybe sikeresen felzárkóztak fejlett 
nyugati társaikhoz, „tátongóbb űrt” hagytak maguk mögött a rendszerváltoztatás sokkját 
súlyosabban megélő, hozzájuk képest mindinkább leszakadó vidéki hinterlandjaik felé. 
Alapvető kérdésként merül fel, hogy ezek a transzformáció időszakára megfogalmazott 
fenti megállapítások érvényesek-e a 2010-es években is?

2. A nagyváros–vidék kettősség a posztszocialista országok 
regionális gazdasági folyamataiban

A négy kelet-közép-európai ország összesen nyolc nagyvárossal rendelkezik [Jelen 
elemzésben a félmillió fő feletti városok számítanak nagyvárosnak, valamint Pozsony. Utóbbi 
népessége nem éri el a félmillió főt. Azonban tekintettel fővárosi szerepére, valamint arra, 
hogy a fővárost magában foglaló Pozsony megye már meghaladja a kritikus küszöbértéket, 
bekerült a vizsgált nagyvárosok közé.], amelyből Csehországot, Magyarországot és 
Szlovákiát csupán a főváros képviseli, a policentrikus Lengyelország esetében viszont 
Varsó mellett további négy nagyváros is bekerült a vizsgálatba (Krakkó, Łódź, Poznań és 
Wrocław). Bár a gazdasági fejlettség összetett fogalom, jelen esetben a gazdasági fejlettségi 
különbséget mérésére csupán az EuroStat honlapjáról származó, NUTS3-as szintű, 2000-
es áron, euróban mért egy főre jutó GDP 1995–2015 közötti idősorok szolgálnak (EuroStat 
honlapja).

A nagyvárosok az EU valamennyi tagállamában a térszerkezet fejlett elemei közé 
tartoznak, a vidéki [Jelen dolgozat a vidéki térségeket a nagyvárosi régiók területének 
komplementereként kezeli, azaz a nagyvárosokon kívüli valamennyi régió vidékinek 
számít. Így a nagyvárosok régiói és a vidéki régiók együttesen a vizsgált országok teljes 
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területét lefedik.] térségekhez viszonyított gazdasági előnyük azonban országonként eltér. 
A nagyváros–vidék kettősség mérésére a duál mutató (DUR) használható a következő képlet 
alapján:

ahol yU egy ország nagyvárosainak átlagos egy főre jutó GDP-jét jelenti, yR pedig 
ugyanazon ország vidéki térségeinek átlagos egy főre jutó GDP-jét. 2015-ben a 28 tagú EU 
egésze esetében a nagyvárosi régiók egy főre jutó GDP-je a vidéki térségekét 1,6-szeresen 
múlta felül. A Visegrádi Négyek országai továbbra is erőteljes nagyváros–vidék kettősséggel 
jellemezhetők (1. ábra). Pozsony egy főre jutó GDP-je 3-szor, Budapesté 2,6-szer, Prága és a 
lengyel nagyvárosok átlaga pedig 2,5-szer volt magasabb országuk vidéki átlagánál.

Lengyelország példája egyben rámutat arra is, hogy a nagyvárosok közül elsősorban a 
fővárosok gazdasági fejlettsége tűnik ki az ország többi térségéből. A több nagyvárossal 
rendelkező Lengyelország viszonylag lemarad a másik három országhoz képest. Ha 
azonban a lengyel főváros ellenpólusait a vidékhez számítjuk, Varsó már több mint 
háromszor magasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik a lengyel vidéki [Ez esetben a vidék 
magában foglalja a fővároson kívüli négy nagyvárost is.] átlaghoz képest. Ily módon máris 
Lengyelország esetében figyelhetjük meg a második legmarkánsabb megosztottságot az 
EU tagállamai között. Több szakirodalmi forrás (többek között Bourdeau-Lepage, L. 2004) 
is megerősíti, hogy a többi posztszocialista nagyvároshoz képest épp a kelet-közép-európai 
fővárosok rendelkeznek a legnagyobb az eséllyel az európai nagyvárosi rendszerhez 
történő csatlakozásra.

A rendszerváltoztatás a kelet-közép-európai nagyvárosoknak egy új fejlődési esélyt 
teremtett. A globalizálódó világban a városok sikere azon múlik, hogyan képesek 
beintegrálódni az európai városversenybe (Jeney L. 2003). E városok gazdasági növekedése 
elsősorban a tercier szektoruk dinamikájából fakadt, miközben az ipari tevékenységük 
halványodni kezdett. A spontán piaci folyamatoknál kisebb mértékben ugyan, de a 
közösségi kohéziós politika is elsősorban a nagyvárosoknak kedvez (ún. váltómozgás-

1. ábra: A nagyváros–vidék kettősség eltérései az Európai Unió tagállamaiban, 2015
Forrás: az EuroStat adatai alapján a szerző szerkesztése
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elmélet). Spanyolország esetében például kimutatható, hogy a Kohéziós Alap 1980–1996 
közötti kiadásai jelentős mértékben egy-két nagyvárosnak (Madrid, Barcelona) kedveztek, 
ami országon belül kohézió helyett nagyvárosok–vidék viszonylatban polarizációt 
eredményezett (Hallet, M. et al. 2001).

A 2010-es években azonban Kelet-Közép-Európa markáns folyamattá vált, hogy a 
vidéki térségeken belül éppen az ipar (ezen belül is főként a gépipar) vált egy igen fontos 
dinamikahordozó ágazattá. Ennek eredményeként a vidék fokozatosan felzárkózik, 
hogy a nagyváros–vidék kettősség már növekszik tovább: stagnál, majd csökkenni kezd. 
A folyamattal összefügg, hogy 2015-ben az EU 28 tagállama között Románia esetében a 
legnagyobb a nagyváros és vidék közötti kontraszt, 2015-ben Bukarest egy főre jutó GDP-je 
3,3-szorosa volt a román vidéki átlagnak. Bulgária pedig a 3. legnagyobb (2,9) nagyváros–
vidék kontraszttal jellemezhető.

3. Összefoglalás

Összefoglalva megállapítható, hogy a legmarkánsabb nagyváros–vidék kettősség 
továbbra is az Európai Unió keleti perifériáját jellemzi, a 2010-es években azonban 
fokozatosan csökken majd a nagyvárosok korábban jellemző dinamikája Kelet-Közép-
Európa térszerkezetében. A vidék fokozatos felzárkózásában fontos szerepet játszik az ipar 
megerősödése.

4. Irodalomjegyzék
Bourdeau-Lepage, L. 2004: Metropolization in Central and Eastern Europe: Unequal Chances. – GaWC 

Research Bulletin 141. – http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb141.html
EuroStat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Hallet, M. – Garnier, C. – Davies, S. 2001: Real convergence and catching-up in the EU. – European Economy. 

(June), pp. 173–206.
Jeney, L. 2003: The Role of Urban Development in European Regional Inequalities. – In: Frontiers of 

Geography. Budapest–Heidelberg, pp. 249–261.
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ÖKOTURISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA BERUHÁZÁSOK 
TÁJBAILLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

NÁDASY LÁSZLÓ, BOROMISZA ZSOMBOR,  
JÁKLI ESZTER, XUECHENG CAI

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Absztrakt
Jelen induló kutatás az ökoturisztikai létesítmények tájbaillesztésének megalapozását szolgáló 
módszertan fejlesztésére irányul. Az első eredmények alapján az 5 szempontcsoport szerint 
vizsgált három börzsönyi létesítmény  sem funkcionális, sem esztétikai, sem ökológiai tájbaillesztés 
szempontjából nem jelent tájhasználati konfliktust, problémát, csupán a környezetrendezés 
minőségével kapcsolatban fordulnak elő kisebb súlyú kifogások. 

Kulcsszavak: ökoturizmus, ökoturisztikai beruházás, tájbaillesztés, környezetrendezés

1. Bevezetés

A hazai ökoturisztikai létesítmények dinamikus fejlődést, növekedést mutattak az 
elmúlt években. 2012-2018 között a nemzeti parki kezelésben lévő, vonzástényezőt 
jelentő létesítmények száma önmagában 38-cal nőtt, több látogatóközpont fejlesztése 
folyamatban van, az ún. élményalapú programkínálat bővül, az éves országos regisztrált 
látogatószám szintén növekedést mutat (Pádárné Török 2018). Ezeknek megfelelően az 
ökoturizmus nem csak több terheléssel (Halasi-Kovácsné Halasi 2018), hanem egyre több 
létesítménnyel, területfoglalással is jár, a tájképet módosító, esetenként meghatározó 
tájelemek jelennek meg, amelyek alapvetően formálják a társadalom nemzeti parkokról, 
táji értékekről, „tájbaillőségről” alkotott képét. Tájvédelmi szakemberek számára a 
tájbaillesztés előzetes megítélése, befolyásolása elsődlegesen hatósági munka során 
(Csima, 2011; Csőszi et al. 2014), illetve az előzetes vizsgálati dokumentációk, környezeti 
hatástanulmányok keretében lehetséges, de 2018-ban önálló szabvány (MSZ 20378:2018) 
is készült a témakörhöz kapcsolódóan. 

Jelen induló kutatás hosszabb távon az ökoturisztikai létesítmények tájbaillesztésének 
megalapozását szolgáló módszertan fejlesztésére irányul, a jelenlegi fázisban elsődlegesen 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található, megvalósult 
példák elemzése alapján teszteljük az értékelési szempontokat.

2. Anyag és módszer 

A kutatási területként a Börzsönyi tájegységet választottuk, ahol három, eltérő jellegű, 
5 éven belül átadott ökoturisztikai beruházás elemzésével kezdtünk foglalkozni: a 
Márianosztra - Nagyirtáspusztai kisvasút (Márianosztra-Nagybörzsöny, átadás: 2015) (1. 
ábra), a Pénzásási turistaház (Nagyoroszi, átadás: 2014), és a királyréti kirándulóközpont 
(Szokolya, átadás: 2019). A kutatás során elsősorban helyszíni felmérés szakértői 
megállapításaira építettünk (2019), valamint a kutatási területen korábban folytatott 
helyszíneléseinkre (a 2014, 2015-ös beruházás előzetes vizsgálati dokumentáció 
tájvédelmi munkarészének készítésében személyesen is részt vettünk). Jelen kutatásban 
5 szempontcsoportot vizsgáltunk egységesen: illeszkedés magasabb szintű tervekhez, 
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területhasználathoz illeszkedés, építészeti karakter illeszkedése, esztétikai tájbaillesztés, 
környezeti közegek és élőhelyek érzékenységének figyelembe vétele.

3. Eredmények

Illeszkedés magasabb szintű tervekhez

Egyik beruházás sem volt ellentmondásban a területre vonatkozó, releváns egyéb ismert 
ágazati / szakterületi stratégiával, koncepcióval, programmal (az engedélyezés időpontját 
alapul véve).  

Funkcionális illeszkedés térségi léptékben, illeszkedés korábbi tájhasználathoz, 
hagyományokhoz, illeszkedés jelenlegi szomszédos tájhasználatokhoz

A beruházások sok esetben erdőterületekkel határosak, illetve körbevettek (vasúti 
nyomvonal jelentős része, pénzásási turistaház), de azok rendeltetésszerű használatát 
nem akadályozzák. A királyréti beruházás helyszíne a Börzsöny egyik legjelentősebb 
turisztikai csomópontjában található. A környező beépített terület alapvetően üdülési-
rekreációs, vendéglátási célokat szolgál, tehát az újonnan létesített funkciók a környező 
tájhasználathoz jól illeszkednek.

A vizsgált börzsönyi tájegységben az 1920-as évektől folyik tudatosan turistautak 
kialakítása, illetve az első turistaházak is ebben az időszakban épületek. Ahogy ezt a 
meglévő turisztikai infrastruktúra is jelzi, a bakancsos turizmus prioritást élvező használati 
forma jelenleg is, a térségben egyértelmű trendként és szándékként figyelhetőek meg a 
kiránduló turizmus, ökoturizmus fejlesztésére. A beruházások ezt a turisztikai formát 
tovább erősítik, a használati hagyományokhoz illeszkedik. A börzsönyi kisvasút-hálózat 
alapvetően teherszállításra, erdészeti, fa- és bányaipari célból épült az 1900-as években - 
tájtörténeti jelentőséggel is rendelkezik, a tájkarakternek is meghatározó eleme.

1. ábra: A Márianosztra – Nagyirtáspuszta kisvasút elhelyezkedése és az állomások látképe 
(Boromisza Zsombor felvételei)
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Építészeti karakter illeszkedése a környező beépítéshez / tájrészlet ép. 
karakteréhez, környezetrendezés, szakági tervezési előírások kötöttségei

A kisvasúthoz kapcsolódó építmények és épületek építészeti karaktere önmagában véve 
egységes, felismerhető, önálló identitással bír. Ez az építészeti karakter ugyanakkor csak 
igen mérsékelten kapcsolódik a Börzsöny hagyományos építészetéhez, illetve a környező 
települések arculatához. A modern építészet jegyeit hordozó, vertikális és horizontális 
vonalak játékával és éles síkváltásokkal jellemezhetőek a kisvasút épületei, illetve 
építményei. Mindezek ellenére ugyanakkor a vizsgált objektumok nem jelentenek esztétikai 
konfliktusforrást, mivel térben elkülönülnek a környező beépítéstől, önmagukban, nem 
pedig a települési szövet részeként jelennek meg a tájban. A felújított pénzásási épület 
anyaghasználata és építészeti megoldásai a tájegység menedékház- és turistaszálló-
építészeti hagyományaihoz illeszkednek, azokat modern megoldásokkal (fotovoltaikus 
panelek, üvegfelületek) kombinálják (2. ábra). 

A királyréti, újonnan létesített épületek karakterüket tekintve modernek, a Márianosztra-
Nagyirtáspuszta kisvasút épületeihez hasonlatosak. Az épületek anyaghasználatukban és 
méreteikben elfogadhatóan illeszkednek a környező beépítésekhez (3. ábra). A beruházás 
során kialakított épületek és építmények környezete összességében elfogadhatóan 
került rendezésre. A tereprendezés során kialakított felszínek jól illeszkednek az eredeti 
terephez, rombolt felszínek nem észlelhetőek. A gyepes felszíneken jelentős gyomosodás, 
növényi invázió nem érzékelhető (kivételt képeznek a királyréti épület mögötti rézsűk). 
A növénytelepítéssel kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek problémák, pl. idegenhonos 
cserjefajok alkalmazása (Cotoneaster × suecicus, Spiraea japonica, Vinca major, Juniperus 
sp.), rossz egészségi állapotuk, kisebb díszítőértékük (ültetési távolság miatt). 

 Tájkép, településkép módosító, befolyásoló fizikai és esztétikai hatás

Az új / megváltozott létesítmények összességében a tájképet nem határozzák meg, csak 
egy kisebb tájrészletben, főleg lokálisan módosítják a látványt. Meghatározó látványelemet 
nem takarnak ki, esztétikai tájhasználati konfliktust, problémát nem okoznak. 

2. ábra: A pénzásási turistaház elhelyezkedése és a felújított épület képei  
(Boromisza Zsombor felvételei)
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Természetvédelmi oltalom, környező élőhelytípus / természeti értékek 
érzékenysége az adott beruházásra, környezeti elemek érzékenysége

Mindhárom létesítmény a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén fekszik, valamint 
Natura 2000 hálózat kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési és különleges 
madárvédelmi területén. A beruházások növekedett zavarást (fokozott emberi jelenlét, 
közlekedési eredetű zaj, légszennyezés) jelentenek (már a kivitelezés során), de a védelmi 
tájhasználatot alapvetően nem korlátozzák, természeti értéket nem veszélyeztetnek, 
az erdőállományok (főként erdészetileg kezelt bükkösök, gyertyános-tölgyesek, cseres-
kocsánytalan tölgyesek) természeti folyamatait csak kis mértékben terhelik. A mesterséges 
és másodlagos élőhelyek érzékenysége a beruházással szemben természetvédelmi 
szempontból elhanyagolható. 

4. Konklúzió 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált létesítmények amellett, hogy megfelelnek a 
magasabb szintű tervezési eszközöknek, funkcionálisan jól illeszkednek környezetükhöz is. 
Részben településtől távoli elhelyezkedésüknek és az érintett területek kis kiterjedésének 
is köszönhetően sem esztétikai, sem ökológiai szempontból nem érzékelhető a 
megvalósult beruházások környezetében jelentős konfliktus, csupán a környezetrendezés 
minőségével kapcsolatban fordulnak elő kisebb súlyú problémák. A kutatás folytatásaként 
a vizsgálati szempontok tovább bontását, az értékelés adatszerűségének erősítését, a 
forgalomnövekedéssel járó környezetterhelés részletezettebb vizsgálatát tervezzük. 

5. Irodalomjegyzék
Csima P. (2011): Gondolatok a tájvédelemről, az egyedi tájértékekről és a tájkarakterről. pp. 43-49. In. 

Sallay Á.: Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában (elsősorban a budapesti agglomeráció 
településeinek példáján). Tudományos Konferencia 2010. november 19. Budapest.

Csőszi M., Duhay G., Kincses K. (2014): Tájvédelmi kézikönyv. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és 
Természet megőrzési Helyettes Államtitkárság, Budapest.

3. ábra: A királyréti kirándulóközont elhelyezkedése és környezete (Boromisza Zsombor felvételei)



167
Halasi-Kovácsné Benkhart B. (2018): Látogatómonitoring és látogatómendzsement vizsgálatok a Központi-

Börzsöny területén. PhD értekezés. Debreceni Egyetem, Debrecen. 
MSZ 20378:2018 Tájvédelem. A tájba illesztést igazoló dokumentáció műszaki követelményei
Pádárné Török É. (2018): Ökoturizmus helye és szerepe a nemzeti park igazgatóságok feladatkörében. 

URL: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Okoturizmus/MNPH_2018/AM.pdf 
2018. május





169

A KULTURÁLIS ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK
A GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÁS SZEMPONTJÁBÓL, 

BUDAPEST KÖRNYÉKI HEGYSÉGEINKBEN
BENKHARD BORBÁLA, CSÁKVÁRI EDINA

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Absztrakt
Az egyes utazások célterületeként megjelenő természeti tájak esetében a vonzerők között a táj 
látványa, esztétikai értéke meghatározó. A természeti területek rekreációs célú használata, illetve 
az ott fellelhető örökség megismerése során is létrejön a látogatóban a tájjal kapcsolatban egy 
fizikai-intellektuális, valamint spirituális-szimbolikus interakció. Az ökoszisztéma-szolgáltatások 
értékelésére és térképezésére az EU felállított munkacsoport (MAES WG – Working Group on 
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) ajánlásai közt szerepel az egyes 
ökoszisztéma-szolgáltatások osztályozására kialakított CICES (Common International Classification 
of Ecosystem Services) rendszer alkalmazása. Ezt követve a hazai NÖSZTÉP (Nemzeti Ökoszisztéma-
szolgáltatások Térképezés és Értékelés Projektelem) is a kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások közé 
sorolja a természeti adottságokra épülő rekreációt, valamint az örökséget.
Kutatásunk során egyrészt arra kerestük a választ, hogy a gyalogos természetjárás során az 1 napos 
kirándulások érdekében mekkora távolságot tesznek meg lakóhelyüktől a kirándulók, valamint 
milyen szerepet játszik a célterület-választásukban az adott táj látványa, esztétikai értéke, rekreációs 
lehetőségei és a fellelhető kulturális, valamint természeti értékek. Másrészt megvizsgáljuk, hogy 
milyen mértékű a helyi termékek előnyben részesítése; vonzótényezőként való megjelenésükön 
és így a kulturális ökoszisztéma-szolgáltatáson is túlmutatva a felelős turizmus alapelemeként 
már átvezetnek-e az ellátó ökoszisztéma-szolgáltatások közé. Az elemzések alapját a Börzsöny 
központi részén, valamint a Pilisi Bioszféra Rezervátum területén 2010 óta több részletben végzett 
látogatófelmérés során több mint 1500 kirándulóval kitöltetett kérdőív képezi.

Kulcsszavak: ökoszisztéma-szolgáltatás, rekreáció, gyalogos természetjárás, 
látogatófelmérés

1. Az ökoszisztéma-szolgáltatások és a turizmus kérdéses kapcsolata

Az ökoszisztémák javainak, szolgáltatásainak tipizálása, elemzése, értékelése során 
egyes szerzők az ökoszisztémák elemeiből indulnak ki (Norberg 1999), más szerzők az 
emberi szükségleteket helyezik előtérbe (Blicharská et al. 2017; Gonczlik 2004; Wallace 
2007), de legtöbbször valamilyen funkcióalapú kategorizálás a jellemző (de Groot 2006; 
Hein et al. 2006). 

Az eltérő meghatározás, illetve a fogalmak tisztulása a turizmus és az ökoszisztéma-
szolgáltatások kapcsolata esetén is megfigyelhető (Kulczyk et al. 2018; Pueyo-Ros 2018): 

•  a MEA (Millenium Ecosystem Assessment) definíciója szerint a kulturális ökosziszté-
ma-szolgáltatások (KÖSZ-ök), az ökoszisztémák azon nem materiális jellegű hasznai, 
amelyek spirituális gazdagodás, kognitív fejlődés, önreflexió, rekreáció és esztétikai 
élmény formájában jelennek meg (MEA 2005; de Groot 2005). Az ökoszisztéma-szol-
gáltatásokkal való kapcsolat folytán a MEA az ökoturizmusra összpontosít, illetve az 
összes KÖSZ-t egyazon kategóriába sorolja,

•  a TEEB (The Economic of Ecosystems and Biodiversity) szolgáltatás szinten értel-
mezi az adott KÖSZ-t (TEEB 2010), és két alkategóriáját határozza meg (Pueyo-Ros 
2018): 1., a hely lelki, vallási, esztétikai és inspiráló ereje a meghatározó; 2., a hely 
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rekreációs, ökoturisztikai, kulturális örökségből adódó, valamint oktatási jelentősége 
a fontos. Tehát ez a felosztás már elkülöníti a rekreációt és a turizmust, mely utóbbiba 
értendő a mindennapi környezeten kívülre tett utazás,

•  a CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) definíció pedig 
úgy fogalmaz, hogy a KÖSZ-ök a természet elemeinek olyan tulajdonságai, amelyek 
kulturális javakkal és szolgáltatásokkal látják el az embereket (Haines 2010). Ezek 
ugyan nem materiális javak, de az emberek az ökoszisztémákból merítik őket (pl. 
spirituális gazdagodás, kognitív fejlődés, tanulás, elmélkedés, kikapcsolódás, eszté-
tikai élmény stb.) Tehát a CICES az ökoszisztémákkal való kapcsolatok elemzésekor 
figyelembe vesz többféle fizikai és szellemi kapcsolódási pontot is, ami különböző 
rekreációs, illetve turisztikai tevékenységekben valósul meg.

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó tudományos munkákban világszerte 
a CICES felosztása a leggyakoribb (Pueyo-Ros 2018), a 2016-ban indult KEHOP 4.3.0. – 
Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatás Térképezés és Értékelés Projektelem (NÖSZTÉP) is a 
CICES 4.3-as katagóriarendszerből kiindulva készítette el saját tipizálását az ország ellátó, 
szabályozó és fenntartó, valamint kulturális szolgáltatásainak felmérésére.

Ennek 3 típusa közül a turizmus (illetve a rekreáció) a kulturális ökoszisztéma-
szolgáltatások közé sorolandó. Ebbe a kategóriába sorolható minden szépség, ihlet és a 
felüdülés, ami lelki jólétünkhöz (jól-létünkhöz) hozzájárul. 

A turisták motivációit, a természetben leggyakrabban végzett tevekénységeket nézve 
azonban felmerül, hogy a turizmus és a természeti területek, mint „kiszolgáló” egységek 
kapcsolata az előzőeknél jóval összetettebb, ahogy erre a RES (recreational ecosystem 
service) modell (Kulczyk et al. 2018) is rávilágít.

2. Anyag és módszer

Az alábbiakban Budapest környéki hegységeinkben végzett felmérések eredményeit 
elemezve mutatjuk be a turisták által ténylegesen igénybe vett ökoszisztéma-szolgáltatások 
mibenlétét. A Börzsöny, valamint a Pilisi Bioszféra Rezervátum (továbbiakban PBR) 
területének tájképi változatossága, adottságai széles körű rekreációs tevékenységre adnak 
lehetőséget. Szabadon látogatható, nagy kiterjedésű területük kiemelt természetvédelmi 
értékkel bír, ugyanakkor Budapest közelsége kiemelten fontos rekreációs területté teszi. 
Az ökoszisztéma-szolgáltatások turisztikai, rekreációs szempontú értékelésekor az egyik 
lehetséges indikátor a természetjárás tényleges megvalósulásának elemzésekor az 1 napos 
kirándulások érdekében megtett távolság. 

A távolság az utazásoknak fontos indikátora, és befolyásolja a célterület-választást, a 
szakirodalomban azonban ennek vizsgálata főleg több napos utazások, valamint országok 
közötti mozgások elemzését jelenti. Így Bull (1994) arra a megállapításra jutott, hogy 
a távolság csökkenésével az utazások intenzitása csak egy bizonyos pontig nő, utána 
hanyatlani kezd, mivel a túl hamar, illetve túl könnyen elérhető desztinációk kevésbé 
vonzóak a turisták számára, azokat a mindennapos környezetük részének tekintik (Tóth et 
al. 2012). Tóth és munkatársai (2014) viszont kimutatták, hogy Európai szinten a turisztikai 
áramlások nem távolságfüggőek. Az otthontól való távolság érzése Kalmárné Rimóczi 
(2018) kutatása alapján a belföldi utazási szokásokban sem játszik jelentős szerepet, tehát 
nem jelent erős motivációt, hogy minél messzebb kerüljön valaki a lakóhelyétől. A távolság 
jelentősége ugyanakkor az utazási költségek miatt semmiképpen sem elhanyagolható.

A turizmus fejlődéstörténetét vizsgálva a totális turizmus (Michalkó - Rátz 2019) 
időszakában a távolság szerepe átértékelődik. A megszokott környezetből való kiszakadás, 
az élményszerzéssel párosuló környezetváltozás (Michalkó 2001, hiv.: 2007); a 
természetjárásra is jellemző hétköznapitól eltérő intenzív mozgás egy-egy európai főváros 
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közelében fekvő természeti területeknek köszönhetően rövidebb idő alatt is könnyen 
megvalósulhat. 

A turisták költése egyre jelentősebb az egy napos kirándulások során (Wynen 
2013a), ugyanakkor a turizmus szatellit számlák számára az egy napos kirándulásokkal 
kapcsolatos, elemezhető statisztikai adatok hiányoznak, tulajdonképpen „láthatatlan 
turizmusról” beszélünk. Ez az információ-hiány a turisták költései mellett éppúgy igaz a 
mozgási jellemzőikre is. 

Az említett hegységekben végzett látogatómonitoring kutatás során összesen 1523 
kérdőív került kitöltésre (Börzsöny: 329 db 2010-2012 között, PBR 1194 db, 2017-2018 
folyamán). A kirándulók többsége, 85%-a legfeljebb 1 napra érkezett a vizsgált területekre 
(1. ábra). A fél napot bejelölők aránya a PBR területén jóval nagyobb (59%, míg 31% a 
Börzsönyben), ami a nagy számú, kifejezetten testedzés céljából érkezők miatt van. A 
gyalogos természetjárókra fókuszálva kivettük az elemzésből a kerékpárosokat (71%-
uk egyébként csak fél napot, további 22% pedig legfeljebb 1 napot töltött a területen!). 
Így összességében a megkérdezettek ¾-e, vagyis 1132 fő jellemzői kerülnek elemzésre a 
továbbiakban. 

A lakóhelytől mért távolság esetében a végpontot vagy a kérdőíves felmérés helyszínei 
(ezek többnyire ún. belépési pontok, illetve jellemző kiindulópontjai a kirándulásoknak), 
esetenként az azokhoz legközelebb eső parkoló, vagy a hegységek belsőbb területei (pl. 
Kevély-nyereg) esetében a hozzájuk legközelebb eső kiindulópontok képezik. A távolságot 
a Google Map autós útvonaltervező által közúton mért legkisebb távolság jelenti (kompok 
használata nélkül, azonban akár Szlovákia érintésével), budapesti válaszadók esetében 
értelemszerűen a 0. kilométerkőtől számolva.

Természetesen egy-egy kirándulási helyszín, illetve annak kiindulópontja eltérő 
elérhetőséggel bír, amelynek kiszámításához a közúton mért távolság mellett az utazási 
időt, a tömegközlekedési eszközökkel való megközelíthetőséget (átszállások száma, járatok 
gyakorisága, várakozási idő, stb.) is célszerű figyelembe venni (Benkhard 2018), azonban 
jelen elemzés során az egyszerűség kedvéért csak a fenti értékeket vettük figyelembe. Ezt 
indokolta az is, hogy az 1 napos kirándulásra érkező válaszadók háromnegyede (74,5%-a) 
autóval érkezett (20 fő emellett megjelölt tömegközlekedési eszközt is).

A lakóhelytől mért távolságok kategóriáinak létrehozásakor nem támaszkodhatunk a 
szakirodalomban a belföldi turizmus vizsgálatakor használt 50-100 km-es osztályokra, de 
Wynen (2013b) egy napos kirándulók turisztikai költéseinek elemzésekor meghatározott 
20 km-es távolság-kategóriájára sem.

Saját tapasztalataink alapján az alábbi csoportokat határoztuk meg:
•  <5 km alatt: ezen távolság megtétele tulajdonképpen a kirándulás része (a helyi la-

kosság is turistaként tekinthető ezen tevékenység során)
•  5-10 km: lehet, hogy ezen a távolságon már a közelben lakók is igénybe vesznek va-

lamilyen közlekedési eszközt
•  11-30 km: „csak beugrunk a kocsiba”
•  31-60 km: már igényel kisebb előkészületet 

1. ábra: A válaszadók megoszlása (%). A megkérdezettek 85%-a legfeljebb 1 napra érkezett a 
területre
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•  61-100 km: forgalomtól függően legalább 1 órás utat jelent, amivel már számolni kell 

a tervezésnél
•  101-150 km: mind az utazásra fordítandó idő, mind a költségtényező jelentősen 

megnő
•  >150 km: nem jellemző, azonban előfordul (főleg szervezett eseményeken való rész-

vétel érdekében).

3. Eredmények

A kérdőívet kitöltők körében az 1 napos kirándulás (gyalogos természetjárás) 
érdekében történő (lakóhelyüktől mért) utazás távolsága átlagosan 50,6 km. Ez az érték 
a két mintaterületen azonban eltérően alakult: a Börzsönyben 71 km, míg a PBR területén 
46 km volt! 

A lakóhelytől mért távolságok kategóriáiban is eltérést tapasztalhatunk. Összességében 
30,1-60 km távolságból érkeznek a két hegységbe a legtöbben (2. ábra), azonban külön-
külön nézve a mintaterületeket, látható, hogy a Börzsönybe arányaiban többen érkeznek 
nagyobb távolságból (3. ábra).

A megkérdezettek többsége visszatérő turista, erre utal az is, hogy az utazási döntés 
meghozatalánál főleg a saját korábbi tapasztalataikra, élményeikre hagyatkoznak mind 
a Börzsöny (69%), mind a PBR látogatói (68%). Mások (rokonok, barátok) javaslataira 
a Pilis-Visegrádi-hegység látogatói nagyobb arányban támaszkodnak, mint a Börzsönybe 
érkezők (37,5% illetve 26,8%).

Pihenni vagy a természetet járni az elsődleges cél (70,9% és 73,2%) – nem meglepő 
módon – a Budapest környéki hegyekben. Több célt is megjelölhettek a válaszadók, így 
kimutatható, hogy az elsődleges célok eltérően alakulnak a két hegységben (4. ábra): a 
Börzsönyben a természetjárást jelölték be nagyobb arányban (86,5%), míg a Pilisi Bioszféra 
Rezervátum területén a pihenés a fontosabb motiváció (79,1%).

Fontos szerepet tölt be a testedzés (PBR: 36%), a Pilisben való futás többek számára 

2. ábra: Az 1 napos kirándulásra érkezők 
lakóhelyének távolsága, kategóriákra osztva

3. ábra: A két hegység látogatói eltérő 
távolságokat tesznek meg lakóhelyüktől a 

kirándulás érdekében
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napi, heti rutin; másoknak viszont a kutyasétáltatás kedvelt terepe. A piknikezés, 
szalonnasütés mellett a gombaszedés, csipkebogyó és más gyógynövények gyűjtése is 
jellemző (bár alacsony számban) mindkét hegységben. A családdal, barátokkal együtt 
töltött időt külön is megemlítette sok válaszadó az „egyéb” lehetőségnél, emellett több 
esetben szerepelt a fotózás, geoláda-keresés is. Egyesek számára kedvelt randevú-helyszín, 
mások osztálykirándulásra, csapatépítésre jöttek. 

A kirándulók célterület-választását sok tényező befolyásolhatja. Az általunk megadott 
lehetőségek közül többet is megjelölhettek a válaszadók. Összességében, ahogy az 1. 
táblázatban is látható, a hegyek, valamint az erdők léte a legmeghatározóbb vonzerő. A 
két területet – az eltérő megfogalmazású kérdéseknek köszönhetően összehasonlítva 
– jól kimutatható, hogy a hegyek alapvetően tájképi jelentőségüknél fogva vonzóak (a 
Börzsönyben a „hegyek meghódítása” kevésbé vonzó, mint a tájkép). Budapest (mint 
nagyváros) közelsége kevésbé fontos, ez összhangban áll a Börzsönybe kirándulók által 
megtett utazási távolság magasabb értékével. A jó megközelíthetőség a PBR esetében a 
célterület-választást nagymértékben befolyásoló tényezőnek tekinthető.

A kérdőíves felmérés eredményei szerint a „művi adottságok”, akár szolgáltatásról, akár 
kulturális értékről van szó, nem játszanak döntő szerepet a desztináció-választásban. A 

4. ábra: A látogatás célja a válaszadók arányában

 Börzsöny PBR összesen

tájkép / Dunakanyar látványa 58.6 43.6 46.6

magas hegyek meghódítása / hegyek 26.6 78.8 69.3

vadregényes erdők /erdők 52.3 77.9 73.3

források n.a. 34.3 n.a.

színvonalas szolgáltatások 2.3 11.4 12

jól kiépített turistaút-hálózat n.a. 39.2 n.a.

nagyváros közelsége / jó megközelíthetőség 25.2 54.2 48.8

vendégszerető közeg 6.3 12.7 11.4

kedvező árak 3.6 10.8 9.4

kulturális értékek 5.9 17.7 15.4

1. táblázat: A táj választását befolyásolótényezők („igen” válaszok aránya %)
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leggyakrabban igénybevett szolgáltatás a büfé, illetve az étterem, amit a válaszadók több, 
mint fele (összesítésben 50,4%-a) megjelölt. A további lehetőségek ezt messziről követik 
(bolt 18%, szálláshely 6%, kiállítás 5,6%), kivéve a kisvasutat, ami a börzsönyi látogatók 
esetében 27,7%-ot ért el.

Egy terület kulturális ökoszisztéma-szolgáltatásainak, értékeinek megőrzését és egyben 
vonzerőt is jelenthetnek a helyi termékek, emellett segítenek a turizmus káros környezeti 
hatását mérsékelni (pl. az alapellátáshoz szükséges áruk szállításának kiiktatásával), a 
helyi gazdaságra gyakorolt pozitív hatást pedig növelni. A felmérés során a válaszadóknak 
1-től 5-ig kellett értékelniük, hogy mennyire elfogadható számukra az, ha egy területen, 
vagy egy településen csak helyi szolgáltatók, csak helyi termékek vannak jelen, illetve 
ezek részesülnek előnyben. Sajnos a 2. táblázatban látható eredmények azt mutatják, hogy 
Budapest környékén az 1 napra érkező kirándulók (köztük nagy számban környékbeli 
lakosok) számára ez nem túl vonzó lehetőség, vagy nem tartják fontosnak.

4. Összefoglalás

A Budapesthez közeli hegységek egyre nagyobb mértékben válnak a gyalogos 
természetjárók célpontjává. Zömében 1 napos kirándulások során keresik fel, melynek 
érdekében átlagosan 40-70 km-t utaznak. A természetben való kikapcsolódás, mint 
legfőbb motiváció, a Pilisi Bioszféra Rezervátum területén főleg a pihenéssel párosul, 
míg a Börzsönyben a természetjárás a fő cél. Mindkét mintaterületen a hegyek és erdők 
(illetve a Dunakanyar) tájképi látványa döntő szerepet játszik a célterület-választásban, a 
kulturális értékek (vonzerők és szolgáltatások) háttérbe szorulnak. Ez mondható el a helyi 
termékekhez, helyi szolgáltatók előnyben részesítéséhez való hozzáállásukról is.

A két hegység ökoszisztéma-szolgáltatásai tehát hozzájárulnak a társadalom jóllétéhez. 
Ennek fontos komponense a táj vonzerejének ismertsége és elismertsége, a rekreációs 
célú látogatásokból származó hasznok, de akár a rekreációs tevékenység egészségügyi 
hozadékai is.

A fenti eredmények felhasználhatók lesznek a hazai NÖSZTÉP projekt keretén belül 
zajló gyalogos természetjárás, mint kulturális ökoszisztéma-szolgáltatás országos 
értékeléséhez, annak társadalmi-gazdasági alrendszerébe tartozó tényleges ökoszisztéma-
szolgáltatás megvalósulásának értékeléséhez mintaterületi szinten, valamint a NÖSZTÉP 
4. kaszkádszintjén megjelenő emberi jóllét értékeléséhez is.
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Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Abstract
During the project our task was to discover the attributes of physical geography (river basin, 
riverbanks, waterstands) on the affected section of Tisza river, furthermore the exploration and 
listing of those ecological, environmental and ecotouristic features, wich are important for the 
development of watertourism. Knowing this characteristics we have prepared proposals for the 
connections of water and the existing nature treails on three sites, and we made a recommendation 
tot he implementation of a new nature trail.

Kulcsszavak: Tisza, partviszonyok, vízi turizmus, ökoturizmus, tanösvény

1. Bevezetés

2018-ban indult a szerb-magyar közös, határon átnyúló Európai uniós fejlesztési pályázat 
megvalósítása. Ez a projekt a Tisza folyónak a két országot érintő szakaszának elsősorban 
a vízi turizmus adottságait, fejlesztési lehetőségeit, a résztvevő felsőoktatási intézmények 
hallgatói részére közös, a teljes szakasz együttes bejárását biztosító vízitúra lebonyolítását, 
valamint egy, a túra útvonalát bemutató kézikönyv és egy telefonos applikáció elkészítését 
is magában foglalja. A teljes projekt számos részterületet fedett le (természetföldrajzi, 
vízrajzi jellemzők, a terület gazdaság-történeti, népességföldrajzi, település-földrajzi, 
néprajzi viszonyai, idegenforgalmi infra- és szuprastruktúra, természetvédelmi értékek, 
ökoturisztikai adottságok) elsősorban a vízitúrázás szempontjait előtérbe helyezve. 
Csoportunk a folyó magyarországi szakaszának természetföldrajzi, vízrajzi, ökológiai, 
természetvédelmi és ökoturisztikai adottságait, ezek fejlesztési lehetőségeit vizsgálta.

2. A terület lehatárolása, adatgyűjtés, és -feldolgozás

A vízi turizmus hazai lehetőségeivel, feltételeivel foglakozó számos kiadvány közül 
kettőt emelünk ki (Bánhidi M. 2012, Ercsey D. 2019). Első lépésben a projekt által érintett 
terület lehatárolást végeztük el. Az érintett folyószakasz az országhatáron lévő 159,6 
fkm-től Tiszakécske üdülőterületnél lévő 284 fkm-ig terjedő, 124,4 km-t foglalja magába 
(ATIVIZIG 1977, TISZA Kerékpáros és vízitúra térkép). Területünk a Kárpát-Pannon Térség 
Természeti Tájrendszer beosztásában a Pannon-medence nagytáj, az Alföld nagytájrészlet, 
Alsó-tiszai-síkvidék középtáj, Csongrád-Szegedi-sík kistája, és a Röszke-Titeli-sík kistáj 
északi része fedi le (Csorba P. 2018). Ehhez a kistájhoz tartozik a projektben érintett 
szerbiai Tisza szakasz is a 0 fkm-től az országhatáron lévő 159,6 fkm-ig. 

Az adatgyűjtést a nyomtatott (ATIVIZIG 1977, Haraszthy et. al. 2013, TISZA Kerékpáros 
és vízitúra térkép) és digitális térképek (turistautak.hu) beszerzésével kezdtük, majd 
ezek alapján készítettük el az Adobe Illustrator CS6 program segítségével a digitális 
alaptérképünket (folyó, folyamkilométer, holtágak fontosabb települések), és a vizsgálati 
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szempontjaink szerinti rétegeket. Terepbejárásaink során két nap alatt végig hajóztuk 
a Szeged – Tiszakécske – Szeged útvonalat, összegyűjtve a vízről elérhető és a vízitúra 
során fontos információkat (folyamkilométer táblák, kikötésre alkalmas partszakaszok, 
GPS-koordinátákkal). Mindkét oldali védtöltést is végigjártuk, valamint a hullámtér és 
a töltésen kívüli területek jellemzőit, fontos objektumait szintén GPS-koordinátáikkal 
együtt rögzítettük. Ezen adatokból készítettük el az alaptérképünkhöz kapcsolható egyes 
rétegeket (egyéb vizek; utak; gátőrházak, szivattyútelepek; ártézi kutak, ivóvíz vételi 
lehetőségek; táborhely, étkezés; védett területek; tanösvények). Térképen nem rögzítettük 
az egyéb fontos természeti földrajzi (mélyszerkezet, felszíni földtani képződmények, 
geomorfológia, talajviszonyok, természetes növényzet, erdősültség, éghajlati jellemzők), 
vízrajzi sajátosságokat (mederviszonyok, hordalékszállítás, vízjárás), viszont ezeket is 
fölhasználtuk az értékelés és a fejlesztési lehetőségekre vonatkozó javaslataink kidolgozása 
során.

3. Eredmények 

Területünk közel ezer km2 kiterjedésű, domborzatát, magassági viszonyait nézve (91-
76 m tszf.) kis relatív reliefű (0-2 m/km2) ártéri síkság. A Tiszai-árok változatos aljzatára 
több km vastagságú pliocén beltengeri-beltavi üledékes összlet, majd erre több száz m 
vastagságú pleisztocén folyóvízi rétegsor és a magasabb részeken kisebb foltokban vékony 
infúziós/ártéri lösz települ. Ezen kiemelkedéseket kivéve a felszín holocén korú, döntően 
öntésiszap, a bal parton néhol homok (Dövényi Z. 2010). 

Az országhatár és Tiszakécske közötti légvonalban 90 km-t a folyó kereken 125 km 
hosszan, egyensúlyi állapotú mederben középszakasz jelleggel kanyarogva teszi meg. 
A szabályozás következtében az esése közel a kétszeresére nőtt. A jobb parton korábbi 
természetes lefűződés eredményeként három holtágat találunk, míg a szabályozás során 
itt újabb öt, míg a bal parton hét holtág keletkezett. A tizenöt holtágból három bal parti 
(Akolszögi-, Mártélyi-, Körtvélyesi-) és kettő jobb parti (Sulymos, Labodár) a hullámtérben 
van, a többi mentett oldali. A 39,4 km hosszú Kurca-főcsatorna Csongrád fölött a Hármas-
Körösből ágazik ki, átfolyik Szentesen és Szegváron, majd Mindszent érintésével torkollik 
a Tiszába. Mindkét végpontján szivattyútelep található, amelyek feladata a vízpótlás, és a 

1. ábra: Jellemző parttípusok a Tisza mindszenti szakaszán (szerk. Karancsi Z.)
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környező területekről összegyűjtött csapadékvíz, belvíz és a jelentős mennyiségű csurgalék 
termálvizek bevezetése a folyóba. A főcsatornát zsilipek szakaszolják. Egyes szakaszai 
erősen eutrofizálódtak, vízminősége „tűrhető”. A felgyűlt iszapot a szegvári és a szentesi 
városi szakaszon kotrással távolították el. 

A tiszai meder szélessége változó, 120 m és 250 m közötti értékek jellemzik. A keskenyebb 
szakaszok a kisebb ívű, szűk kanyarulatokban vannak (Tiszakécske, Tiszainoka-Tiszakürt 
között, Tiszaug, Csongrád, Csanytelek, Mindszent, Algyő), és itt alakultak ki a nagyobb, 
gyakran tíz métert meghaladó mélységek is.  A kanyarulatok külső íve mindig pusztuló, 
szakadó part, míg a belső íveken többnyire laposabb partot adó homoklerakódásokat 
figyelhetünk meg (Tiszakécske, Csongrád, Csanytelek, Mindszent, Algyő, Szeged). A part 
alakulása, a vízről való megközelíthetősége alapvetően fontos a vízitúrázók számára (1. 
ábra). 

A természetes szakadó partok (Ányás, Sasér), a kövezéssel védett külső ívek és a 
legnagyobb arányt képviselő, szinte folyamatosan dús vegetációval, ún. fátyoltársulással 
borított partok lehetetlenné teszik a kikötést, még vészhelyzet esetén is. Csak a természetes 
homokpartok (12 db 20-150 m hosszúságú) kínálnak egyedüli kikötési lehetőséget a 
különböző szolgáltatásokat is nyújtó (Tiszainoka, Csongrád, Szentes, Mindszent, Algyő, 
Szeged) kiépített kikötőkön kívül (1. kép). 

A folyó hordalékszállítása sajátos, döntően lebegtetve, és csak alárendelten görgetve 
szállít. Szegednél a görgetett hordalék évente 11 ezer m3, míg a lebegtetett több, mint 12 
millió m3 (Mezősi G. 2011). A Kurca 10-50 m szélességű, 1-3 m közötti mélység jellemzi, 
hordalékszállítása minimális.

A Tisza szélsőséges vízjárású folyó, mivel a kisvíz és a nagyvíz aránya 1:20 fölötti, 
azaz Szegednél 1:75. A KQ értéke 58 m3/s, a KÖQ 865 m3/s, míg a NQ 4350 m3/s sokévi 
átlag alapján (Dövényi Z. 2010, Mezősi G. 2011). A folyón jellemző az évi három árhullám 
kialakulása. Az első a tél végi-kora tavaszi, ami jellemzően a vízgyűjtőn felhalmozódott 
hó olvadásából táplálkozik, míg a második május-júniusban – ami általában a tényleges 
legmagasabb értéket éri el –, a kora nyári csapadékmaximumnak köszönhető, míg a 
harmadik, a legkisebb vízhozamú, néhány éves gyakorisággal kialakuló árhullám az ősz 
végi-tél eleji, mediterrán eredetű légtömegekből hulló csapadékból származik. Az utóbbi 
években (2014-2018) ez a rend megbomlani látszik. 2014-ben március közepétől június 
közepéig volt az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet (Szeged 650 cm) néhány hétig, 
és a másodfokot (Szeged 750 cm) mindössze pár napig elérő árhullám, de a nyár végéig 
ekkor is az alacsony, igen alacsony vízállások voltak a jellemzőek. 2016-ban és 2018-ban 
is március közepétől április közepéig volt az év során a legmagasabb vízállás, de ekkor is 
csak néhány napig volt érvényben Szegednél az I. fokú készültség, utána végig alacsony, 

1. kép: A mindszenti strand és kikötő (fotó: Karancsi Z.)
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igen alacsony vízállások voltak, amelyek kifejezetten kedvezőek a vízitúrázáshoz. A vízi 
közlekedés csak a másodfokú készültségtől korlátozott, bár már a vízitúrázást az első 
foknál sem javasolják, de nem is célszerű. Az ősz végi árhullámok az utóbbi tíz évben 
teljesen kimaradtak (hydroinfo.hu). Az árhullámok levonulása lassú, köszönhető ez a kicsi 
esésnek (2 - 3,5 cm/km), a kis vízsebességnek (0,5 – 2 m/s), a mellékfolyókon levonuló 
árhullámokkal való egybeesésnek, valamint a Duna áradásakor jelentkező visszaduzzasztó 
hatásnak (Vágás I. 1982). 

A talajvíz a felszín közelében van, átlagosan 2-4 m mélyen, de a hullámtérben gyakran 
1 m-re sem. Minősége rossz, szennyezett, magas a nitrát-, szulfát-, és a vastartalma. A 
vastag pleisztocén, homokos rétegekben ivóvíz minőségű, néhány helyen még működő 
artézi kutakkal (1. ábra) felszínre jutó rétegvíz található, míg a mélyebb pliocén rétegek 
már magasabb hőmérsékletű, oldott ásványi anyagokban gazdagabb termálvizeire települt 
gyógyfürdők szintén potenciális célpontjai lehetnek a vízitúrázóknak (Tiszakécske, 
Lakitelek-Tőserdő, Csongrád, Szentes, Szeged).

A terület a meleg-száraz kontinentális éghajlati típusba tartozik. A napsütéses órák 

2. ábra: Védett területek a mintaterület északi 
részén (szerk. Karancsi Z.)

3. ábra: Védett területek a mintaterület déli 
részén (szerk. Karancsi Z.)
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száma magas, meghaladja a 2000 órát évente. A nyári hónapokban (június-augusztus) eléri 
a 800 órát. Az évi középhőmérséklet 10,5 oC, a nyári hónapokban a napi középhőmérséklet 
18-25 oC között változik. Az évi csapadékösszeg 510-540 mm közötti értéket ér el, aminek 
3/5-e a nyári időszakban hullik (Dövényi Z. 2010). 

Mintaterületünk jelentős része védett. A Kiskunsági Nemzeti Park része, VII. számú 
egysége a Tőserdő – Alpári-Holt-Tisza egység. A nemzeti park igazgatósághoz tartozik a 
Pusztaszeri-, és a Mártélyi Tájvédelmi Körzet. Tiszakécskétől az algyői vasúti hídig a teljes 
hullámtér, kiegészülve a nemzeti parki és a tájvédelmi körzetek területével, NATURA 2000-
es terület, összefüggő „zöld folyosót” képezve a Tisza mentén (2. ábra, 3. ábra). 

A folyó menti hullámteret döntően galériaerdő fedi, csak kisebb foltokban találunk 
szántókat, és az Amorpha fruticosa (gyalogakác) révén gyors ütemben cserjésedő réteket. 
Az erdők részben puhafás (Saliceto – Populetum), fűz-nyár, részben keményfás (Fraxino 
– Ulmetum) tölgy-kőris-szil ligeterdők. Jelentősebb területeken található a hullámtérben 
nemesnyár ültetvény is. Az egész szakaszt végigkíséri egy kifejezetten esztétikus, a vízről 
és a töltésekről is jól látható, viszont szinte áthatolhatatlan, egész erdőrészeket borító 
liánszerű növényzet, egy ún. fátyoltársulás, amely dominánsan vadszőlőből (Vitis silvestris) 
és süntökből (Echinocystis lobata) áll (2. kép).

A szakaszt érintő vízitúra során számos védett, fokozattan védett növény- és állatfajjal 
találkozhatunk (Nymphaea alba, Ciconia nigra, Haliaetus albicilla, Milvus migrans, etc.). 

Ökoturisztikai attrakciók közül kiemelendő a hat tanösvény, amelyek közül az algyői 
„Tisza” és az újszegedi „Rotary” tanösvény közvetlenül a folyóról is elérhető. A tőserdei 
„Kontyvirág” és a tiszaalpári „Árpád fejedelem” tanösvények megközelítését javaslatunk 
szerint a Tőserdő fölső végénél kialakítandó átemelési pont révén és a két holtág közötti 
csatornát igénybe véve kajakkal, kenuval is elérhetővé tennénk. A mártélyi „Tiszai” és 
„Ártéri” tanösvények a holtág alsó végénél kialakítandó átemelési pont révén közvetlenül 
vízi úton is megközelíthetővé válnának (3. ábra). 

A Kurca egyedi adottságaival, megjelenésével, helyzetével szintén egy új lehetőséget 
kínál a tiszai, körösi vízitúrázóknak. Nehézséget a néhány alacsonyabb nyílású, kisebb 
híd alatti áthajózás, illetve a végponti és a szakaszoló zsilipeknél elkerülhetetlen átemelés 
jelenthet. A lehetőségek bővítését szolgálná egy négy helyszínen hét tájékoztató táblával 
egy új tanösvény kialakítása (4. ábra). 

2. kép: Fátyoltársulással fedett part az M43-híd fölött a vízről (fotó: Karancsi Z.) 
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4. Következtetések

A folyó természetföldrajzi, vízrajzi jellemzői alapján (amit a korábbi évek sikeres vízitúrái 
is bizonyítanak) kiváló adottságokkal rendelkezik a vízitúrázáshoz, azonban a folyó 
vízjárása és a partformák alakulása meghatározó a túra biztonságos lebonyolítását illetően. 
Az élő folyón kívül vannak olyan lehetőségek, amelyeket eddig még nem használtunk ki. 
Ilyenek a védett holtágak, amelyeknél tanösvények is rendelkezésre állnak (Tőserdő - 
Kontyvirág Tanösvény, Alpári-Holt-Tisza - Árpád fejedelem Tanösvény, Mártélyi-Holt-Tisza 
– Tiszai Tanösvény, Ártéri Tanösvény). Javaslatunk szerint ezeken a helyeken átemelési 
pontok létesítésével megoldható az élő folyóról a hajók átemelése a holtágra és vissza. Így 
lehetőség nyílna a közvetlen vízitúrán túl a vízen elérhető értékes területek megismerésére 
is. Ugyancsak új lehetőséget jelentene a Kurca-főcsatorna beillesztése egy Tisza – Kurca – 
Hármas-Körös vízitúrakör kialakításával, és az így bekapcsolható települések (Mindszent, 
Szegvár, Szentes) természeti-, tájképi és kulturális értékei is elérhetővé, megismerhetővé 
válnának egy tiszai vízitúra résztvevői számára is.

Köszönetnyilvánítás 
Munkánkat a HUSRB/1602/31/0204 számú, „We call to the WATERTOUR – Development of water 
tourism on waterways connecting Hungary and Serbia” projekt részeként készítettük el. 

4. ábra: Potenciális vízitúra útvonal és tanösvény a Kurca mentén (szerk. Karancsi Z.)
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NAPJAINK TÁJVÁLTOZÁSI FOLYAMATAI FUNKCIONÁLIS 
VÁROSI TÉRSÉGEINKBEN

IVÁNCSICS VERA, FILEPNÉ KOVÁCS KRISZTINA

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Abstract
Urban sprawl is a general phenomenon in the developed world, several European strategies try to 
answer this challenge. What is the case in the Hungarian functional urban areas? In our study we 
analysed the land use changes in 5 functional urban areas (Székesfehérvár, Nyíregyháza, Debrecen, 
Kecskemét és Szeged) between 2006 and 2012. Using the database of Urban Atlas we highlighted 
the trends from artificial into natural state and the areas of development. The Act on Land Use 
Framework Plan of Hungary and Priority areas 2018. évi CXXXIX. tries to guide the settlements 
developing according to the compact settlement structure. We can see as a result of our study the 
sprawl of our settlements. 

Kulcsszavak: városi terjeszkedés, hazai funkcionális városi térségek, tájváltozás

1. Bevezetés

A nagyvárosok terjeszkedése általános probléma az egész világon, amire válaszként 
évtizedek óta több kezdeményezés, eszköz született a városi növekedés mérséklésére, 
féken tartására. A Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról (EC, 2007) úgy ítéli meg, 
hogy a kompakt településszerkezet fontos alapja az erőforrások hatékony és fenntartható 
használatának. A szakértők azzal érvelnek, hogy a kompakt városstruktúra kisebb területi 
lábnyomot okoz, de még mindig vannak bizonytalanságok a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai hatásokkal kapcsolatban (Ludlow, 2009). Magas szintű európai uniós stratégiák 
is a terjeszkedés korlátozását célozzák, mint a Road Map to a Resource-Efficient Europe 
(EC, 2011).

Magyarországon már a két világháború között fontosnak tartották a főváros térségében 
a tervezés összehangolását: az 1937. évi VI. törvénycikk előírta a város és környéke közös 
általános rendezési tervének készítését a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által, majd az 
1960-as és ’70-es években is voltak kísérletek az együttműködésre; mégis csak 2005-
ben született meg az agglomerációt együtt kezelő területrendezési terv. A szabályozás 
késlekedése miatt az agglomerációban több helyen szinte összenőttek az egyes települések 
beépített területei (Körmendy, 2012). Hazánkban mind a mai napig a területi tervezés 
nem tudott megnyugtató választ adni a szuburbanizációs kihívásokra, csak a Balaton és a 
Budapesti agglomerációra készült átfogó térségi rendezési terv. 2008-ban volt egy kísérlet, 
amelyben az agglomerálódó térségekre és nagyvárosi településegyüttesekre az Országos 
Területrendezési Terv egy sajátos övezettel közös szerkezeti terv készítését írta volna elő, 
de végül az egyeztetések nyomán az előírás csak lehetőségként került be a jogszabályba. 
Végül az övezetet a következő módosításkor, 2013-ban törölték. Ezzel a lehetőséggel azóta 
egy településcsoport sem élt. A tavalyi módosításkor az új országos területrendezési tervbe 
(Magyarország és Egyes Térségeinek Területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény) bekerült egy paragrafus, amely a kompakt településszerkezet elveinek követését 
irányozza elő új beépítésre szánt terület kijelölésénél (12. §). 

Tanulmányunk 5 hazai funkcionális városi térség (Székesfehérvár, Nyíregyháza, 
Debrecen, Kecskemét és Szeged) tájváltozási folyamatait mutatja be 2006 és 2012 



186
között. Célunk a változások arányának és irányának (természetes-mesterséges) feltárása, 
összegzése, a változások térbeli elhelyezkedésének az országos területrendezési tervhez 
viszonyítása.

2. Anyag és módszer

Tanulmányunkban 5 funkcionális városi térség (Székesfehérvár, Nyíregyháza, Debrecen, 
Kecskemét és Szeged) tájváltozási folyamatait mutatja be 2006 és 2012 között.  Az Urban 
Atlas adatbázis segítségével számoltuk a területhasználati változásokat, kiemeltük 
azokat, ahol a természetközeli, illetve a városi területhasználat irányába való elmozdulást 
tapasztaltunk. 

Statisztikai céllal népsűrűségi és a munkába járási szokások elemzésével az Európai 
Unió és az OECD meghatározta az ún. funkcionális városi térségeket (FVT), ahol a környező 
terület (ingázó zóna) nagymértékben integrálódott az adott térség magvárosához (OECD, 
2013), hazánkban a KSH is lehatárolta a fővároshoz és a 18 megyei jogú városhoz tartozó 
funkcionális várostérségeket hazánkban (INT-1).

Az általunk vizsgált hazai funkcionális várostérségeket a KSH nagyvárosi 
településegyüttesként definiálta, amelyekre az agglomerációkhoz és az agglomerálódó 
térségekhez képest kisebb mértékű összefonódás érzékelhető, azonban a területfelhasználás 
az intenzívebb irány felé változik (KSH, 2014). A területi lehatárolást illetően a FVT-k területe 
nagyobb a KSH által lehatárolt nagyvárosi településegyüttesekhez képest (1. táblázat). 
Népességszámban a 330 000 fő feletti lakosságszámú Debrecen a legnagyobb és a 190 000 

 Debrecen Kecskemét Nyíregyháza Szeged Székesfehérvár Országos

Terület NT km2 1082 666 554 804 1360  

Terület FVT km2 2018 1819 1683 1610 3012

Települések száma NT 13 8 10 15 35  

Települések száma FVT 26 24 43 27 70

Népesség száma NT 
2012 267949 133434 148416 204301 167908  

Népesség száma FVT 
2006 334484 189432 247237 247571 284197

Népesség száma FVT 
2012 334541 190893 244627 250006 281893  

Ezer lakosra jutó 
belföldi vándorlási 

különbözet éves átlaga, 
fő NT -0,1 4,9 -0,3 2,4 1,8

Adófizetők aránya NT 43,9 45,8 46,2 44 47 48,2

Egy adófizetőre 
jutó személyi 

jövedelemadó-alapot 
képező jövedelem, ezer 

forint NT 1820 1913 1722 1852 2061 1888

1. táblázat: A településegyüttesek gazdasági-társadalmi alapjellemzőinek összehasonlítása, KSH 
(NT nagyvárosi településegyüttes, FVT- Funkcionális Városi Térség)
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népességű Kecskemét a legkisebb. A szűkebb településegyüttesre vetítve általában pozitív 
a vándorlási egyenleg az FVT lakosságszámát tekintve inkább stagnáló vagy csökkenő 
tendenciákat látunk, de természetesen jelentős különbségek vannak az FVT-ken belül. 
Meglepő módon a jövedelmet (Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező 
jövedelem, ezer forint, 2012) illetően mindössze Kecskemét és Székesfehérvár emelkedik 
az országos átlag fölé (KSH, 2014). 

A területhasználati változások értékelésekor számítási módszerünk alapját a 
területhasználatok kódjai jelentették: 1-es kóddal kezdődik a mesterséges területhasználat 
a többi pedig 2-5-tel, illetve 9-cel (agrár-, természetközeli-, vizenyős területek, állandó 
víztestek, egyéb). Ezek alapján skáláztuk a pozitív, negatív és semleges változásokat.  
Pozitívnak tekintjük a változást, ha az 1-es kategóriából a 2-5-ös kategóriába került át 
egy terület, negatívnak, ha fordítva állapította meg a változást az adatbázis. Semlegesnek 
ítéltük a változást, ha azonos kód kategóriában maradt a változás, azaz 1-es kategórán belül, 
illetve 2-5-ös kategórán belül maradt a területhasználati kategória. Ha városi zöldterület 
jött létre az 1-es kategórián belül  mindenképpen pozitívnak értékeltük, ha kategórián 
belül átalakult akkor negatív változásként jelöltük.

3. Eredmények

A vizsgált FUA-k területén összegeztük a mesterséges, a természetesebb felé irányuló 
illetve a semlegesnek tekinthető területhasználat változásokat. A 2. táblázat alapján 
jól látható, hogy alapvetően fejlesztés, beépítés volt jellemző, kivéve Debrecent ahol a 
változások 7%-a pozitív (természetes felé) irányú volt, azonban a FUA-k többségében 
elhanyagolható mértékű a pozitív átalakulás.

Összességében a FUA-k teljes területét figyelembe véve az össz-változás 0,52% és 0,85% 
közé tehető, amely Kecskemét esetén a legmagasabb és Szeged esetén a legalacsonyabb 
érték. Összevetve a változás arányát a Budapesti FUA-val illetve egy korábbi kutatásunkkal, 
amely európai metropolisz térségeket elemzett az össz-változás érték viszonylag magasnak 
tekinthető, hiszen Budapest esetében 0,8%, Bécsnél 0,5%, München esetén 0,9%, Rennes-
nél 1,6%-os értékeket kaptunk (Filepné et.al, 2018). Kicsit, bár nem meghatározóan 
kedvezőbb a kép, ha csak a negatív változásokat vesszük figyelembe, hiszen az összes 
változáson belül 62-78% a negatív irányú változás és a maradékon belül 20-37% a 
semlegesnek tekinthető változás.

Negatív irányú változások jelentős része új beépítés, építkezési terület megjelenése, a 
térképen markánsan kirajzolódnak az új utak, például a 354-es út Debrecen térségében, 

Debrecen Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár Szeged

Változással érintett terület 
FVT  km2 13,78 12,79 15,38 19,47 8,42

Változással érintett terület 
FUA % 0,68% 0,74% 0,85% 65,00% 52,00%

Változott területen belül 
negatív irány 62% 60% 64% 64% 78%

Változott területen belül 
pozitív irány 7% 3% 1% 0% 1%

Változott területen belül 
semleges 31% 37% 35% 36% 20%

2. táblázat: A településegyüttesek területhasználati változása
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vagy Nyíregyházától délre az M3 autópálya, de látunk példákat sajnos erdőterület szántóvá 
alakulására is. Debrecen térségében az egyik legnagyobb területű negatív irányú változás 
egy golfpálya létesítése. Nyíregyháza esetében látszik markánsan (többé-kevésbé a teljes 
területre jellemző), hogy az új beépítések/mesterséges irányú területhasználat változások 
egy részét igyekeznek a beépített terület szélére koncentrálni, és a negatív irányú változások 
is a települési területen (ami az OTrT szerint települési terület: belterület és a beépítésre 
szánt terület) találhatók döntően, amely megfelel a kompakt településszerkezet elveinek, 
amelyet a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is hangsúlyoz (Nyíregyháza 
ITS, 2014). Az épülő autópálya a közeli településen újabb beépítéseket generál (Nagykálló).

Változások térbeli eloszlását tekintve pozitív jelenségnek tekinthető, hogy jelentős 
arányban a települési területeken (belterület és beépítésre szánt terület) látjuk a változásokat 
illetve egy-egy területen koncentráltabban jelennek meg különösen Nyíregyháza esetén. A 
város körüli magas erdősültség is korlátokat szab a beépítés számára. Kecskemét példája 
ilyen szempontból kevésbé kedvező: sokkal szórtabb az új beépítések/mesterséges irányú 
területhasználat változások elhelyezkedése, jelentős részük az OTrT által mezőgazdasági 
területként jelzett területeken helyezkedik el. Ez a területi szempontból szórtabb fejlődés 
a tanyás településszerkezetnek köszönhető.

Hasonlóan szórt elhelyezkedést mutatnak a területhasználat változások Szeged 
térségében is, ahol szintén a tanyás településszerkezet határozza meg a beépítést. 
Ha összevetjük a területhasználat változás arányát a vándorlási egyenleggel, a magas 
kecskeméti érték korrelál az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet éves 
átlagával, amely itt az egyik legmagasabb a településegyüttes vonzott településein: 7%, bár 
Székesfehérvár vonzáskörzetében még magasabb: 7,5%. A többi NT esetében ez az érték 
alacsonyabb: 3-4,9%, viszont ha az FVT összesített demográfiai trendjeit nézzük sokkal 
inkább stagnálást figyelhetünk meg.

1. ábra: A változások a települési területre koncentrálódnak Nyíregyháza térségében. (Az Urban 
Atlas 2006-2012 változások a Magyarország és Egyes Térségeinek Területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény Szerkezeti tervén)



189
4. Következtetések

A vizsgált területek többségében a negatív irányú változások nem arányosak a vándorlási 
egyenleggel, egyértelműen szétterülő növekedésről van szó, tudatosan irányított fejlesztésre 
van szükség a terület-takarékos, kompakt településszerkezet követésére. Ezt a törekvést 
tükrözi az OTrT legutóbbi módosítása. További elemzések lehetségesek az agglomerálódás 
magasabb fokán lévő funkcionális várostérségek és nagyvárosi településegyüttesekre 
jellemző folyamatok összehasonlítására.
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Abstract 
Global processes, especially population increase lead to the very intensive use of landscapes and 
to land degradation. The main objective of the research supported by the National Research, 
Development and Innovation Office (NKFIH) is to provide a survey of land degradation processes 
of Hungary and to investigate landscape degradation sensitivity. The processes were investigated 
by GIS methods, map analysis and by applying sensitivity indices. Predicting future development of 
landscape degradation provides a good scientific basis for landscape protection and rehabilitation. 
Comparing the processes of landscape degradation in the world and in Hungary the main conclusion 
is that the landscapes of Hungary are relatively well maintained and they belong to the most valuable 
landscapes in Europe. In spite of that landscape degradation processes should be taken seriously. 

Kulcsszavak: tájérzékenység, tájdegradáció, tájtípus

1. Bevezetés

A tájdegradáció fogalma a folyamatot tájökológiai kontextusban értelmezi, tehát egy 
tájalkotó tényező leromlása a táj egészének leromlásához vezet. Többet jelent tehát, 
mint a talaj degradáció, illetve az angolban használt „land degradation”, amelyet a „soil 
degradation” szinonimájaként használnak. 

A föld degradáció által súlytott területeire vonatkozóan többféle becslés létezik, amelyek 
20 és 70 % közé teszik az érintett területek arányát. Imeson, A. (2012) szerint a szárazföld 
területének 20%-a degradálódott.  A leromlás következménye a táj produktivitásának és 
az ökoszisztéma szolgáltatások színvonalának folyamatos csökkenése. Közismert, hogy az 
Antropocénban az emberi társdalom szerepe folyamatosan és egyben exponenciálisan nő. 

A globális folyamatok (népességnövekedés, földhasználat változás, klímaváltozás stb.) 
egymással szoros kapcsolatban vannak és valamennyien hozzájárulnak a tájak fokozódó 
leromlásához. A ma már kissé lassuló ütemű népesség növekedés következtében több 
élelemre, tiszta vízre, energiára stb. van szükség. A növekvő kereslet kielégítése egyrészt 
a legjobb adottságú területeken a jelenlegi művelési, termelési módok intenzitásának 
növelése által, másrészt a még nem használt, kedvezőtlen adottságú térségeknek a 
termelésbe való bevonása révén biztosítható. A 2019-ben 7,7 milliárdot elérő földi 
népesség 2050-re 10 milliárdra fog nőni (World population Clock 2019).  

A 20. század végére a nem jéggel borított szárazföld felszínénének 50 %-a megváltozott 
és e változások döntő része a földhasználat változásának következménye (Turner, B.L. et 
al. 2008). Az erdőirtás és az erőterületek degradálódásának a tájdedgradációban betöltött 
szerepe közismert. Bár az erőterületek arányának csökkenése megállt Földünkön (FAO 
2018), az erőtakaró 30 %-át már kiirtották és az állomány területének 20 %-a degradálódott.

A tájdegradációnak az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatását jól mutatja, hogy 
a Föld növényzettel borított felszínének 20 %-a folyamatosan hanyatló tendenciát mutat a 
produkció tekintetében, főként a nem megfelelő föld és vízhasználat, illetve menedzsment 
következtében (UNCCD 2017). Az elsivatagosodás a Föld 33%-át érinti (Eswaran, H.–Reich, 
P. 1999). 



192
Fontos hangsúlyozni, hogy az antropogén hatás, ezen belül a mezőgazdasági tevékenység 

fontos szerepet tölt be a tájdegradációs folyamatok kiváltásában. Magyarországon a szántó 
terület aránya a lassú csökkenés ellenére is jelentős: 2018-ban 46,59 % volt (2000-ben 
48.37 %), mezőgazdasági terület 57.44 % (200-ben 62.93 %).A csökkenés következtében 
a művelés intenzitásának növelése szükséges (l. fent) és ez a degradáció kockázatát emeli. 

2.  Anyag és módszer

A vizsgálat az ország egészét, illetve a kiválasztott mintaterületeket érintette.
A módszerek a következő lépésekből álltak:

1. A tájdegradációs folyamatokat kis és közepes méretarányú topográfiai és 
agrotopográfiai térképek, légifotók, a CORINE adatbázis és más adatbázisok alapján 
térinformatikai módszerekkel elemeztük. A vizsgált folyamatokat az 1. táblázat 
tartalmazza.

2.  A tájdegradációra való érzékenység elemzését esetenként indexek alapján végeztük. 
Először a releváns tényezőket határoztuk meg minden folyamathoz, majd a tényezőket 
súlyoztuk, végül az index értékek alapján érzékenységi osztályokat határoztunk meg.

3.  A GIS műveletek, illetve az indexek térbeli ábrázolásával térképek készültek az 
adott tájdegradációs folyamat jelenlegi állapotáról és a még nem érintett területek 
érzékenységéről.

4.  Végül elemeztük az ország 14 tájtípusának tájdegradációra való érzékenységét. 
A 6. számmal jelzett tájesztétikai érték természetesen nem tájdegradációs folyamat, 

hanem egy szintézist mutat be arról, hogy a táj vizuális megjelenése hogyan értékelhető 
esztétikai szempontból.

3. Eredmények

A tájdegradáció jelenlegi állapotát, illetve a degradációra való érzékenységet ábrázoló 
térképek, tehát folyamatonként két térkép elkészítése nem volt minden esetben lehetséges. 
Például a lepelerózió jelenlegi állapota pillanatról pillanatra változik, ezért erről nem 
térkép készült, hanem egy módszert dolgoztunk ki, amelynek segítségével a pillanatnyi 
állapot meghatározható. 

Folyamat
1 Lepelerózió
2 Árkos erózió
3 Szélerózió
4 Lejtős tömegmozgások
5 Talaj betapasztás
6 Tájesztétikai érték 
7 Szikesedés
8 Savanyodás
9 Sebek a tájban

10 Fizikai degradáció
11 Szárazodás
12 Árvizek 

1. táblázat: A vizsgált tájdegradációs folyamatok
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a) Példaként két térképet mutatunk be. Az 1. ábra az ország tájesztétikai értékelését 
mutatja be. A térkép hat adatszint alapján készült. Ezek közül öt térkép a tájesztétikaiértéket 
növelő tényezőket tartalmazza: domborzat, erdőterületek, tavak és folyók, védett területek 
és szőlők, egy térkép pedig mesterséges tájelemeket ábrázolja. A térkép alapján a 
kiemelkedően értékes térségek jól meghatározhatók.

b) A másik példa az árkos erózió térbeli eloszlásának térképe (2. ábra), amely 
1: 10 000 térképek digitalizálása alapján készült. Érdekes tény, hogy az árkok sűrűsége 
a hegységek erdeiben igen nagy. Ezek az árkok igen hosszú idő során alakultak ki, míg 
a szántókon kialakult lineáris eróziós formákat a művelés eltünteti. Az időszakos árkok 
felmérése tehát igen nehéz. Az erdők magas árok sűrűségi értékei régebbi időszakok 
intenzív eróziójának tanúi és jelenlétük egyáltalán nem utal árkos eróziós veszélyre a 
közeljövőben. A valódi veszélyt jelentő árkos eróziós formák tehát a fenti okok miatt nem 
ábrázolhatók a térképen.

Amint közismert, az árkos erózió fő kiváltója a domborzat (a lejtők gradiense) és a 
talajképző kőzet. Az időben gyorsan változó tényezők közül a csapadék intenzitása és 
mennyisége egy másik fontos kiváltó tényező. A genetikai talajtípusok és a földhasználat 
szerepe kisebb, mivel e tényezők nem függetlenek a domborzattól. A földhasználat általános 
értelemben természetesen nagyon fontos tényező, különös tekintettel az erdőirtásra. Az 
árkok hosszát elsősorban a talajképző kőzet határozza meg. Fontos a felszín alatti erózió 
(piping) szerepe, amelynek kialakulását elősegítik a lösz és lösz-szerű üledékek fizikai és 
kémiai tulajdonságai. 

A fenti állítások finomításaként megemlítjük, hogy az árkok nem a legmeredekebb 
lejtőkön fejlődnek, mivel azokat erdő borítja. Amint arra már utaltunk, az árkok egy 
részének kialakulása a múltban történt és igy az nem a mai klimatikus és egyéb környezeti 
tényezők következménye. Ezek tömör kőzeteken alakultak ki és egy ideje stabilizálódtak, 
változásuk a közeljövőben nem várható. A laza üledékeken kifejlődött árkok viszont 
gyorsan alakultak ki és gyorsan változhatnak is, ha a környezeti tényezők ezt elősegítik. Ők 
jelentik az igazi veszélyt, esősorban a művelt dombsági területeken.

1. ábra: A természetes (zöld tónusok) és mesterséges (egyéb színek) tájelemek esztétikai értékelése 
a mezőgazdasági területek (fehér szín) értékelése nélkül (Pálinkás, M. et al. 2019).
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2. ábra: Az árkos erózió (km km-2, szerkesztette Jakab, G. in: Jakab, G. and Kertész, Á. 2019)

TÁJTÍPUS DEGRADÁCIÓS 
FOLYAMATOK

DOMINÁNS 
FOLYAMAT 

Ártéri síkság művelt mezőséggel, vízhatású réti és mezőségi talajon 7,10,11,12 7,12

Löszös hordalékkúp síkság művelt mezőséggel, mezőségi talajon 1,2,3,4,7,10,12 1,3

Futóhomokos, buckás hordalékkúp-síkság művelt mezőséggel, 
erdőfoltokkal 1,2,3,4,10 3

Medenceperemi kavicsos, löszös, homokos magasabb hordalékkúp síkság 
sűrű vízhálózattal, tölgyesekkel, művelt mezőséggel, mezőségi és erdő 

talajon
1,2,3,4,10 1,3

Hegylábfelszín, medence dombság eróziós-deráziós völgyekkel tagolva, 
tölgyesekkel, művelt mezőséggel, főleg erdőtalajon 1,2,3,4,10 1,2

Önálló dombságok elegyes erdőkkel, művelt területekkel, erdőtalajon 1,2,3,4,10 1,2

Alacsony középhegységek andeziten és rioliton, bazalt tanuhegyek és 
fennsíkok, cseres és gyertyános tölgyesekkel, barna erdőtalajon 1,2,3,4,8 1,2

Alpok előteri középhegységek átalakult kőzeteken, főként fenyvesekkel, 
bükkösökkel, barna erdőtalajon 1,2,3,4,8 1,2

Középhegységek magasabb gerinc régiója 1,2,3,4 1,2

Tavi, tókörnyéki tájtípus 11,12 11

Alacsony középhegységek karbonátos kőzeteken, tölgyesekkel, 
bükkösökkel barna erdőtalajon és rendzinán 1,2,4 1,2

Alacsony középhegységek mélységi magmás kőzeteken, cseres és 
gyertyános tölgyesekkel, barna erdőtalajon 1,2,4,8 1,2

Karbonátos kőzetű hegységek szurdokvölgyes szakaszai keskeny, 
terasztalan völgytalppal 1,2,4 1,2

Nem karbonátos kőzetű hegységek, dombságok teraszos völgyszakaszai 1,2,4,8 1,2

2. táblázat: A tájtípusokon ható tájdegradációs folyamatok. A folyamatok számozása az 1. táblázat 
szerint történt
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c) Tájdegradáció tájtípusok szerint
A tájtípusokat a 2. táblázatban szereplő egyszerűsített rendszer alapján vettük 

figyelembe. A tájtípusokon ható degradációs folyamatokat a 2. táblázat tartalmazza. 
Értelemszerűen a talaj betapasztás folyamata bármely tájtípuson létrejöhet, ezért annak 
kódszámát sehol sem tüntettük fel. Ugyanez a megállapítás érvényes a tájesztétikai érték 
csökkenésére és a tájsebek kialakulására is. A táblázat alapján jól látható, hogy a legtöbb 
tájtípust a lepelerózió, árkos erózió, szélerózió és a lejtős tömegmozgások veszélyeztetik. 
A szárazodás folyamata bizonyos mértékig valamennyi tájtípust érinti, mégis csak az első 
két tájtípusnál tüntettük fel.

A kutatás legfontosabb eredménye a kistájak és tájtípusok tájdegradációs folyamatait, 
illetve degradációra való érzékenységét bemutató térképsorozat, valamint e térképek 
GIS keretében történő részletes elemzése a jövőbeni várható állapot prognosztizálásával. 
A javasolt projekt igen fontos hozzájárulás a tájdegradációról és érzékenységről való 
ismereteinkhez, valamint Magyarország kistájainak jellemzéséhez.

4. Következtetések

A hazai tájdegradációs folyamatokat a Föld egész területén ható folyamatokkal 
összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy Magyarország tájai viszonylag jó állapotban 
vannak és Európa legértékesebb tájai közé sorolhatók. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy degradációs folyamatokat és az ellenük való küzdelmet, illetve a jó állapotban lévő 
területek minőségének folyamatos fenntartását nem kellene komolyan venni. Valamennyi 
folyamat jelentős környezet és tájvédelmi problémákkal kapcsolatos és így ezeket vizsgálni, 
megfigyelni szükséges egy tudományosan jól megalapozott menedzsment érdekében. Az 
eredmények fontos hozzájárulást jelentenek Magyarország tájdegradációs folyamatairól 
és a tájérzékenységről való tudásunkhoz. A térképes adatbázis a tájvédelmi és környezet 
védelmi tervezésben jól alkalmazható.

Köszönetnyilvánítás
A kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatta (szerződés száma: 
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A TERÜLETHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉGRE GYAKOROLT 
HATÁSÁNAK INDIKÁCIÓJA MINTÁZATFELISMERŐ 

ALGORITMUSOKKAL
KARDOS MÁTÉ KRISZTIÁN, CLEMENT ADRIENNE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Absztrakt
Hazai domb- és síkvidéki kisvízfolyások vízminősége, és a vízfolyás vízgyűjtőterületének 
területhasználata közötti összefüggést vizsgáltuk többváltozós adatelemzési módszerekkel.
Első lépésben a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően ötosztályú skálán (kiváló … rossz) 
értékeltük a vizsgálatba bevont kisvízfolyások vízminőségét. Második lépésben a vízfolyás víztest 
összegzett (közvetlen és közvetett) vízgyűjtőterületén számoltuk a három fő területhasználat 
(burkolt felületek, mezőgazdaság, erdő) részarányát. Végül vizsgáltuk, hogy utóbbiak mennyire 
képesek az ötosztályú skálán adott osztályzat „reprodukálására”, becslésére.
Azt találtuk, hogy az alkalmazott bináris logisztikus regressziós modell segítségével a jó állapot 
elérése / el nem érése 68 illetve 62% pontossággal volt megadható a domb- illetve a síkvidéki 
kisvízfolyások esetében. A minősítési osztály becslésére lineáris diszkriminanciaelemzésen alapuló 
modellt alkalmaztunk, mely 55 illetve 41% pontossággal működött domb- illetve síkvidékeken.
A területhasználati jellemzők mellett a legerősebb becslő erővel a szennyvíztelepi terhelések 
jellemzői bírtak.

Kulcsszavak: vízminőség, területhasználat, Corine Land Cover, Víz Keretirányelv, 
vízminősítés

1. Bevezetés

A víz nem csak a természeti tájak egyik fontos eleme, hanem – köztudottan – minden 
élet alapvető feltétele. Így a megfelelő mennyiségű víz feltétele a táj élő elemei (növényzet) 
létének. Sőt, a víz rendelkezésre állásának idő- és térbeli mintázata meghatározza, hogy 
milyen táj alakul ki, milyen növények honosodnak meg, élnek meg egy-egy területen. Nem 
elég azonban a víz mennyiségével foglalkoznunk. Az emberi beavatkozások, iparosodás, 
intenzív mezőgazdasági gyakorlat következtében az elegendő mennyiségű víz sokszor 
nem megfelelő minőségű. A természetes vizek összetételével, komponenseivel csak 
mintegy száz éve foglalkozik a tudomány, és csak a XX. század utolsó évtizedeiben került a 
közérdeklődés fókuszába. 

A természetes vizek romló minősége védelmében több intézkedés történt. A vizeket 
védő jogszabályok közül kiemelendő az EU Víz Keretirányelve, amely 2000. óta (hazánkban 
a 2004-es EU-csatlakozás óta) hatályos. A keretirányelv hatéves ciklusokban írja elő a 
hatálya alá tartozó vízfolyások és állóvizek minőségének felülvizsgálatát, értékelését. 
Hazánkban mintegy 18.000 km-nyi vízfolyás és 930 db tó tartozik a VKI hatálya alá, utóbbiak 
összfelülete mintegy 1200 km². A felülvizsgálatok formátuma az ún. Vízgyűjtőgazdálkodási 
Terv, a tervek elkészítésének legkisebb egysége a (felszíni ill. felszín alatti) víztest. 
Hazánkban 1078 felszíni és 112 felszín alatti víztest került kijelölésre. A felszíni víztestek 
közül 889 darab vízfolyás, 189 darab pedig állóvíz (OVF, 2016).

A felszíni vizek minőségének értékelése biológiai, fizikai-kémiai, hidromorfológiai és 
kémiai elemek, elemcsoportok alapján történik ötosztályú skálán (kiváló, jó, mérsékelt, 
gyenge vagy rossz). A mérsékelt vagy annál rosszabb vizek esetében a jó állapot eléréséhez 
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szükséges intézkedéseket kell megfogalmazni és végrehajtani (Hering et al., 2010). A fizikai-
kémiai minősítés az adott víztestből rendszeresen vett mintában mért fizikai jellemző 
vagy vegyületcsoportok koncentrációja alapján történik. A több mint 1000 felszíni víztest 
kielégítő rendszerességű mérése azonban óriási terhet jelent, jelentene a mérésekért 
felelős kormányhivatal-laborok számára. Másrészt a víz minősége direkt következménye 
a vízgyűjtő jellemzőinek: a geológiának, a talajnak, a területhasználatnak és az ott végzett 
emberi beavatkozásoknak, tevékenységeknek. 

Dolgozatomban a legfontosabb vízgyűjtőjellemzők (területhasználat, antropogén 
hatások mutatói) és a víz VKI szerinti fizikai-kémiai osztályzata közötti kapcsolatot 
tárom fel. Az összefüggések felírásához két többváltozós adatelemzési módszert: bináris 
logisztikus regressziót és a lineáris diszkriminancia-elemzést használok. Utóbbit széles 
körben alkalmazzák vízminőségi adatok értelmezésére, és előbbi alkalmazására is van 
példa (Wunderlin et al., 2001) vagy a monitoring rendszer optimalizációjára (Wunderlin 
et al., 2001; Varol et al., 2012; Wang et al., 2012; Hatvani et al., 2014; Tanos et al., 2015). 
Ugyanakkor nem ismerünk olyat, hogy egy nagy (országos vagy regionális) kiterjedésű 
monitoring rendszer optimalizációjára használták volna az említett többváltozós 
módszereket. 

Az elvégzett kutatás a víztest-minősítési gyakorlat felülvizsgálatára ad lehetőséget. Az 
újonnan feltárt összefüggések nyomán a helyszíni mérések optimalizálhatók: a mérések 
az összefüggésekkel gyengébben leírható helyekre koncentrálhatók, azok száma – 
megfelelően robusztus összefüggések esetén – akár csökkenthető is.

2. Anyag és módszer

Anyag

A vizsgálat alapja a víztestek fizikai-kémiai minősítése, amint az az Országos 
Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 6-1. mellékletében szerepel (OVF, 2016). A vizsgálatot két 
részre bontottuk: dombvidéki kisvízfolyás-víztestek (1-3. típus) valamint síkvidéki 
kisvízfolyás-víztestek (5-6. típus). Az 1. táblázat mutatja a vizsgálatba bevont víztestek 
minősítési osztály szerinti megoszlását.

Térinformatikai módszerekkel, a domborzatból és a víztestek közvetlen vízgyűjtőjét 
megadó vektoros téradat-állományból kiindulva minden víztest kifolyási pontjához 
hozzárendeltük (lehatároltuk) a vízgyűjtőterületet. A vízgyűjtőre kiszámoltuk a fontosabb 
domborzati jellemzőket és a fő területhasználati kategóriák arányát (2. táblázat).

Módszer

Első lépésben grafikusan vizsgáltuk, hogyan alakul a víztestek fizikai-kémiai állapota 
(minősítési osztálya) a három fő területhasználati kategória, valamint a szennyvízhányad 

 Dombvidéki Síkvidéki
kiváló 21 57

jó 165 138
mérsékelt 108 88

gyenge 32 48
rossz 9 19

összesen 335 350

1. táblázat: A vizsgálatba bevont víztestek megoszlása fizikai-kémiai minősítésük szerint
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függvényében. Látva a jellemzők mentén mutatott tendenciákat, a második és 
harmadik lépésben kísérletet tettünk ezekre vonatkozó szabályszerűségek felállítására 
(modellezésére) két gépi tanuló algoritmus segítségével.

Először minősítési osztály, mint függő változó leírására írtunk fel lineáris diszkriminancia-
elemzésen (linear discriminant analysis – LDA) alapuló modellt. Az LDA – a többváltozós 
lineáris regresszióhoz hasonlóan, de attól lényegesen eltérő módszerrel – kategórikus 
változók becslését végzi. A megfigyeléseket a becslő változók függvényében transzformálja, 
és a lehető legnagyobb eltérést adó egyenest mentén szétválasztja azokat (diszkrimináns 
függvény).

A második modellünk bináris logisztikus regressziós modell, más néven logit modell 
volt. A logit modell olyan dichotom (kétérékű) kategorikus változók becslésére alkalmas (pl. 
igen/nem, férfi/nő, megfelelt/nem felelt meg). A logaritmikus transzformáció segítségével 
nem folytonos értéket, hanem a kiválasztott kategóriába kerülés valószínűségét becsüljük 
(a valószínűség 0 és 1 között lehet). Ha a becsült valószínűség 0,5-nél nagyobb, akkor 
feltételezzük, hogy a megfigyelés a választott kategóriába tartozik. E modellel tehát azt 
becsültük, hogy egy-egy víztest eléri-e a jó minősítést.

A bemutatásra kerülő modellekben a három fő területhasználat („burkolt – városi”, 
„mezőgazdasági”, „erdő”), mellett domborzati jellemzők (vízgyűjtőterület nagysága, 
átlagos lejtése) valamint a vízgyűjtőn kibocsátott szennyvíz és a sokéves középvízhozam 
aránya szerepel becslő változóként. A változók közül a burkolt felületek nagysága valamint 
szennyvízarány a pontszerű terheléseket indikálja, míg a másik két területhasználati 
kategória (mezőgazdaság, erdő) a diffúz terheléseket vagy azok hiányát jelzi.

A modellek jóságát az alapján ítéltük meg, hogy azokba a tanító adathalmaz 
megfigyeléseit betáplálva mekkora mértékben találják el a megfigyeléseket. A számításokat 
R programkörnyezetben végeztük.

3. Eredmények

Terjedelmi okokból csupán a három fő területhasználati kategória hatását ábrázoljuk 
és az ezek alapján illesztett háromváltozós modellek eredményeit tárgyaljuk. További két 
modellt illetően egyszerűen közöljük az illeszkedés mértékét.

A víztestek fizikai-kémiai állapotát a három fő területhasználati kategória függvényében 
ábrázolva kitűnnek a tendenciák: a magas erdő hányad jobb (kék, zöld színek) míg a magas 

Dombvidék Síkvidék
Terület [km2] 120 (9.3 - 1000) 270 (1.1 - 6700)

Átlagos magasság [mBf] 250 (130 - 620) 140 (79 - 310)
Átlagos lejtés [%] 8.4 (1.2 - 25) 2.5 (0.25 - 17)

Sokéves középvízhozam (KÖQ) [m3/s] 0.33 (0.025 - 4) 0.44 (0.0011 - 9.8)
Burkolt felület aránya [%] 5.3 (0 - 40) 5.8 (0 - 48)

Mezőgazdasági területek aránya [%] 49 (0 - 94) 69 (9.4 - 99)
Erdőterületek aránya [%] 45 (1.6 - 100) 22 (0 - 71)

Nyíltvizek és wetlandek aránya [%] 0.52 (0 - 6.4) 2.5 (0 - 80)
Szennyvíztelepek száma [db]1 2.5 (0 - 23) 4.1 (0 - 100)

Szennyvízarány a KÖQ-hoz képest [%]1 3.1 (0 - 110) 8.1 (0 - 350)

2. táblázat: A vizsgálatba bevont víztestek összegzett vízgyűjtőterületének néhány tulajdonsága.
Zárójel előtt az átlagos, zárójelben a legkisebb – legnagyobb értékek

(Forrás: OVF, 2016)
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burkolt felület illetve mezőgazdasági hányad rosszabb (sárga, narancs, piros színek) 
állapotot eredményez (1. ábra, fölső sor).

A megfigyelések alapján elvégezzük az LDA modellek „tanítását”. A tanított modellek 
tetszőleges pontra tudnak minősítési osztály becsülni (1. ábra alsó sor). Az eredeti 
adathalmazhoz képest az esetek 55 ill. 41%-ában sikerült az tanító adathalmaz szerinti 
osztályt „eltalálni” a domb- illetve síkvidéki víztestek esetében.

Magától értetődő, hogy a minősítés osztály (ötosztályú skálán) becslése „nehezebb 
feladat”, mint csupán annak jelzése, hogy egy víztest megfelelt-e vagy nem. Minden 
előzetes ismeret nélkül („vakon”) – előbbi 20, utóbbi 50% pontossággal becsülhető. A 
tanító adathalmaz ismeretében, de modellezés nélkül még ezeknél is nagyobb pontosság 
érhető el azáltal, hogy valamennyi megfigyelést a (leg)népesebb kategóriába sorolunk 
(„naiv becslés”). A modell találati arányokat tehát aszerint kell értékelni, hogy mennyit 
javítottak a naiv becslésen.

A tanított modellek találati arányát a 3. táblázatban foglaltuk össze. Az eddig tárgyalt 
háromváltozós modellen túl egy kétváltozós (szennyvízhányad, mezőgazdasági terület 
hányada) valamint egy hatváltozós (szennyvízhányad, három területhasználati kategória, 
vízgyűjtőterült, valamint annak átlagos esése) modellt alkalmaztunk. 

A háromváltozós modell tekintetében a jó állapot elérése 62–68%-os, a konkrét 
minősítési osztály a már említett 41–55%-os találati aránnyal becsülhető. Értelem szerűen 
a legtöbb független változóval dolgozó modell éri el a legnagyobb pontosságot. Azonban 
legtöbb esetben a kétváltozós modell is megközelíti vagy meghaladja a háromváltozós 
modell pontosságát. A dombvidéki víztestek becslése mindig pontosabb a síkvidékiekénél.

1. ábra. Víztestek fizikai-kémiai állapota a három fő területhasználati kategória függvényében. 
Színek: kék: kiváló, zöld: jó, sárga: mérsékelt, narancs: gyenge, piros: rossz
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4. Következtetések

Láthatjuk, hogy az alkalmazott két gépi tanulási módszer alkalmas a vízminőségi 
mintázatok felismerésére. Ehhez szükséges volt egy kellően nagy tanító adathalmaz 
(esetünkben mind a domb-, mind a síkvidéki víztestek adathalmaza több, mint 300 
megfigyelésből állt), valamint az, hogy a tanító adathalmaz pontjai minél egyenletesebben 
helyezkedjenek el a kategóriák között. Azt is láthatjuk, hogy a síkvidéki vízgyűjtőkre 
nehezebben írható föl szabályszerűség, mint a dombvidékiekre.

A felszínborítási kategóriák hatása a várakozásoknak megfelelően alakult. Már 
nagyon kicsi mesterséges felszínborítás is minimálisra csökkenti a jó állapot elérésének 
valószínűségét. 30% mesterséges felszínborítás fölött a jó állapot elérésének valószínűsége 
5% alá csökken. A jó állapot erdő nélkül csak legföljebb 15% mesterséges felszínborítással 
érhető el. Legalább 25% erdő (és 0 mesterséges felszín) kell ahhoz, hogy valószínűbb 
legyen a jó állapot, mint a nem jó. 75% mezőgazdasági felszínborítás alatt, ha a maradék 
25% erdő, nagyobb a valószínűsége a jó állapot elérésének mint az el nem érésnek. Ezek 
a számok jó egyezést mutatnak a (Kändler et al., 2017) által egy a cseh–német határon 
elhelyezkedő vízfolyásra megállapítottakkal.

A szennyvízterhelés nagyobb mértékben meghatározó, mint a területhasználat, 
ugyanakkor nagyobb bizonytalanságot is rejt magában. E bizonytalanságnak több oka is 
lehet.

•  Míg a területhasználati adatok egy adatforrásból (Corine Land Cover) származnak, 
addig a szennyvíz elfolyó koncentrációk adatszolgáltatója az országos szinten több 
tízes nagyságrendű szennyvíztelep-üzemeltető. Előbbiben lehet strukturális hiba, ám 
erre a statisztikai modell kevésbé érzékeny. Noha az üzemeltetők akkreditált laborok-
ban mérik a szennyvíz értékeket, mégis jelentős különbség lehet köztük mintavételi 
módszer, adatszolgáltatás, „lelkiismeretesség” tekintetében.

•  A víztesteket is és a szennyvízterheléseket a 2009-12 évekre vonatkozó egyetlen 
átlagértékkel vettük figyelembe. A mintavételek azonban, különösen a vízfolyás-
ból történő mintavételek nem feltétlenül helyezkedtek el egyenletesen ebben az 
időszakban. Emellett a jelölt időszak szennyvíztelep-építések és –fejlesztése szem-
pontjából intenzív időszak, tehát 4 év távlatában komoly változás lehetett egy-egy 
szennyvíztelep elfolyó értékében – akár új telepek létesülhettek, régiek zárhattak be. 
A beruházások óhatatlan velejárója, hogy a csatornahálózat és a szennyvíztelep nem 
feltétlenül egyszerre készül el („másodlagos közműolló”). További zavaró tényezőt 
jelentenek a próbaüzemek, amikor a szennyvíztelep már fogadja a szennyvizet, de 
még nincs megfelelően beállítva. 

•  A statisztikai modell nem tartalmazza a lebontó folyamatokat, a mederbeli vissza-
tartást. A diffúz szennyezések esetében ez kisebb problémát okoz, mivel azok a 
vízgyűjtőn többé-kevésbé egyenletesen helyezkednek el. A szennyvíztelepi terhelés, 

Dombvidék Síkvidék
LDA – 2vált 51% (2) 40% (1)
LDA – 3vált 55% (6) 41% (2)
LDA – 6vált 55% (6) 43% (4)
logit – 2vált 67% (11) 66% (10)
logit – 3vált 68% (12) 62% (6)
logit – 6vált 71% (15) 67% (11)

3. táblázat: Találati arányok. Zárójelben a naiv becsléshez képest elért javulás
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mint becslő változó figyelembe vételében azonban ez komolyabb bizonytalansági 
tényező.

A tévedésnek két fajtája van. Az egyik, ha egy jó állapotú víztestet nem jó állapotúnak 
mondunk. Ez tévedés ugyan, de nem jár végzetes következménnyel: intézkedéseket fogunk 
hozni a víztest állapotának javítására, pedig nem feltétlenül volna rá szükség. A súlyosabb 
tévedés, ha egy nem jó állapotú víztestet jó állapotúnak mondunk, ilyenkor ugyanis elmarad 
egy szükséges intézkedés. Ez utóbbi a hamis negatív eset. Dombvidéki logit modelljeink 
22, 20, 18%-nyi hamis negatív tévedést tartalmaztak, míg a síkvidékiek 21, 20, 19%-nyit 
a kettő, három, illetve hatváltozós modellek tekintetében. A hamis negatív esetek száma 
csökkenthető, ha a megfelelés kritériumát a jelenlegi 50% helyett magasabb megfelelési 
valószínűséghez kötjük; ezzel azonban a hamis pozitív hibák számát fogjuk növelni.

Érdekesség még, hogy míg dombvidékeken a vízgyűjtőterület nagysága nem, az átlagos 
lejtés viszont hasznos magyarázó változó lehet, addig síkvidéken ez éppen fordítva van. 
A dombvidék könnyen magyarázható: a nagyobb lejtés nagyobb diffúz terheléshez vezet. 
Síkvidéken a nagyobb területtel rosszabb állapot jár, ami azt mutatja, hogy a terhelések – 
nagy átlagban – meghaladják az öntisztuló képességet.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program támogatta, a BME FIKP-VÍZ tématerületi programja 
keretében.
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Abstract
The aim of this study is to present a geoinformatics process of remediation work on industrial site in 
a lowland area. The work mainly emphasises on estimating the amount of the contaminations in the 
soil and examines its spatial distribution.

Kulcsszavak: GIS, környezetvédelem, modell, szennyezőanyag

1. Bevezetés

Az ipari tevékenységek következtében a talajba jutó szennyezőanyagok feldúsulása 
komoly környezetvédelmi probléma, amelynek kezeléséről a társadalomnak 
gondoskodnia kell. A sok évtizeden át tartó, ellenőrzés nélküli szennyezőanyag-kibocsátás 
a környezet elszennyeződéséhez vezetett, amit csak költséges kármentesítési munkák 
révén lehet mérsékelni (Internet1). A felszín alatti környezetben található, különböző 
halmazállapotban előforduló szennyezőanyagok felderítése, vizsgálata valamint a 
szennyezőanyagok mennyiségének meghatározására mára már számos térinformatikai 
szoftver áll rendelkezésre, melynek révén azonosítani tudjuk a szennyező anyagok 
forrását, kiterjedését ezzel is elősegítve a kármentesítési munkát (Yang et al. 2004; Kátai 
2008; Hürkamp et al. 2009).

Jelen tanulmány célja, egy alföldi iparterületen végzett kármentesítési munka 
geoinformatikai feldolgozását mutatja be, különös tekintettel a talajban tárolt 
szennyezőanyag mennyiségének becslésére és térbeli kiterjedésének vizsgálatára.

2. Anyag és módszer

Mintaterület bemutatása és mintavétel

A környezetvédelmi kármentesítés vizsgálati területe közel 20 000 m2 kiterjedésű. 
Hosszabb oldala 200 m hosszú és észak-déli kiterjedésű, míg rövidebb oldala 100 m 
hosszúságú, ami pedig keleti-nyugati tájolású. Funkcióját tekintve a vizsgálati területet 
iparterületként hasznosították. Szomszédságában É-on lakóövezet található, míg K-i, D-i és 
Ny-i kiterjedésében az iparterület többi részével határos és van összeköttetésben. Mivel a 
területen már a bontási- és földmunkálatok megkezdődtek a tanulmány kezdete előtt, így 
az eredeti terep csak részben maradt fenn. De ebből is következtethető volt, hogy az eredeti 
felszín erősen bolygatott, mesterséges kiképzésű, jelentős részen feltöltéssel vastagon 
borított. Eredeti talajtakarója az É-i részén maradt meg nyomokban, nagyon kis területen. 
A terep lejtése az épületek irányából, az alacsonyabb fekvésű területek felé történt. A 
sok épületnek és egyéb műtárgynak köszönhetően rengeteg a burkolt felszín (aszfalt, 
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beton). A helyszínen korábban működő iparterület volt, így kiépített közműhálózattal is 
rendelkezett (pl.: csatorna és egyéb vezetékhálózat, valamint ezek gyűjtőaknái). A talajra- 
és talajvízszennyezésre leginkább a savas- és fekáliás csatornahálózat és gyűjtőaknák 
voltak hatással a legnagyobb mértékben. Ezek esetleges sérüléséből, nem megfelelő vagy 
épp korrodált szigeteléséből eredően közvetlenül is tudták szennyezni a körülötte lévő, 
felszín alatti környezetet.

A kutatómunka a talaj részecskéihez tapadt szennyezőanyagok vizsgálatára irányul, 
de élesen nem választható el a felszín alatti vízben található és „tárolt” különböző 
szennyezőanyagoktól (oldott, valamint oldhatatlan fázis).

Az ipartelepen – a vizsgált terület kivételével – mai napig folyik a termelés, valamint ezzel 
párhuzamban a környezetvédelmi kármentesítés. Ezt figyelembe véve szenzitív adatokkal 
dolgoztam, ennek szenzitivitását megtartva csak részletinformációkat tüntethetek fel jelen 
munkában. Mivel a vizsgált vegyületek száma közel 60 (összes ásványi szénhidrogén, BTEX 
vegyületek, halogénezett alifás,- és aromás szénhidrogének) és nagyobb részük szerves, 
kisebb csoportjuk szervetlen eredetű, ezért a szerves szennyezőket vettem referenciának. 
Ezen vegyületekre külön-külön van „B” szennyezettségi határérték, illetve „D” 
kármentesítési határérték (Internet2). Azonban a kezelhetőség végett a szennyezőanyagok 
összegét vettem alapul a modellezés során. A kutatómunkában, a szennyezett terület 
lehatárolásánál fontos szempont volt, a „D” határértéket meghaladó vegyületek horizontális 
kiterjedése. A különböző vegyületek kármentesítési határérték feletti, ábrázolt területi 
grid-jeit egymásra vetítve, egy egységes, szennyezett területet tudtunk lehatárolni. A 
vizsgálati terület litológiai, hidrogeológiai viszonyainak megismerésére, valamint a felszín 
alatti közeg(ek) környezeti állapotának feltárása érdekében nagyszámú sekélyföldtani 
fúrás létesült (115 darab). A terepi mintavételezés során, a fúrószárról 1000-1500 gramm 
talajminta lett megvéve. A megvett talajminták egy része a Debreceni Egyetem Ásvány- és 
Földtani Tanszékének szedimentológiai laboratóriumában lett feldolgozva.

Hidrogeológiai paraméterek számítása

A térfogattömeg a talajszemcsékhez kötött szennyezőanyag mennyiségének 
meghatározásához elengedhetetlen. Ez az a mérőszám, amelyet a talaj tömörödöttségi, 
illetve lazultsági állapotának kifejezésére leggyakrabban alkalmaznak, és az egységnyi 
térfogatú eredeti állapotú abszolút száraz talaj tömegét jelenti.

Litológia Térfogattömeg (t/m3) Térfogattömeg (kg/m3)

Agyag 2 2000

Agyagos kőzetliszt 1.9 1900

Ágyazati kavics 1.6 1600

Feltöltés 1.6 1600

Homok 1.9 1850

Homokos kőzetliszt 1.9 1900

Kőzetliszt 1.9 1900

Kőzetlisztes agyag 2 2000

Kőzetlisztes homok 1.9 1850

Szilárd burkolat (aszfalt, beton) 2.4 2400

Talaj 1.6 1600

1. táblázat: A vizsgálati terület térfogattömegei különböző litológiai képződményekben 
Internetes forrás - (Internet2)



205
Talajban tárolt szennyezőanyag mennyiségének becslése

A talajban tárolt szennyezőanyag tömege (M), a következő empirikus képlettel 
számolható ki, mely:

ahol: a V a térfogat, a  ρ az adott litológiai egységre számolt térfogattömeg, míg c az adott 
pontban mért koncentráció értéke.

3. Eredmények

A modellek létrehozása során elkészítettük a vizsgálati területről koncentráció eloszlás-, 
valamint a térfogattömeg grideket. Mivel a talajban felhalmozott és tárolt szennyezőanyag 
mennyiségének becslése körülményesebb, mint a talajvízben tárolt szennyezőké, a 
szennyezőanyag eloszlástérképeket mélységközönként kellett elkészíteni, úgy, hogy az 
tükrözze a mintavételezés mélységét. A számításokhoz ezért minden egyes rétegnek le 
kellett gyártani a gridjét. Ennek következtében 5 db különálló felületet kellet készíteni, 
ahol az x, y koordinátákhoz hozzárendeltük a mért átlag koncentrációkat. Az 1-2 m, 3-4 
m, 4-5 m közötti mélységközökben nem történt közvetlen mintavételezés, de a modellezés 
folyamán nagyobb hibalehetőség lett volna kihagyni ezeket a rétegközöket, mint hogy az 
alatta és felette lévő rétegekből átlagot készíteni hozzá. Hasonló eljárással kellet elkészíteni 
a becsléshez szükséges másik elemet, a térfogattömeget is.

A vizsgálati területre elkészítettük a szennyezőanyag koncentráció térképeket az adott 
mélységközönként. Készítésük során a természetes szomszéd geostatisztikai módszer 
alkalmaztuk. A talajminták pontjainál, 14 db sekélyfúrású kút nem spirálfúrással lett 
telepítve, így ezek mintavételezése a kubatúra munkafolyamatok során történt, ahol a 
kubatúragödör É-i és D-i részéből egy-egy pont lett megmintázva. Ennek eredményeképpen 
ezen pontokhoz két különböző megnevezésű talajminta és ezek eredményei társulnak. A 
talajminták analitikai eredményeit feldolgozva és ábrázolva a következő kontúrtérképek 
készültek (1. ábra). A képek jól szemléltetik a szennyezőanyag kiterjedését a különböző 
mélységközökben. Megfigyelhető, hogy a mélység csökkenésével nő a koncentráció 
kiterjedése a vízadó rétegben, azonban a feküagyagot elérve a szennyezőanyag 
koncentrációjának kiterjedése csökkenést mutat.

A vizsgálati területre elkészítettük térfogattömeg eloszlástérképeket is, az adott 
mélységközönként (2. ábra). Az elkészült eloszlástérképek jól alátámasztják a vízadó és 
vízzáró réteg elkülönülését, hiszen 4-5 m-től mélyülve nőnek a térfogattömeg értékek, így 
a vízáteresztési képessége az adott litológiai rétegeknek csökken. A felszín közelében (1-2 
m) még megfigyelhetők antropogén betonképződmények, melyek nagy (2400 kg/m3-es) 
kiterjedést képviselnek.

A létrehozott modellek birtokában kiszámoltuk a talajban tárolt szennyezőanyag 
tömegét, ahol az adott rétegekre vonatkozó koncentráció átlagértéket, a térfogattömeg 
átlagértéket, a szennyezőanyag kiterjedését, valamint a rétegvastagságot szoroztuk össze. 
A mértékegységek szorzata a következőképp alakul: mg/kg * kg/m3 * m2 * m. Eredményként 
az adatokat mg-ban kaptuk meg, a jobb átláthatóság érdekében kg-ban és t-ban szerepelnek 
a táblázatban.

A 2 táblázat összefoglalja a különböző mélységközökben tárolt szennyezőanyagok 
mennyiségét, ami alapján megállapítható, hogy a legtöbb szennyezőanyagot a legfelső réteg 
tartalmazza. Emellett figyelmet érdemel, hogy az 5-6 m-es mélységközben is kimutatható 
mennyiségben van szennyezettség jelen.



206

1. ábra: A vizsgálati terület szennyezőanyag koncentrációinak eloszlástérképei (mg/kg) és 
mintavételi pontjai

2. ábra: A vizsgálati terület térfogattömegének eloszlástérképei (kg/m3) és mintavételi pontjai
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2. táblázat: A vizsgálati területre kiszámolt talajban tárolt szennyezőanyag mennyisége

Réteg 
mélysége

Szennyezőanyag mennyisége

(mg) (kg) (t)

1 - 2 m 6 355 942 419.60 6 355.90 6.4

2 - 3 m 3 483 429 791.00 3 483.40 3.5

3 - 4 m 1 394 525 638.50 1 394.50 1.4

4 - 5 m 2 930 174 603.90 2 930.20 2.9

5 - 6 m 2 783 970 338.20 2 784.00 2.8

∑ 16 948 042 791.30 16 948.00 16.9
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TERMÉSZETKÖZELI VIZES ÉLŐHELYEK ÉS 
VÁROSI TERÜLETEK VÁLTOZÁSÁNAK IDŐSOROS 

MONITORINGJA: KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK
SZABÓ LORÁND, VARGA ORSOLYA, SZABÓ SZILÁRD

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet,  
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Absztrakt
A természetközeli vizes élőhelyek és városi területek változásai jellemzően ellentétes irányúak, a 
vizes élőhelyek esetében legtöbbször a növényzet térhódítása figyelhető meg, ezzel szemben a 
városi területeken a beépítettség növekedése a meghatározó. Az ember számára meghatározó a 
természetközeli élőhelyek biodiverzitásának megőrzése, és fenntartható kezelésének megvalósítása. 
A városi területek változása, a beépítettség növekedése pedig közvetlenül is hat az emberre, így 
mindkét élőhely esetében elengedhetetlen a változások nyomon követése és az egyes tendenciák 
feltárása. Az ilyen monitoring tevékenységet célszerű minél hosszabb idősor tükrében végezni. 
Erre a feladatra a műholdas távérzékelés a legalkalmasabb eszköz. A legnépszerűbb Landsat és 
SPOT műholdak multispektrális felvételei már az 1970-es, 1980-as évektől rendelkezésre állnak, 
így a hosszú távú idősorok is biztosítottak. Az újabb szenzorok pedig akár egynapos visszatérési 
idővel operálnak (MODIS), vagy 5 napos visszatérési idő mellett kedvező térbeli felbontást kínálnak 
(Sentinel-2).

Kulcsszavak: környezeti monitoring, idősoros monitoring, felszínborítás változás

1. Bevezetés

Mind a természetközeli, mind pedig a beépített területek hosszútávú monitoringjának 
egyik leghatékonyabb módszere a távérzékelt adatok feldolgozásában rejlik (Gulácsi – 
Kovács 2018; Meyer – Turner 1992). Segítségükkel meghatározhatjuk a térbeli változásokat, 
a változások dinamikáját és megbecsülhetjük a jövőbeli változások lehetséges alakulását 
(Szabó Sz. et al. 2019). A monitoring tevékenység célja és időbeli kiterjedése határozza meg, 
hogy az adott vizsgálatra milyen távérzékelt adatforrásokat használhatunk fel (Zlinszky et 
al. 2015; Turner et al. 1994; Mas 1999). A hosszútávú, időben messzire visszanyúló (közel 
50 évre) vizsgálatokhoz a Landsat műholdak felvételei szolgáltatnak máig konzisztens 
felvételeket ingyenesen. Ha a monitoring tevékenység megköveteli a sűrű állapotfelmérést, 
akkor a néhány napos időbeli felbontással operáló szintén ingyenesen hozzáférhető MODIS, 
vagy Sentinel felvételeit használhatjuk, viszont időben ezekkel a felvételekkel nem tudunk 
olyan régre visszanyúlni (MODIS: 1999-től, Sentinel-2: 2014-től), mint a korábban említett 
műholdak esetében (Pahlevan et al. 2019). Fontos megemlíteni a napjainkban népszerű 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eszközöket, melyekkel szintén végezhetünk monitoring 
tevékenységet, viszont a technológiának még vannak korlátai, azaz viszonylag kis terület 
(50-100 ha) felmérésére alkalmas, a felmérésnek anyagi- és humánerőforrás-igénye van, 
és a felmérések engedélyeztetése miatt időben körülbelül egy hónapra előre kell tervezni. 
Cserébe viszont mi határozhatjuk meg, hogy milyen időbeli sűrűséggel, és milyen típusú 
távérzékelő szenzorral (RGB, multispektrális, vagy hiperspektális) és mekkora térbeli 
felbontással készüljenek a felvételeink (Szabó et al. 2018).
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2. Természetközeli vizes élőhelyek monitoringja

A vizes élőhelyek esetében elsődleges feladat az ökoszisztéma folyamatos vizsgálata, 
a növényzet terjedésének, a szukcessziónak és a medence esetleges feltöltődésének 
monitoringja. Az ilyen területek esetében a monitoring tevékenység legnagyobb korlátja 
a nehéz megközelíthetőség, így terepi felmérést csak kiegészítő jelleggel lehet alkalmazni. 
Az ilyen területeknél sokszor a távérzékelt felvételekre kell hagyatkozni (Szabó et al. 
2016). Emellett ne feledjük, hogy a monitoring egy folyamatos tevékenység, melyhez több 
felmérésre is szükség van. A vizes élőhelyek legjellemzőbb felszínborítási kategóriái a nyílt 
vizek; úszó illetve alámerült hínárnövényzet; partmenti nádasok, gyékényesek; illetve a 
part menti ligeterdők (Burai et al. 2010). Ezek a kategóriák műholdfelvételek alapján nagy 
pontossággal osztályozhatók (Szabó L. et al. 2019). Az idősorba illesztett felszínborítás 
térképek alapján meg lehet határozni a változás helyét, valamint a különböző területek 
százalékos arányának változását is mérhetjük kvantitatív módon. A felszínborítás 
osztályozásán túl többletinformáció is nyerhető a műholdfelvételekből (Balázs et al. 2018). 
Kvalitatív információt nyerhetünk a vízminőségről, illetve a vegetáció állapotáról is, ezekhez 
különböző spektrális indexeket hívhatunk segítségül, melyek közül a legnépszerűbb az 
NDVI (Omute et al. 2012; Tucker 1979) vegetációs index.

3. Városi területek monitoringja

A városi területek megfigyelése esetén a fő cél általában az urbanizációs folyamatoknak, 
a városi területek más felszínborítási típusok kárára (pl. erdőterületek, mezőgazdasági 
területek) történő terjedésének elemzése, illetve közvetetten az antropogén tevékenység 
térfoglalásának számszerűsítése. Több megközelítés létezik a városi területek terjedésének 
vizsgálatában, amelyek külön-külön vagy egymást kiegészítve jelennek meg az ezzel 
kapcsolatos kutatásokban. A vegetáció alacsony arányú jelenléte (Yang et al. 2019), a 
vegetáció és az épületek/mesterséges felületek nagyarányú keveredése (Bhandaria et al. 
2012) és a városi területeken belül a különböző felszínborítási típusokhoz viszonyítva 
az eltérő hőmérsékleti viszonyok mind-mind segítenek a városi területek megbízható 
elkülönítésében (Demircioglu 2014), ahogyan a városi talajok ismerete is hozzájárulhat 
a megfelelő osztályozáshoz (Sándor – Szabó 2014; Vince et al. 2014; Szabó 2002; Szabó 
2001). A több időpontban történő megbízható elkülönítés ugyanakkor szükséges alapja a 
városi területeinek változásait célzó elemzések pontos kivitelezésének. 

A városi területek elemzésében tehát szintén fontos a műholdas adatok alkalmazása, 
mert ennek segítségével nagy területet figyelhetünk meg akár kisebb időtávban sűrűbb 
észlelésekkel, valamint nagyobb időtávban átfogó és hosszú időn át tartó monitoring 
tevékenység céljából. A Sentinel-2 felvételek alkalmazására számos példa akad a 
szakirodalomban, mert térbeli felbontása és sűrűbb észlelései hasznos input adatai a 
monitoring feladatok kivitelezésének (Lefebvre et al. 2016). Emellett városi területek 
terjedésének számszerűsítése esetén szükség lehet hosszabb időintervallumot átívelő 
vizsgálatokra, amelyet pl. a Landsat műholdak (Schneider, 2012) több évtizede tartó 
missziói által készített felvételek felhasználásával vihetünk végbe, különös tekintettel 
a termális csatorna alkalmazására (Khalaf, 2018), amely a hőmérsékleti eltérések 
azonosításában segít.
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A TALAJVÍZ SZERVETLEN NITROGÉNTARTALMÁBAN 
BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA EGY 

SZIGETELETLEN SZENNYVÍZAKNA KÖRNYEZETÉBEN
MESTER TAMÁS, BALLA DÁNIEL, SZABÓ GYÖRGY

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Absztrakt
Tanulmányunkban egy szigeteletlen szennyvízakna működési idejéből és a megszüntetését 
követő 5. évből származó monitoring adatok alapján értékeltük a talajvíz szervetlen nitrogén 
tartalmában bekövetkező változásokat. Eredményeink egyértelműen jelzik, hogy a talajvíz erősen 
elszennyeződött. Az akna közvetlen környezetében kialakított monitoring kutakban a nyers 
szennyvizekre jellemző, 90 mg/l érték feletti NH4

+ koncentrációkat mértünk. Azt a feltételezésünket, 
hogy 5 évvel a szennyvízkiáramlás megszűnése után a szennyezettség mértéke számottevően 
lecsökken ugyanakkor nem tudtuk igazolni. Bár az NH4

+ mennyiségének csökkenése kimutatható 
volt, az akna környezetében még mindig a szennyezettségi határértéket sokszorosan meghaladó 
koncentrációkat mértünk. Az NO3

- koncentrációja a mintaterület jelentős részén emelkedett, amely 
egyrészt a nitrifikáció feltételeinek javulásával, másrészt az akna környékén felhalmozódott szerves 
vegyületek jelenleg is zajló bomlásával magyarázható. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a 
területen lezajló tisztulási folyamatok még évekig eltarthatnak.

Kulcsszavak: talajvíz tisztulás, szennyvíz, ammónium, nitrit, nitrát

1. Bevezetés

A rurális és urbánus területek felszín alatti vizeinek nitrogén terhelése, amely főként 
a háztartásokban keletkező kommunális szennyvíz elszivárgásából származik, az 
utóbbi években a Föld vízkészleteinek csökkenésével párhuzamosan egyre fontosabb 
környezetvédelmi problémaként jelentkezik (Heatwole és McCray 2007; Farsang et al., 
2017). Számos tanulmány megállapítja, hogy a hiányzó szennyvízkezelő rendszerek és 
a nem megfelelő módon kialakított szennyvízaknák következtében jelentős mennyiségű 
szennyvíz kerül a talajvízbe így annak minősége az utóbbi évtizedekben erősen leromlott 
(Dević et al., 2014, Nemčić-Jurec et al., 2017, Mester et al., 2019).

 Magyarországon az ivóvízhálózat kiépítésével párhuzamosan nem történt meg a 
szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése, a csatornázatlan településeken az egyedi 
szennyvízelhelyezés hagyományos, elszikkasztásos módja pedig a talaj és talajvízrendszerek 
jelentős elszennyeződéséhez vezetett (Burucs, 1987, Szabó et al., 2016). 

A kommunális szennyvíz összes nitrogén koncentrációja jellemzően 20 – 100 mg/l között 
alakul, ennek jelentős része pedig ammónium (NH4+) formájában van jelen (Robertson et 
al., 2012). A nitrogén a talajvízrendszerbe számos szerves és szervetlen formában kerül, 
a vízben való oldhatósága miatt pedig a beszivárgás helyétől könnyen a mélyebben fekvő 
vízadó rétegekbe szivárog, ezek elszennyeződését okozva (Simmons et al., 1992; Moodley 
et al, 2017). 

Tanulmányunkban egy szigeteletlen szennyvízakna működési idejéből és a 
megszüntetést követő 5. évből származó monitoring adatok alapján kívánjuk értékelni a 
talajvíz minőségében bekövetkező változásokat. Mivel a szennyvízből származó nitrogén 
főként NH4

+, NO2
- és NH3

- formájában terjed (Heatwole és McCray, 2007) ezért jelen 
tanulmányunkban e szervetlen nitrogénformákat választottuk a talajvíz minőségének 
értékeléséhez.
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2. Anyag és módszer

A vizsgálatba vont szennyvízakna Báránd település belterületén helyezkedik el. Ahhoz, 
hogy a szennyvízakna talajvízre gyakorolt hatását minél pontosabban megismerjük, az 
aknától Ny-ÉNy-i irányban 1, 5, 10, 15 és 25 méter távolságban, DNy-ra 1, 10, 15 méter 
távolságban, DK-i irányban pedig 10 és 25 méter távolságban 3 méter mély furatokat 
létesítettünk (1. ábra). Ugyan a mintavételi pontok kijelölésekor törekedtünk a monitoring 
kutak egyenletes és koncentrikus elhelyezésére, azonban a terület beépítettsége miatt ÉK-i 
irányban nem tudtunk monitoring kutakat létesíteni.

A vízminták szervetlen nitrogénformáinak koncentrációját a Debreceni Egyetem 
Földtudományi Intézetének Komplex Laboratóriumában az Egységes Vízvizsgálati 
Módszerek alapján határoztuk meg (Literáthy, 1973). A szervetlen nitrogénformák 
koncentrációjának (2013, 2019) térbeli ábrázolása érdekében Surfer 12 szoftver 
segítségével izovonalas térképeket készítettünk. A mintaterület talajának fizikai féleségének 
megállapítása érdekében a BA5 monitoring kút kialakításakor 20 cm-ként mintát vettünk, 
majd Köhn-féle ülepítéses módszerrel meghatároztuk a rétegek szemcseösszetételét 
(Müller et al., 2009).

1. ábra: A szennyvízakna és a monitoring kutak elhelyezkedése

2. ábra: A BA5 monitoring kút fúrásszelvényének szemcseösszetétele
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3. Eredmények

A vizsgált fúrásszelvényben a finom szemcsefrakciók (<0,02 mm) az uralkodók, durva 
homokot (0,2-2 mm) nem mutattunk ki (2. ábra). Az agyagtartalom a szintek többségében 
20% feletti, 240-280 cm-es mélységben pedig megközelíti a 40%-ot. A talaj fizikai félesége 
minden szintben vályog.

Az ammónium-ion jelenléte a vizek szervesanyag-tartalmának bomlását jelzi. A magas 
ammónium-ion tartalom, így tehát közvetve a szennyvízterhelésre, friss szennyeződésre 
utal. A szennyezettségi határértéke a talajvízben 0,5 mg/l (6/2009 (IV.14) Rendelet). 
Az NH4

+ koncentrációja a használatban lévő szennyvízaknában és az akna közvetlen 
környezetében a nyers szennyvizekre jellemző, 90 mg/l fölötti értékeket mutat, mivel a 
magas szerves széntartalom miatt gátolt az NH4

+ nitritté és nitráttá történő átalakulása. 
Az aknától távolodva a szerves széntartalom csökkenésével párhuzamosan javulnak a 
nitrát kialakulásának feltételei, így az ammónium koncentráció rohamosan csökken, 
az aknától 15-20 méteres távolságban a 0,5 mg/l-es szennyezettségi határérték közeli 
szintre csökken (3/a. ábra). 5 évvel a szennyvízakna használaton kívül helyezése után a 
mintaterületen ugyan nem mértünk a monitoring kutakban 90 mg/l feletti értéket, de az 
aknához legközelebb elhelyezkedő BA1 és BA6 kutakban még mindig 50 mg/l felett alakult 
az NH4

+ koncentrációja (3/b. ábra). Az akna környezetében kimutatható nagyon magas 
koncentrációk arra engednek következtetni, hogy az akna működési idejében jelentős 
mennyiségű szervesanyag halmozódott fel, melynek lebomlása az akna felszámolása után 
több évvel is zajlik. Jelentős pozitív változásnak tekinthető ugyanakkor, hogy 10 kútból 7 
kútban a szennyezettségi határérték alá csökken a koncentráció (3/b. ábra).

A szerves anyagok bomlásából származó NH4
+ aerob körülmények között, a 

Nitrosomonas baktériumok közreműködésével nitritté oxidálódik. A 2013-as évben a 

3. ábra. Az NH4
+ koncentrációk térbeli alakulása 2013-ban (a) és 2019-ben (b).

4. ábra: Az NO2
- koncentrációk térbeli alakulása 2013-ban (a) és 2019-ben (b)
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nitrit-ion felhalmozódása egyedül a BA2 kútban volt kimutatható, mely arra utal, hogy 
a mintaterület nagy részén a nitrit-nitrát átalakulás feltételei adottak voltak (4/a. ábra). 
2019-ben nem mértünk 0,16 mg/l-nél magasabb koncentrációt (4/b. ábra).

A nitrifikáció következő szakaszában aerob körülmények között a Nitrobacter 
baktériumok közreműködésével a nitrit nitráttá oxidálódik. A mintaterületen a csatornázást 
megelőző időszakban az NO3

- koncentrációk az aknától távolodva mutattak növekvő 
értéket (5/a. ábra). Az akna környezetében alacsony 1-2 mg/l koncentrációt mértünk, 
mely a 2019-es évre ugyan emelkedett, de még mindig 10 mg/l érték alatt van. A 2019-es 
évben a mintaterület egészére vonatkozóan azt állapíthatjuk meg, hogy a friss szennyvíz 
kiáramlásának megszűnése következtében a nitrifikáció feltételei jelentősen javultak, így 
az NO3

- koncentrációja a kutak jelentős részében emelkedett (5/b. ábra).

4. Következtetések

Eredményeink egyértelműen jelzik, hogy a szigeteléssel nem rendelkező szennyvízakna 
környezetében a talajvíz erősen elszennyeződött. Az akna közvetlen környezetében a nyers 
szennyvizekre jellemző koncentrációkat mértünk valamennyi vizsgált paraméter (NH4+, 
NO2

-, NO3
-) tekintetében. 

Azt a feltételezésünket, hogy 5 évvel a szennyvízkiáramlás megszűnése után a 
szennyezettség mértéke számottevően lecsökken, nem tudtuk igazolni. Bár az NH4

+ 
mennyiségének csökkenése kimutatható volt, ugyanakkor az akna környezetében még 
mindig a szennyezettségi határértéket sokszorosan meghaladó koncentrációkat mértünk. 
Az NO3

- koncentrációja a mintaterület jelentős részén emelkedett, ami egyrészt azzal 
magyarázható, hogy a szennyvízkiáramlás megszűnése után javultak a nitrifikáció feltételei. 
Másrészt a szennyvízakna közvetlen környezetében, az évtizedek alatt felhalmozódott 
szerves nitrogén vegyületek biztosították a szervetlen nitrogénformák utánpótlását. 
Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a területen lezajló tisztulási folyamatok még évekig 
eltarthatnak. 

Köszönetnyilvánítás 
A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 20428-
3/2018/FEKUTSTRAT azonosító számú, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program támogatta, a 
Debreceni Egyetem 4. tématerületi programja keretében.

5. ábra: Az NO3
- koncentrációk térbeli alakulása 2013-ban (a) és 2019-ben (b)
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AZ ANTROPOGÉN HALMOK FENNMARADÁSÁNAK 
EREDMÉNYEI
RÁKÓCZI ATTILA

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Abstract
Common Agricultural Policy has gone through many reforms since it was established. In 2010 
the protection of the mounds was introduced into the requirement system of cross-compliance. I 
began my doctorate research in 2010 and tracked the changes to the states of 185 mounds in Békés 
county via field-walking and monitoring examinations until 2015. My results show that community 
regulation has provided the mounds with protection more effective than ever before, as at the end of 
my research 8 of the 185 mounds were under cultivation. In my present research I have, after three 
years, examined the state of the county mounds via field-walking in search of changes. In the past 
years, I have made recommendations to the settlement securities depository board to increase the 
protection of certain mounds. The county government office has begun the entry of these mounds 
into the land registry. It has been determined that none of the mounds that were previously left 
have been placed under cultivation again, and of the 8 mounds that were cultivated in 2015, 3 have 
ceased to be disturbed. The securities depositories of the affected settlements have accepted 10 
of the municipal securities depository propositions, and in the case of 82 mounds of the 185, the 
mounds were entered into the real estate registry of the real estate they are contained in. On the 
whole, we can determine that the present measures and processes will guarantee that the mounds 
will be preserved for posterity.

Kulcsszavak: antropogén halmok, közös agrárpolitika, kölcsönös megfeleltetés, tájvédelem

1. Bevezetés

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) az elmúlt évtizedekben folyamatos 
átalakításon esett át. Ezek célja kezdetben a belpiaci, világpiaci és termelési környezet 
szabályozása, kiigazítása volt. Az ezredforduló környékén a vidékfejlesztéshez, fenntartható 
gazdálkodáshoz igazodó szabályozások kerültek előtérbe, mint az ökológiailag megfelelő 
termelési környezet kialakítása, a természet-, és tájvédelem.

A kunhalmok a Kárpát-medence ősi kultúrtörténeti emlékei, emberi kéz alkotásai melyek 
számos értékes információt rejtenek magukban (Barczi és Joó 2009). Magyarországon 
a különböző típusú és korú prehisztorikus halmok összefoglaló neve a kunhalom, mely 
olyan mesterséges antropogén építmények, amelyek régészeti, botanikai, tájképi és 
kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő jelentőséggel bírnak (Tóth 1999).

Régészeti és kultúrtörténeti értéküket mutatja, hogy a kunhalmok jelentős része réz- 
és kora bronzkori temetkezéseket, szarmata, germán és honfoglalás kori temetőket foglal 
magába (Csányi 2003). A kunhalmok kiemelkedő botanikai értéke, hogy bolygatatlan 
állapotban gazdag természetes élőhelyek és a ritkuló sztyeppnövények utolsó menedékei 
(Sudnik-Wójcikowska és Moysiyenko 2008). A tájképi, talajtani és paleoökológiai értékek 
hordozói is, mint tájképi értékek hozzátartoznak Alföldünk képéhez (Tóth 1999). A halmok 
talajtani szempontból is értékesek. Az egykor eltemetett, illetve az elmúlt évezredekben 
képződött talajok részletes vizsgálatához is hozzájárulnak (Alexandrovskiy 2000).

Magyarországon a kutatásuk nagyrészt a halmok időrendi besorolásával, valamint a réz- 
és bronzkori népek életmódjával foglalkoztak (Kalicz 1965).

A halmok őskörnyezeti kutatása a bronzkori Test-halom geoarcheológiai vizsgálatával 
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vette kezdetét (Sümegi et al., 1998). Tóth Cs. (2006) a Büte-halmon végzett geomorfológiai, 
rétegtani vizsgálatokat. Az eltemetett talajok talajmorfológiai, talajkémiai, valamint 
radiokarbon kormeghatározásai is megkezdődtek (Barczi és Joó 2009, Molnár et al. 2004). 

A halomtestek mezőgazdasági bolygatása (szántás, elhordás) a legkárosabb folyamat 
a fennmaradás szempontjából. Tóth Cs. et al. (2014) rávilágítottak, hogy amennyiben a 
bolygatás megszűnik, kedvező talajtani folyamatok indulhatnak el a halmok felületén. A 
térképi források alapján igazolhatóan eredetileg tízezres nagyságrendben léteztek halmok 
Magyarország területén (Virágh 1979), de a 20. század közepére számuk jelentősen 
megfogyatkozott, állapotuk pedig drasztikusan leromlott (Bede 2014). Mára az Alföldet 
járva alig látunk olyan érintetlen, sértetlen halmot, amelynek állapotára büszkék lehetünk 
(Rákóczi 2013).

Becslések szerint egykor Magyarországon több mint 40000 db kunhalom volt található, 
de vannak kutatások, melyek még nagyobb számot vélelmeznek.  Ebből a mai Békés megye 
területén 1533 db volt fellelhető. A magyar történelem során hosszú ideig semmilyen 
védelem nem volt a kunhalmok vonatkozásában. Mivel döntő többségük az Alföldön 
található, így e megyékben intenzívebb volt az érdeklődés a megmentésük iránt. Jelentős 
részük mindig is a mezőgazdálkodás által érintett területeken terült el. Folyamatosan 
csökkent a számuk a századok során, főként a mezőgazdaság, és vallás erejének csökkenése 
miatt (Tóth 2002). A XX. század második felében az országra jellemző intenzív, nagyüzemi 
mezőgazdálkodás következtében nagy számban pusztultak el, mára töredékük maradt 
csak meg eredeti állapotában.

A Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület 1994. november 24-ére konferencia felhívást 
tett közzé a kunhalmok védelméért, megmaradásáért régészek, muzeológusok, a nemzeti 
parkok szakemberei, történészek számára. Az értekezést a Békés Megyei Megyeházán 
tartották, több száz résztvevővel. A tanácskozás célja volt segítséget adni a kunhalmok 
védelmének mielőbbi törvényi szabályozásához. A konferencia záródokumentumában 
megfogalmazott legfontosabb ajánlások voltak: fel kell mérni a halmokat, állapotuk 
szerint kategóriákba kell sorolni azokat (kataszterezés), fel kell vezetni azokat a befogadó 
ingatlan nyilvántartásába. Az egyesület a konferencia ajánlásait elküldte az akkori illetékes 
minisztériumnak, és azt befogadták, feldolgozták. Az abban foglaltakat figyelembe vették 
az 1996. évi természet védelméről szóló törvény megalkotásakor. A jogszabály oltalma alatt 
már tényleges védelmet, ún. ex-lege védettséget kaptak (Szelekovszky 1999). A szabályozás 
hiányossága azonban az volt, hogy a törvénynek nem volt végrehajtó rendelete, így a 
halmok művelésével nem hagytak fel a gazdák, és nem is lehetett őket erre kényszerítenie 
a hatóságoknak.

2010-ben a 32/2010. (III.30). FVM rendelettel védetté tették a tájra jellemző tájképi 
elemeket, így a kunhalmokat is. A rendelet értelmében, amely termelő területén védett 
tájelem található, annak a védelméről gondoskodnia kell, a halomtestek művelésével fel 
kell hagyniuk, ellenkező esetben szankciók alkalmazásával meghatározott mennyiségű 
összegek kerülhetnek levonásra az aktuális évi támogatási összegükből.

 Korábbi kutatásaim eredményei, kutatási előzmények

A HMKÁ rendeletbe beépült Békés megyei 185 db kunhalom területhasználatában 
beállt változásokat a rendelet bevezetésének kezdetétől, azaz 2010-től vizsgáltam 2015-
ig. A vizsgálatot évről-évre területbejárásokkal végeztem. A rendelet hatására a halmok 
területhasználatában beállt változásokat az 1. táblázat mutatja.

A táblázat szemlélteti, hogy a HMKÁ rendeletbe beépült halmok állapotában eddig 
nem látott javulás volt tapasztalható. A vizsgálat elején 98 db halom területét bolygatták 
a gazdálkodók, ez a szám 2015-re 8 db-ra esett vissza. A szankcionálási rendszer 
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hatására mégis maradtak még művelt halmok, melynek legfőbb okai az osztatlan közös 
tulajdonú földterületek problematikája, valamint a kifizető ügynökség támogatásokhoz 
fűződő kiválasztási szempontrendszerének sajátossága. A kutatásom empirikus része 
megállapította, hogy a gazdálkodók hajlandóak a védelmük érdekében tevékenykedni 
(Rákóczi és Barczi 2015).

2018-ban ismét megvizsgáltam a megyei halmok állapotát és megállapítást nyert, hogy 
az eltel három évben további 3 halom területét vonták ki a művelés alól, így a felhagyottak 
száma 180 db-ra nőtt (Rákóczi 2018).

A szankcionálási rendszer hatására mégis maradtak még művelt halmok, melynek 
legfőbb okai az osztatlan közös tulajdonú földterületek problematikája, valamint a kifizető 
ügynökség támogatásokhoz fűződő kiválasztási szempontrendszerének sajátossága. 2018-
ban ismét megvizsgáltam a megyei halmok állapotát és megállapítást nyert, hogy az eltel 
három évben további 3 halom területét vonták ki a művelés alól, így a felhagyottak száma 
180 db-ra nőtt (Rákóczi 2018).

2. Anyag és módszer

Jelen tanulmányomban elemzem, hogy a doktori kutatásom óta eltelt évek óta milyen 
állapotban van a rendeletbe épült 185 db halom, figyelembe véve a 2018-as vizsgálataim 
eredményeit is. Arra keresem a választ, hogy mennyire működik a halmok védelmét szolgáló 
rendelet napjainkban is. E vizsgálatomat területbejárással végeztem 2018. őszén és 2019 
januárjában. A 180 db alapsokaságban lévő felhagyott halmot reprezentatív mintavétellel 
vizsgáltam 10%-os rátával. A reprezentatív minták összeállítása randomszám-generátorral 
történt a Random Number Generator Pro 1.71 (verzió: 1.71) nevű program segítségével. 
A halmok az egyedi azonosítóik szerint (FÖMI azonosító) növekvő sorba rendeztem és 
ezek mellé sorszámokat rendeltem. A generátor segítségével kiválasztottam a mintába eső 
halmok sorszámait, és az azokhoz rendelt egyedi azonosítók alapján állt össze a minta. A 5 
db műveltként nyilvántartott halom esetében teljes vizsgálatot végeztem.

Az elmúlt években több halom esetében tettem ajánlást a vonatkozó szabályok alapján 
települési értéktárak felé, egy-egy kiemelkedő halom fokozottabb védelme érdekében. A 
munka során bemutatom a települési értéktárak döntéseit.

Az elmúlt évben megkezdődtek a megyei halmok földhivatali nyilvántartásba történő 
bejegyzéseinek munkálatai is. A Békés Megyei Kormányhivataltól kapott adatszolgáltatás 
alapján bemutatom a bejegyzési folyamat állását.

Sorsz. Vizsgálat éve Bolygatott halom (db) Felhagyott halom (db)
1. 2010 98 87
2. 2011 78 107
3. 2012 40 145
4. 2013 24 161
5. 2014 11 174
6. 2015 8 177
7. 2018 5 180

1. táblázat: A halmok területhasználatában beállt változások 2010 és 2015 között (Rákóczi 2016)
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3. Eredmények és megvitatásuk

A területbejárások eredményei

A korábbi vizsgálataim során (2010-2015 és 2018) felhagyottnak rögzített 180 db 
halomból a kiválasztás alapján 18 db halom esetében történtek 2019-ben területbejárások, 
melynek eredményét a 2. táblázat mutatja.

Látható, hogy a korábban felhagyott halmok egyikét sem vonták művelésbe azóta sem 
az érintett gazdálkodók.

A 2018-ban még bolygatottként nyilvántartott halmok 2019-es területi vizsgálatának 
eredményeit a 3. táblázat szemlélteti.

Az eredményekből látható, hogy a korábban műveltnek nyilvántartott 5 db halom 2019-
re továbbra is bolygatott állapotú.

Mindazonáltal a reprezentatív vizsgálat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy 

Sorsz. Generálás eredménye Azonosító Halom neve Állapota
1. 132 5 278 Jukai-halom felhagyott
2. 2 1 062 Vadaszán-domb felhagyott
3. 174 8 579 Kolerás felhagyott
4. 177 8 576 névtelen-halom felhagyott
5. 91 5 099 névtelen-halom felhagyott
6. 102 5 181 névtelen-halom felhagyott
7. 171 8 573 névtelen-halom felhagyott
8. 126 1 564 Vágott-halom felhagyott
9. 163 5 279 Velki-halom felhagyott

10. 93 5 106 Hármashatár-halom felhagyott
11. 10 1 083 Gödény-halom felhagyott
12. 7 1 081 Dinnyés-halom felhagyott
13. 58 1 448 Földvári-dombok felhagyott
14. 181 8 583 névtelen-halom felhagyott
15. 118 5 238 névtelen-halom felhagyott
16. 138 6 220 Hullató-halom felhagyott
17. 56 1 502 Szappanos-halom felhagyott
18. 54 1 417 Töviskes-halom felhagyott

2. táblázat: A korábban felhagyottnak rögzített 177 db halom állapotának vizsgálata

sorsz. azonosító halom neve állapota
1. 5 003 Líviusz-halom bolygatott
2. 1 074 Bódisné halma bolygatott
3. 5 259 Vas-kapu-halom bolygatott
4. 5 264 Mécses-halom bolygatott
5. 8 572 Négyesi-domb bolygatott

3. táblázat: A korábban bolygatottnak rögzített 5 db halom állapotának vizsgálata
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további halmot nem vontak művelésbe, így a rendelet és az abban megjelenő szankcionálási 
rendszer továbbra is hatékonyan védi a Békés megyei halmokat.

A települési értéktárak határozatai

Az elmúlt három év során a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján 14 
települési értéktár bizottsága felé tettem javaslatot egy-egy kiemelt jelentőséggel bíró 
kunhalom, vagy kunhalom csoport vonatkozásában. Az előterjesztéseimet tartalmazó 
összefoglaló adatokat a 4. táblázat tartalmazza.

A beküldött javaslatok közül 10-et elfogadtak a települési bizottságok. 4 esetben nem 
történt még döntés, ám ennek oka Nagykamarás, Kaszaper és Zsadány esetében az, hogy 
ez idáig nem alapították meg a települési értéktár bizottságaikat.

A halmok ingatlan-nyilvántartásba történő felvezetései

Az 1994-es békéscsabai konferencia egyik kiemelt javaslata volt a halmok földtulajdoni 
nyilvántartásába történő bejegyzéseinek szükségessége. Ugyanakkor a törvény hatályba 
lépését követően sem történtek ez irányban lépések. A doktori kutatásom javaslatai 
között magam is szerepeltettem ennek szükségességét, amit a gazdálkodókkal folytatott 
interjúbeszélgetéseken elhangzottakra alapoztam. A 2017-es évben Békés Megyei 
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya (BMK-BCSJH-KTF) kezdeményezésére megkezdődtek a Békés megyei MePAR-
ban rögzített halmok felvezetései a földtulajdoni nyilvántartásokba. Az adatszolgáltatás 

S.sz. Települési 
értéktár bizottság Javasolt érték megnevezése Beküldés 

ideje

Elfogadásra 
került/

megjegyzés
1. Battonya A battonyai Cikó-halom mondavilága 2016.08.29. igen
2. Kétegyháza kétegyházi kurgánmező 2016.08.29. igen
3. Nagykamarás Nagykamarási Botosi-halom 2016.08.29. még nincs 

döntés
4. Újkígyós Az újkígyósi Sas-halom 2016.08.29. igen
5. Szabadkígyós A szabadkígyósi Keresztes-halom 2016.12.01. igen
6. Biharugra A Biharugra környéki kunhalmok 2017.01.03 igen
7. Dévaványa A Dévaványai-sík, mint az emberiség, 

így kunhalmok bölcsője
2017.01.03 még nincs 

döntés
8. Füzesgyarmat A Füzesgyarmat környéki kunhalmok 2017.01.03 igen
9. Gyomaendrőd A Szilasok nevű gyomaendrődi 

halomsor
2017.01.03 igen

10. Kaszaper A kaszaperi Nádas-halom 2017.01.03 még nincs 
döntés

11. Kondoros A kondorosi Hegyes-halom 2017.01.03 igen
12. Orosháza Az orosházi Mécses-halom 2017.01.03 igen
13. Zsadány Zsadány-fancsikapusztai halmok 2017.01.03 még nincs 

döntés
14. Tótkomlós A tótkomlósi Döcögő-halom 2017.01.11 igen

4. táblázat: A települési értéktár bizottságok felé javaslatok összefoglalója
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5. táblázat: A Békés megyei kunhalmok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéseinek állása

Sorsz. Ügyintézési folyamat állapota Érintett halmok száma (db)
1. ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 127
2. változási vázrajz készítése folyamatban van 31
3. az ügyintézési folyamat megkezdődött (határozat 

kiadása megtörtént)
27

összesen 185

1. ábra: Kunhalom a változásvezetési vázrajzon

2. ábra: Kunhalom a befogadó ingatlan tulajdoni lapján
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adatait az 5. táblázat mutatja.

A táblázat adatait végigtekintve megállapíthatjuk, hogy a kunhalmok végleges 
megőrzését szavatoló ingatlan-nyilvántartási feltüntetés megkezdődött, a legtöbb halom 
esetében le is zárult. Ezzel egy rég várt, és a legkorábban kinyilvánított védelmi intézkedés 
történt meg.

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kunhalmok vázrajzát az 1. ábra szemlélteti. A 2. 
ábrán a befogadó ingatlan tulajdoni lapján rögzített kunhalom adatai láthatók.

4. Következtetések

A kutatás rávilágított arra, hogy a kunhalmok védelme a közösségi és hazai jogszabályok 
által hosszú távon biztosítva van. A települési értéktárakban rögzített halmok, halom-
csoportok fokozottabb figyelem és védelem alá kerültek. A kunhalmok területének 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének folyamata előrehaladott állapotban van. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a jelenben zajló intézkedések és folyamatok jó 
irányt vettek a kunhalmok megőrzése szempontjából.
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AZ ERDEI TISZTÁSOKON KIALAKÍTOTT SZÓRÓK 
NÖVÉNYZETÉNEK DEGRADÁCIÓJA A MÁTRAI 

TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN
RUSVAI KATALIN, CZÓBEL SZILÁRD

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

Abstract
The effects of wild game feeding have been widely investigated, but little has been done in Hungary. 
However, feeding places for shooting are spreading. The aim of the study was to assess the extent 
of weed infestation. I chosed 3 baits located in clearing in the Mátra Landscape Protection Area. 4 
transects were arranged from the center of the baits, each consisting of 22 1x1m quadrants, in which 
coenological survey was carried out in May and August 2016, 2018. I detected a stress gradient 
along the transects: the proportion of weeds decreased from the center, while the natural species’ 
increased. There was a remarkable difference between the vegetation of the examined aspects, in 
August T4 weeds dominated. Infection typically extends to the immediate environment of the baits, 
but valuable habitat patches can also be destroyed and baits may be the focal points of a biological 
invasions.

Kulcsszavak: vadhatás, erdő, élőhelydegradáció, biológiai invázió

1. Bevezetés

A vadtakarmányozás az egész világon elterjedt védelmi és szabályozási eszköz (Selva 
et al. 2014). Különösen Észak-Amerika, valamint az észak-európai országok bevett 
vadgazdálkodási gyakorlata (Putman – Staines 2004; Inslerman et al. 2006; Apollonio et 
al. 2010; Arnold et al. 2018). Az etetés hatásait kutató tanulmányok többségében maguk 
az állatfajok kerültek a középpontba, csak kevesük foglalkozik a vegetációra gyakorolt 
hatással. Egyes kutatások például fokozott cserje- és újulat rágottságot mutattak ki az 
etetőhelyek közelében (Ginnett et al. 2001; Smith et al. 2004; Heltai – Sonkoly 2009; 
Mathisen et al. 2015). A lágyszárú szintre gyakorolt hatások azonban még inkább a háttérbe 
szorulnak. Alig néhány olyan publikáció van, mely ezzel kapcsolatosan az etetőhelyeket az 
exóta fajok potenciális forráspontjaiként, illetve erőteljes élőhelydegradáció kiváltóiként 
említi (Kosowan – Yungwirth 1999; Spurrier – Drees 2000; Rinella et al. 2012). Hazánkban 
a téli kiegészítő táplálás jelentősége meglehetősen kicsi enyhe teleinknek köszönhetően, 
ellenben a befogást, elejtést segítő etetőhelyek, az ún. szórók egyre jobban terjednek. A 
gyomfertőzés jellemzően csak a szóró közvetlen környezetére terjed ki (Rusvai 2018), de így 
is értékes élőhelyfoltok pusztulhatnak el, s a szórók akár egy biológiai invázió gyújtópontjai 
is lehetnek. Bizonyítja ezt egy országos felmérés is, mely szerint a vizsgálatba bevont közel 
száz etetőhely szinte mindegyikén előfordult a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) (Hirka 
– Csóka 2009). A kutatás célja ezért a szórók lágyszárú vegetációra gyakorolt közvetett és 
közvetlen hatásainak térbeli és időbeli vizsgálata a Mátrai Tájvédelmi Körzet területén. A 
vizsgálatba három erdei tisztáson kialakított szóró került bevonásra, melyeken két évben 
(2016, 2018) és két aszpektusban (május, augusztus) történt növénycönológiai felvételezés. 
Egyrészt egyfajta zavarási gradiens kimutatását feltételeztem (H1), mely szerint a gyomok 
aránya a szórók középpontjától távolodva csökken, míg a természetes fajok aránya nő. 
Valószínűsítettem továbbá azt is, hogy az egyes vizsgálati időszakok között is különbséget 
tudok kimutatni, augusztusban várhatóan nagyobb lesz a gyomfajok borítása és fajszáma 
is (H2).
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2. Anyag és módszer

A vizsgálati terület

A vizsgálati terület a Mátrai Tájvédelmi Körzetben, a Mátra hegység déli részén, 
cseres-tölgyes övben, Markaz község közelében helyezkedik el. A térségben nagyrészt a 
természetszerű erdők uralkodnak, kevés elegyfafajjal. A területet intenzív vadgazdálkodás 
jellemzi.

A terepi felvételezés menete

A vizsgálatba három tisztáson lévő szórót (T1, T2, T3) vontam be, melyeken 2016 és 
2018 májusában és augusztusában végeztem felméréseket. A vizsgálat során a szórók 
középpontjából induló 4 transzszekt mentén 1×1 méteres érintő kvadrátokban történt 
cönológiai felvételezés, százalékos borításbecsléssel. A transzszektek 4 irányba, egymással 
90°-os szöget bezárva indultak ki, mindegyiken 22 db mintavételi egységgel.

3. Eredmények

A kutatás során a két évben összesen 135 fajt sikerült azonosítani, melynek több mint 
harmada (34,1%) degradációt jelző faj a Borhidi-féle szociális magatartás típusok alapján. 
Augusztusban valamennyi esetben nagyobb arányban voltak jelen a degradációt jelző 
fajok (H2) (1. táblázat). Az évek közti különbség ellenben nem számottevő: a legtöbb 
esetben ugyan csökkent a fajszám, és nőtt a degradációt jelző fajok aránya, ez azonban 
feltételezhetően a csapadékosabb évnek és annak tudható be, hogy ezáltal az egyébként 
sokszor csupasz talajú szórókon a kedvezőbb nedvességi viszonyok megnövelték a gyomok 
csírázási esélyeit.

A degradációt jelző fajok szórónként kumulált összborítási értékeit figyelembe véve 
(2. táblázat) jól látható, hogy a gyomfajok nemcsak fajszámukat, hanem tömegességüket 
tekintve is domináltak augusztusban (H2). Ekkor elsősorban a T4-es gyomnövények (piros 
szín) nyertek teret, míg májusban még inkább a T1, T2 életforma (zöld szín) volt jellemző.

A stressz gradiens mindkét felvételezési évben és aszpektusban, valamennyi szórón jól 
kimutatható volt. A természetességet, valamint a degradációt jelző fajok átlagos számának 
alakulását a szóró középpontjától távolodva vizsgálva jól leolvasható, hogy a szóró közepén 
jelentős a gyomfajok száma, majd hirtelen csökkenéssel, 8-10 métertől már a természetes 
fajok dominálnak (H1) (1. ábra).

A zavarási gradiens a fajok tömegességét tekintve is kimutatható (H1), ahogyan ez a 
T2-es szóró esetében, 2018. augusztusában is jól látható (2. ábra). A gyomfajok jellemzően 

2016 2018
Összes fajszám Degradációt jelző 

fajok aránya
Összes fajszám Degradációt jelző 

fajok aránya
T1 május 53 db 24,5 % 72 db 37,5 %

augusztus 59 db 35,6 % 64 db 37,5 %
T2 május 59 db 25,4 % 66 db 25,8 %

augusztus 59 db 28,8 % 61 db 31,1 %
T3 május 61 db 34,4 % 54 db 38,9 %

augusztus 63 db 39,7 % 54 db 44,4 %

1.  táblázat: A vizsgált szórók fajkészleteinek alakulása az egyes felvételezési időszakokban
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csak a 8-9. kvadrátig uralkodnak, távolabb a természetes fajok nyernek teret.

4. Következtetések

A Mátrai Tájvédelmi Körzetben kijelölt három tisztáson lévő objektum esetében elvégzett 
felmérések alapján összességében elmondható, hogy a szórók jelentős degradációt 
képesek okozni a természetes élőhelyeken. A fertőzés azonban csak a szóró közvetlen 
környezetére, annak 8-10 méteres körzetére terjed ki, ahogyan a téli etetőhelyek esetében 
Rinella és mtsai (2012), valamint Mathisen és mtsai (2015) is tapasztalták. Azonban, ha az 
objektumok kis kiterjedésű, értékes élőhelyfoltokban kerülnek elhelyezésre – mint például 
a vizsgálatba is bevont védett fajokkal is bíró, erdei tisztások – akkor azok növényzetének 
teljes degradációja, fajszegényedés, majd az élőhely teljes megszűnése következhet be. 
Javaslom tehát az etetőanyag kiszórásának mennyiségi és minőségi szabályozását, valamint 
jogszabály-módosítási javaslatok megfogalmazását, elsősorban a védett természeti 

2. táblázat: A legtömegesebb degradációt jelző fajok és azok kumulált összborítás értékei a vizsgált 
szórókon, az egyes felvételezési időszakokban

2016 A degradációt jelző 
fajok szórónként 

kumulált összborítása

A 3 legtömegesebb gyomfaj (%)
1. 2. 3.

T1 május 765 Polavi (273) Capbur (221) Cynoff (87)
augusztus 2603 Xanspi (909) Polavi (700) Datstr (604)

T2 május 1645 Capbur (599) Broste (336) Polavi (285)
augusztus 2171 Polavi (967) Triino (603) Xanspi (222)

T3 május 3896 Broste (1350) Polavi (1025) Capbur (423)
augusztus 2870 Polavi (1334) Broste (794) Balnig (252)

1. ábra: A degradációt és a természetességet jelző fajok kvadrátonkénti átlagos borításértékeinek 
alakulása (T1 2018 augusztus)

2. ábra: A degradációt jelző fajok kvadrátonkénti borítási aránya (T2 2018 augusztus; sorok: a 4 
irány; oszlopok: a 22 kvadrát)
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területeken kialakított szórók elhelyezésére vonatkozóan.
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HOMOKI ÉLŐHELYEK REGENERÁCIÓS KÉPESSÉGÉNEK 
ORSZÁGOS SZINTŰ VIZSGÁLATA

CSÁKVÁRI EDINA, HORVÁTH FERENC,  
MOLNÁR ZSOLT, HALASSY MELINDA

Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet

Absztrakt
Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelve szerint a Natura 2000 területek hálózatán belül 
kötelezővé vált azoknak az élőhelyeknek és fajoknak a megőrzése, melyek az adott régiót jellemzik. 
Magyarország területe jelentős részben lefedi a pannon biogeográfiai régiót, így a pannonikumok 
megőrzésében nagy felelősségünk van. A megőrzést elősegítheti a regenerációs képesség ismerete, 
mely az egészséges ökoszisztémák egyik jellemzője.
Tanulmányunkban három pannon élőhelytípus regenerációs képességét vizsgáljuk országosan: (i) 
nyílt homokpusztagyepek – G1, (ii) homoki sztyeprétek – H5b, (iii) homoki borókás-nyárasok – M5. 
Alapadatként a MÉTA felvételezés szakértői becslése szolgált. Ennek során MÉTA-kvadráton belül (35 
km2) határozták meg a regenerációs képességet egy adott élőhelyre helyben, szomszédos vegetációs 
foltban, valamint „üres” területeken (pl. parlagon). A szakértők négy kategóriát különböztettek meg: 
jó, közepes, kis mértékű regeneráció, illetve nincs hol regenerálódni, ha a tájban nem volt megfelelő 
kolonizálható folt. 
Megállapítható, hogy a borókás-nyárasok a vizsgált három élőhelytípus közül a legjobban 
regenerálódnak helyben, szomszédos területen és felhagyott szántón egyaránt. Jó mobilitású fajai 
a szomszédos nyílt homokpusztagyepekbe könnyen betelepülnek. A nyílt homoki gyepek szintén jól 
regenerálódnak, ezzel szemben a zárt homoki sztyeprétek csak kismértékben. Minden élőhelytípus 
esetében csökken a regeneráció képessége a meglévő állomány, a szomszédos vegetációs folt, és a 
felhagyott szántó irányába.
Az egyes tájegységeken belül is eltérő a regenerációs dinamika. A legjobban regenerálódó tájak a 
Duna-Tisza közi síkság nagy összefüggő homokterületein (Kiskunsági-, Bugaci-, Dorozsma-Majsai-
homokhát) találhatók, valamint a Nyírség déli részén, itt kisebb kiterjedésű, jellemzően erdőírtás-
eredetű, néhány évszázados homoki gyepek formájában maradtak fenn az élőhelyek.

Kulcsszavak: növényzet, regeneráció, homoki gyepek, borókás-nyárasok

1. Bevezetés

Az EU természetvédelmi szabályozásának élőhelyvédelmi irányelve (92/43/EEC) célként 
határozza meg a természetes élőhelyek, valamint vadon élő állatok és növények védelmét, 
valamint egy olyan ökológiai hálózat megteremtését, ami a Közösség területét lefedi 
(Demeter 2002, Bérczi et al. 2016). Mindemellett az Európai Unió tíz éves biodiverzitás 
stratégiájában előírja a tagországok számára, hogy 2020-ig degradált területeik 15%-át 
rehabilitálják (European Commission 2011). 

A tagállamoknak meg kell határozniuk a kijelölt területek fenntartásához és 
helyreállításához szükséges prioritásokat. Magyarországnak különösen nagy szerepe és 
felelőssége van a pannon biogeográfiai régió természeti értékeinek védelmében (Tardy és 
mtsai 2018). Ezért természetvédelmi, ugyanakkor jogi szempontból is kiemelten fontos 
a pannon homoki gyepek (élőhelyvédelmi irányelv I. Függelék 6260) megőrzése (Máté 
2014). Ezen élőhelyek regenerációs képességének a vizsgálatával hozzájárulhatunk a 
természetvédelmi és helyreállítási prioritások meghatározásához. Ugyanis a regenerációs 
képesség egyfajta mutató az élőhelyek jövőbeni minőségének meghatározására, amivel az 
ember által átalakított tájak „dinamikus jóságát” jellemezhetjük arra vonatkozóan, hogy 
mennyi idő alatt és milyen mértékben képes regenerálódni egy adott élőhely (Seregélyes 
et al. 2008).
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2. Anyag és módszer

A MÉTA (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) program folyamán a hazai 
növényzet teljeskörű felvételezése zajlott, eredményeként Magyarország területét 2834 
kvadráttal fedték le (Horváth et al. 2008). A kvadrátok kiterjedése 35 km2, ezen térléptéken 
belül több napnyi terepi bejárás után, szakértői becslés alapján határozták meg többek 
között az élőhelykategóriák regenerációs képességét.

A kvadráton belül három esetre becsülték a regenerációt: (i) helyben, azaz a meglévő 
állomány regenerációs képessége egy esetleges leromlást követően, (ii) szomszédos 
terület helyén, azaz egy más típusú élőhelyen pl. kiszáradás, beerdősülés során, (iii) „üres” 
területen, homoki élőhelyek esetén pl. felhagyott szántón, szőlőben vagy gyümölcsösben.

A felmérés során a szakértők a következő négy kategóriát különítették el: (i) jó 
regenerációs képesség esetén az eredeti élőhely jól és gyorsan regenerálódik, (ii) közepes 
regenerációs képesség esetén a regeneráció lehet lassú vagy gyors, ha gyors, akkor nem 
teljes mértékű, (iii) kis regenerációs képesség során a közeli propagulumforrás hiányzik, 
vagy özönfajok akadályozzák a regenerációt, (iv) a tájban nincsenek regenerálódni képes 
foltok, azaz pl. a meglévő állományokon kívül nincs megfelelő termőhelyű terület (Bölöni 
et al. 2003; Molnár et al. 2007; Seregélyes et al. 2008).

Tanulmányunkban három homoki élőhely (i) nyílt homokpusztagyepek – G1, (ii) homoki 
sztyeprétek – H5b, (iii) homoki borókás-nyárasok – M5 (Bölöni et al. 2011) regenerációs 
képességét vizsgáljuk országos szinten, valamint földrajzi tájegységekre lebontva.

A MÉTA adatbázisból (Horváth et al. 2008) lekérdeztük mindhárom homoki élőhely 
kvadrátjainak négy szintű regenerációs képességét a három területegységre (helyben, 
szomszédos, parlag) vonatkoztatva. Ez alapján ArcGIS-ben elkészítettük a három élőhely 
regenerációs térképeit, helyben, szomszédos területen és parlagon. A térképekre 
rávetítettük a földrajzi középtáj beosztást a táji eltérések becslésére. A lekérdezések és 
térképek felhasználásával kiszámoltuk a három élőhelytípus regenerációs képességét 
országos szinten, ill. táji szinten vizsgáltuk az adott tájon belüli regenerációs képességet az 
adott táj homoki területeihez (homoki kvadrátok) viszonyítva.

3. Eredmények

Legnagyobb kiterjedésben a zárt sztyeprétek (H5b) maradtak fenn, ezt követik a 
nyílt homoki gyepek (G1), majd a borókás-nyárasok (M5), az 1. ábrán láthatjuk a három 
élőhelytípus eloszlását a homoki élőhelyeket tartalmazó MÉTA kvadrátokon belül. A 
vizsgált három homoki élőhely regenerációs képessége - ahogy azt az 1. táblázatban látjuk 
- nem függ össze térbeli kiterjedésükkel. Országos kitekintésben legjobb regenerációs 
képességgel a borókás-nyárasok rendelkeznek, majd a nyílt homoki gyepek, végül a homoki 
sztyeprétek.

1. ábra: A homoki élőhelytípusok országos eloszlása a MÉTA kvadrátok száma alapján
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Zárt homoki sztyeprétek országos előfordulása és regenerációs képessége

A humuszban gazdagabb talajokon előforduló, vagy egykori láprétek kiszáradásával 
kialakult zárt homoki sztyeprétek előfordulásában a talajtani adottságok mellett nagy 
szerepet játszik a klíma is. Országos kiterjedésük 28 000 ha. Állományaik nagyrészt a 
Dunai-alföldön (20 500 ha) maradtak fenn, azon belül is a kontinentális éghajlatú Duna-
Tisza közi síkság mélyebb fekvésű, kedvezőbb vízellátottságú területein. A Nyírség 
homoki sztyeprétjei nagyrészt másodlagos homoki legelők, a Dél-Nyírség hűvösebb és 
csapadékosabb területein, eredetileg pusztai tölgyesek felnyíló részein találhatók (4000 
ha) (Molnár et al. 2011c). A sík területeken a kedvezőbb adottságú talajaik miatt jórészt 
beszántották állományaikat, vagy akácot, erdei fenyőt telepítettek a helyükre (Király et al. 
2008).

A zárt homoki sztyeprétek regenerációs képessége a nyílt homoki gyepekhez és borókás-
nyárasokhoz képest rosszabb, lassabban regenerálódnak. Regenerációs képességük 

1. táblázat: A homoki élőhelytípusok kvadrátjainak száma és regenerációs képességének százalékos 
aránya országos szinten

Élőhelytípusok Regenerációs képesség - országos szinten

Helyben Szomszédos területen Felhagyott szántón

jó közepes kicsi jó közepes kicsi nincs jó közepes kicsi nincs

G1 
kv [db] 134 80 68 26 98 126 27 24 70 131 55

reg [%] 48 29 24 9 35 45 10 9 25 47 20

H5b 
kv [db] 197 236 83 53 97 293 60 47 53 282 122

reg [%] 39 46 16 10 19 58 12 9 10 55 24

M5 
kv [db] 47 2 3 34 13 5 1 12 22 4 15

reg [%] 90 4 6 65 25 10 2 23 42 8 29

2. ábra: Zárt homoki sztyeprétek regenerációs képessége helyben (a),  
szomszédos területen (b) és felhagyott szántón (c)
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helyben (a) a becslések szerint még jónak, illetve közepesnek mondható, de szomszédos 
területeken (b) közepes és kicsi között ingadozik. Felhagyott szántókon (c) a regeneráció 
esélye egyértelműen lecsökken, a zárt homoki gyeppel szomszédos vegetációs foltokról a 
parlagokra igen nehezen képesek átterjedni.

Legjobb regenerációs képességű területek helyben a Dorozsma-Majsai-homokháton, 
a Kiskunsági-löszösháton találhatók, illetve a Délkelet-, Dél-Nyírségben. A szomszédos 
területeken és a felhagyott szántókon is megfigyelhető, hogy a Dorozsma-Majsai-homokhát 
és a Kiskunsági-löszöshát éri el a legjobb - ez esetben a közepes - esélyt a regenerációra (2. 
ábra). Somogyban az idegenhonos fajokkal (kései meggy, alkörmös) történő cserjésedés, 
Nyírségben az inváziós fajok terjedése és a túllegeltetés szab gátat a regenerációnak 
szomszédos területeken és parlagokon egyaránt.

Nyílt homokpusztagyepek országos előfordulása és regenerációs képessége

A nyílt homoki gyepek legnagyobb kiterjedésben a Dunai-Alföldön (9400 ha), 
azon belül a Duna-Tisza közén, valamint a Nyírségben (1000 ha) maradtak fenn. Az 
intenzív mezőgazdasági tájhasználat miatt területük a Kisalföldön és az Alföld további 
részein lecsökkent (Molnár et al. 2011b). Állományaikat nagyrészét beszántották, vagy 
idegenhonos akáccal, erdei fenyővel történő fásítás következtében pusztultak el (Király et 
al. 2008). Belső-Somogyban a legeltetés elmaradása utáni cserjésedés, inváziós fajok (úm. 
kései meggy, alkörmös) betelepedése és homokfásítások miatt szintén nagyon megritkultak 
(Molnár et al. 2011b.; Király et al. 2008).

Regenerációs képességüket tekintve a nyílt homoki gyepek helyben (a) jól és gyorsan 
regenerálódnak, ezt leginkább térbeli kiterjedésük, és a propagulumok mennyisége 
befolyásolja. Szomszédos területeken (b) a regeneráció esélye csökken, a szakértői 
becslések szerint inkább közepesen, mint jól regenerálódnak. Ez alól kivételt jelentenek 
a Kiskunsági-, Bugaci-homokhát nagy kiterjedésű homokterületei, ahol a szomszédos 
területek még mindig jól regenerálódnak. Felhagyott szántókon (c) a regeneráció esélye 

3. ábra: Nyílt homoki gyepek regenerációs képessége helyben (a),  
szomszédos területen (b) és felhagyott szántón (c)
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országosan kicsi, a Kiskunságban a parlagok regenerálódása közepesnek-jónak mondható.
A középtáj szintjét vizsgálva elmondható, hogy a Kiskunsági-, Bugaci-, Dorozsma-

Majsai-homokhát nagy kiterjedésű homokterületei regenerálódnak legjobban helyben 
és felhagyott szántókon egyaránt. A Nyírség kisebb kiterjedésű, jellemzően másodlagos 
homoki gyepjei helyben szintén jól regenerálódnak, szomszédos területeken közepesen, 
felhagyott szántókon esélyük a regenerációra a túllegeltetés és az inváziós fajok terjedése 
miatt kicsi. Belső-Somogyban a legeltetés felhagyásával előtörő cserjésedés gátolja a 
gyepek regenerációját, helyben közepesen, szomszédos területeken közepesen, illetve 
kismértékben, parlagokon rosszul regenerálódnak (3. ábra). 

A homoki borókás-nyárasok nyílt homoki gyepekkel mozaikolt állományait az országban 
kevés helyen, csaknem kizárólag a Duna-Tisza közi síkság meszes homokvidékein 
(Kiskunsági-, Bugaci-, Dorozsma-Majsai-homokhát) találjuk körülbelül 3000 ha 
kiterjedésben (Molnár et al. 2011a).

A három vizsgált homoki élőhelytípus közül legjobban és leggyorsabban regenerálódnak 
a becslések szerint. Nemcsak helyben (a) regenerálódnak jól, de jó mobilitású fajai a 
szomszédos (b) nyílt homokpusztagyepekbe könnyen betelepülnek. Felhagyott szántókon 
(c) regenerációs képességük szintén a jó és a közepes között mozog (4. ábra).

4. Konklúzió

Megállapítható, hogy a borókás-nyárasok és a nyílt homoki gyepek jó regenerációs 
dinamikával rendelkeznek. A zárt homoki sztyeprétek ezzel szemben lassabban és kevésbé 
regenerálódnak. A legjobban regenerálódó tájak a Duna-Tisza közi síkság nagy összefüggő 
területein (Kiskunsági-, Bugaci-, Dorozsma-Majsai-homokhát), valamint a Dél-Nyírségben, 
legtöbbször másodlagos homoki gyepek formájában találhatók. Minden élőhelytípus 
esetében csökken a regeneráció képessége a meglévő állomány, a szomszédos vegetációs 
folt, és a felhagyott szántó irányába. A regenerációt gátló tényezők közé sorolandó az intenzív 
mezőgazdasági művelés, idegenhonos fafajokkal történő erdőtelepítések, cserjésedés, 

4. ábra: Homoki borókás-nyárasok regenerációs képessége helyben (a),  
szomszédos területen (b) és felhagyott szántón (c)
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intenzív legeltetés és inváziós fajok terjedése. Fontos természetvédelmi célkitűzés kell 
hogy legyen a még fennmaradt élőhelyek védelme, különösen a kevésbé jól regenerálódó 
zárt homoki sztyeprétek esetén, ahol restauráció során az aktív propagulumbevitel 
úgyszintén szükséges. Míg a nyílt homoki gyepek és borókás-nyárasok helyreállítása során 
támaszkodhatnak a spontán regenerációra is.
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A MEZEI PACSIRTA ELŐFORDULÁSI ADATAI ÉS A 
TÁJSZERKEZET KÖZÖTTI KAPCSOLAT  

REGIONÁLIS LÉPTÉKŰ VIZSGÁLATA
SZILASSI PÉTER, CSIKÓS NÁNDOR, GALLÉ RÓBERT, SZÉP TIBOR

Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
The main aims of this study were to identify the land cover preferences of a farmland bird species, 
the Eurasian Skylark (Alauda arvensis) in Hungary and investigate the link between the recent trend 
of the abundance of this species and the land-cover change. Our analysis was based on the Hungarian 
common bird monitoring database and the Corine Land Cover categories in different buffer zones 
(300, 600, 1200 m). We could identify and select land cover categories that serve as habitats 
(permanent crops, pastures) and not serve as habitats (urban fabric, heterogeneous agricultural, 
forests, wetlands, water bodies). The land cover preference in case of some land cover category is 
depending on the grain scale. The identification of these regional land-cover categories allowed us to 
analyse the recent (1990–2012) and the predicted (2006–2050) characteristics of habitat changes 
of this bird species. 

Kulcsszavak: Mezei pacsirta, agrártáj, CORINE, felszínborítás, élőhely változás

1. Bevezetés

A legelterjedtebb antropogén felszínborítás típus Európában a szántóföld (45%), 
ennek ellenére az agrártájakhoz köthető madárfajok egyedszáma és fajgazdagsága 
nagymértékben csökkent ezen a területen. Ez a folyamat igen jelentős minden európai 
országban (Nagy et al. 2009), beleértve Magyarországot is, ami része a Pannon biogeográfiai 
régiónak (Báldi - Batáry 2011; Szép et al. 2012). Számos szerző alátámasztja, hogy az agrár 
madárfajok egyedszám csökkenése összefügg az intenzívebb mezőgazdasági használattal, 
tájmintázattal és a termesztett növények diverzitásával (Gil-Tena et al. 2008). 

Az EU tagállamain belül egyszerre kettő ellentmondásos folyamat figyelhető meg: 
Egyrészt a jobb terméshozamú földek váltak dominánssá; másrészt a posztszocialista 
országokban a rossz minőségű földek művelésével felhagytak, és spontán, gyors erdősülés 
kezdődött (Tryjanowski et al. 2011).  A legtöbb tanulmány parcella szintű vizsgálatokon 
alapul (Reif - Hanzelka 2016; Jerrentrup et al. 2017) és csak kevés tanulmány foglalkozik 
a mezei pacsirta és a felszínborítás jelenlegi változása közötti kapcsolattal (Moreira et al. 
2012). A mezei pacsirta az egyik legjellemzőbb madara a magyarországi mezőgazdasági 
területeknek (Csörgő et al. 2009). Ez a madárfaj megtalálható egész Európában, amerikai 
kontinenseken, Ausztráliában és Új-Zélandon is (Cramp 1988).  Az a tény, hogy a mezei 
pacsirta a szántóföldeket kedveli, már jól ismert parcella szintű kutatásokból. Kutatásunkhoz 
tíz évre visszamenő országos, térbelileg rendkívül diverz adatot használtunk fel. A kedvelt 
és a nem kedvelt felszínborítás típusok azonosítása elengedhetetlen a jelenlegi és a jövőbeli 
változások megállapításához, valamint a faj számára optimális táji adottságok leírásához. 

Tanulmányunkban a Mindennapi Madaraink Monitoringja program által az 1999 óta 
gyűjtött mezei pacsirta észlelési adatait használtuk fel (Szép et al. 2012). Kutatásunkban 
a következő kérdésekre kerestük a választ: (1) Mely felszínborítás típusok szolgálnak, 
és nem szolgálnak élőhelyként a mezei pacsirta számára? (2) Hogyan változtak a 
legfontosabb felszínborítás típusok az elmúlt évtizedekben és mi a lehetséges jövőbeli 
iránya e változásoknak? Különböző puffer zónák használatával (300m, 600 m, 1200 m a 
megfigyelési ponttól) kutatásunkban feltártuk az eredményeink méretarány érzékenységét 
(grain scale).



238
2. Anyag és módszer

Mezei pacsirta előfordulási adatai – Mindennapi Madaraink Monitoringja program

A Mindennapi Madaraink Monitoringja program (MMM) keretében egy részletes, 
országos szintű felmérés készült több mint 800 felmérő segítségével 1999 és 2012 között 
(Szép - Nagy 2001; Szép et al. 2012). Összesen 15442 megfigyelési ponton 2,5 x 2,5 km UTM 
kvadrátokon belül, amelyek a monitoring program térképezési egységeit képezik (BMMU). 
Jelen tanulmányunkban csak a szántóföldeken mért megfigyelési pontokat használtuk fel 
(7371 pont), mivel a mezei pacsirta a nyílt mezőgazdasági területeket kedveli. Minden 
kvadrátban 15 darab 100 méter sugarú körben végezték el a felméréseket, minden 
tavasszal kétszer reggel 5 és 10 óra között, szélcsendes (<5 m/s) és esőmentes napokon. 
Három felmérési időpontot választottunk ki igazodva a CLC adatbázisokhoz (2000, 2006 és 
2012). Szép et al. (2017) munkája alapján elmondható, hogy 17 agrár madárfaj populációja 
átlagosan 40 százalékkal csökkent Magyarországon 1999 és 2012 között.

Élőhely elemzés – A CORINE felszínborítás adatbázis

A Corine felszínborítás adatbázis térképeit egységes módszerrel és nómenklatúrával 
készítették el az összes résztvevő országban (EEA 2006). A térképek 1:100000 
méretarányúak és 25 hektárnál nagyobb foltokat és 100 méternél szélesebb vonalas 
elemeket tartalmaznak. A térképezést hat évenként megismétlik - mintegy 40 ezer 
bedigitalizált foltot tartalmaz, melyeket 5 első, 13 másod és 28 harmad szintű osztályba 
soroltak minimum 85 % tematikus pontossággal (Mari - Mattányi 2002). A CLC adatbázist 
számos ökológiai tanulmányban használták már madár fajok élőhelyeinek vizsgálatához 
(Radovic - Tepic 2009; Kiss et al. 2016). 

Statisztikai adatelemzés

Leválogattuk azokat az MMM felmérési pontokat, amelyek szántóföldre estek, és 
kiszámoltuk a körülöttük lévő felszínborítás típusok százalékos arányát három különböző 
méretarányban, 300, 600 és 1200 méteres körökön belül. Kizártuk azokat a puffer 
zónákat melyek 100 százalékban mezőgazdasági területet tartalmaztak. Végeztünk egy 
előzetes variance inflation factors (VIF) tesztet, hogy azonosítsuk az egymással korreláló 
felszínborítás típusokat, így a kiválasztott magyarázó változók lineárisan nem kapcsolódnak 
egymáshoz (VIF érték 1,9 és 4,1 között). Generalized Linear Mixed Moldel-t alkalmaztuk a 
tájösszetétel mezei pacsirtára kifejtett hatásának megállapítására. A modellben a következő 
CLC kódú felszínborítás típusokat használtuk, mint állandó változókat: 11, 14, 22, 23, 24, 30, 
32, 41, 51. A szántóföldek kategóriát viszont nem alkalmaztuk, mivel ez köztudottan a mezei 
pacsirta élőhelye. A nagyszámú modellekből eredő bizonytalanságot modellátlagolással 
(delta AICc <2) küszöböltük ki (Burnham - Anderson 2003). Felszínborítás típus és a 
mezei pacsirta előfordulási adatai közötti pozitív szignifikáns kapcsolat (p < 0,05) esetén 
a felszínborítás típust a mezei pacsirtának élőhelyként szolgáló, negatív szignifikáns 
kapcsolat esetén a mezei pacsirtának élőhelyként nem szolgáló kategóriába soroltuk.

A mezei pacsirta élőhelytípusainak múlt és jövőbeli változása

Engel et al. (2012) alapján a 600 méteres pufferzóna a legfontosabb élőhelyi tartomány, 
ezért mi is ennek a pufferzónának az adatait használtuk az élőhely változás becsléséhez. 
A már korábban megállapított élőhelytípusokat használtuk a becsléshez, valamint a 
szántóföldek kategóriát hozzáadtuk az élőhelyet jelentő csoporthoz. 

Farkas - Lennert (2015) létrehozták Magyarország felszínborítását térképét 2050-re, 
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hasonló nómenklatúrát használva, mint a CLC100. A 2050-re modellezett adatbázisban 
leválogattuk a mezei pacsirta által kedvelt és nem kedvelt felszínborítás típusokat, majd 
összevetettük a 2006-os CLC adatbázissal és kiszámoltuk a mezei pacsirta által kedvelt és 
nem kedvelt felszínborítás típusok területi változását. 

3. Eredmények

A mezei pacsirta számára élőhelyet jelentő felszínborítástípusok azonosítása

Az 1. táblázatban látható eredményeink alapján elmondható, hogy a legelők, amelyek 
általában nyílt füves területek, optimálisak a mezei pacsirta számára és alkalmas élőhelyként 
szolgálnak, de csak a nagyobb, 1200 méteres pufferzónában (nagyobb grain scale). Az 
állandó növényi kultúrák nagyrészét gyümölcsösök és szőlősök alkotják hazánkban. 
Meglepő módon ezek a részben nyílt vagy zárt területek pozitív szignifikáns kapcsolatot 
mutatnak a mezei pacsirta egyedszámával a 600 és 1200 méteres pufferzónákban. 

A legfontosabb nem élőhelyet jelentő felszínborítás típusok a vizek, vizenyős területek 
és erdők (2. táblázat). Ezek a kategóriák csak a 300 és 600 méteres pufferzónákban (kisebb 
grain scale), míg a cserjések és természetes gyepek 600 és 1200 méteres pufferzónákban 
(nagy grain scale) mutattak negatív szignifikáns kapcsolatot mutattak.

A mezei pacsirta jelenlegi és jövőbeli élőhelyváltozása

A legelők, állandó növényi kultúrák és szántóföldek (kedvelt élőhely) területe 6 

CLC
kód

CLC kategória neve
(Model) Változó

Relatív 
fontosság
(Z érték)

Multimodel 
becslés ± szórás

14
Mesterséges, nem 

mezőgazdasági  
zöldterületek

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 14% (0.478) 0.003 ± 0.007

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 30% (0.842) -0.008 ± 0.009

terület (%)  1200m átmérőjű 
puffer zónában 72% (1.771) -0.023 ± 0.013

23 Legelők

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 14% (0.362) -0.000 ± 0.002

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 59% (1.501) 0.003 ± 0.002

terület (%)  1200m átmérőjű 
puffer zónában 100% (4.511) 0.013 ± 0.004*

22 Állandó növényi  
kultúrák

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 78% (1.711) 0.007 ± 0.004

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 100% (1.978) 0.007 ± 0.003*

terület (%)  1200m átmérőjű 
puffer zónában 100% (2.899) 0.013 ± 0.004**

1. táblázat: A mezei pacsirta számára semleges és kedvező élőhelyet jelentő kategóriák és a GLMM 
eredményei a model átlagolás után

Szignifikancia szint: *: <0.05, **: <0.01.



240

százalékkal csökkent az elmúlt 12 évben, míg a nem kedvelt élőhely típusok területe majd 
2 százalékkal növekedett.

Eredményeink alapján térképeztük a mezei pacsirta élőhely változását a BMMU 
kvadrátokkal megjelenítve, 2,5 x 2,5 km egységek az alapjai a számításoknak is. A kedvelt 
élőhely típusok 9681 km2 területtel növekedtek, míg a nem kedvelt élőhely típusok 29162 
km2 területtel növekedtek 2000 és 2012 között (1. ábra). 

Farkas és Lennert (2015) modellezett térképe alapján becsléseink szerint 1 885600 
hektárral fog csökkenni a mezei pacsirta élőhelye 2006 és 2050 között. 

CLC
kód

CLC kategória 
neve

(Model)
Változó

Relatív 
fontosság
(Z érték)

Multimodel becslés 
± szórás

11 Lakott 
területek

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 100% (6.225) -0.020 ± 0.003***

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 100% (6.244) -0.016 ± 0.002***

terület (%)  1200m 
átmérőjű puffer zónában 100% (6.300) -0.018 ± 0.002***

24
Vegyes 

mezőgazdasági 
területek

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 100% (10.640) -0.017 ± 0.001***

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 100% (10.001) -0.022 ± 0.002***

terület (%)  1200m 
átmérőjű puffer zónában 100% (9.533) -0.034 ± 0.003***

31 Erdők

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 100% (7.228) -0.019 ± 0.002***

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 100% (3.167) -0.006 ± 0.002**

terület (%)  1200m 
átmérőjű puffer zónában 34% (1.237) -0.002 ± 0.002

32
Cserjés és/

vagy lágyszárú 
növényzet

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 15% (1.529) -0.002 ± 0.004

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 88% (1.968) -0.006 ± 0.003*

terület (%)  1200m 
átmérőjű puffer zónában 89% (1.992) -0.007 ± 0.003*

41 and 51

Belső 
(szárazföldi) 

vizenyős 
területek, 

kontinentális 
vizek

terület (%)  300m átmérőjű 
puffer zónában 100% (3.216) -0.020 ± 0.006**

terület (%)  600m átmérőjű 
puffer zónában 100% (3.798) -0.021 ± 0.005***

terület (%)  1200m 
átmérőjű puffer zónában 12% (0.515) -0.002 ± 0.005

Szignifikancia szint: *: <0.05, **: <0.01, ***: <0.001.

2. táblázat: A mezei pacsirta számára élőhelyet nem jelentő kategóriák és a GLMM eredményei a 
modell átlagolás után
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4. Következtetések

Azonosítottuk azokat a felszínborítás típusokat, amelyeknek pozitív vagy negatív hatása 
van a mezei pacsirta előfordulási adataira. A mezei pacsirta előfordulási adatai szignifikáns 
kapcsolatot mutatnak a táj összetételével. Regionális léptékben (CLC adatbázis) a legelők 
és az állandó növényi kultúrák pufferzónákon belüli aránya szignifikáns pozitív kapcsolatot 
mutat. A lakott területek és vegyes mezőgazdasági területek nem léptékfüggő változók, 
minden pufferzónában negatív szignifikáns kapcsolatot mutatnak a mezei pacsirta 
előfordulási adataival. Kutatásunkkal szeretnénk hangsúlyozni a regionális léptékű CORINE 
adatbázis jelentőségét a madarak élőhelyváltozását vizsgáló tanulmányokban. Mivel ez egy 
Európai szinten egységes módszerrel kialakított adatbázis, segíthet nyomon követni és 
becsülni a mezei pacsirta vagy más madárfajok jelenlegi vagy jövőbeni élőhelyváltozását.
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ÉLŐHELYEK TERMÉSZETESSÉGE CSONGRÁD MEGYE 
KISTÁJAIBAN

DEÁK JÓZSEF ÁRON

Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
In Hungary the state of vegetation and its pattern is studied with the help of the habitat categories 
of Hungary’s General National Habitat Classification System (ÁNÉR) and the five grade system of 
naturalness due to Németh-Seregélyes (Bölöni et al. 2011). In this latter system best (5) grade is 
given to the most ancient-looking habitats, while good (4) value to the habitats containing no rare, 
special, protected species, but are in natural state due to their species composition. Lower (3-2) grade 
represents weedier habitats. Transitions are allowed. Only 11,04  % of Csongrád county is covered 
by natural vegetation and only 5,4 % of the county is covered by the most natural-looking habitats 
with 4-5 grade, and further 3,6 % is in rather good state (4r3). Only 3,8 % of the natural habitats of 
Csongád county can be sorted into the most valuable category (5), and half of them belong to the most 
salty habitats (annual salt pioneer and Puccinellia swards). 17% of the natural habitats are partly in 
excellent, partly in good state (5r4 or 5r3) and 27,7 % of them are in good (4) state. 40 %-of them 
are salt meadows in both cases. The Kiskunság loess-ridge (23,4 %) and the Körösszög (19,53%) has 
significantly larger natural habitat-coverage due to the remained, extended salt-berm vegetation and 
the larger density of abandoned river-beds in both microchors. Habitats with excellent naturalness 
(5) remained in the largest extension in the previous microchor inside the county. 

Kulcsszavak: ÁNÉR-élőhelyek, természetföldrajzi kistájak, Németh-Seregélyes-féle 
természetesség, alföldi élőhelyek, homoki, ártéri és löszvegetáció, szikesek

1. Bevezetés

Jelen tanulmány a MÉTA-adatbázis felhasználásával értékeli Csongrád megye kistájainak 
természetességi állapotát a természetes élőhelyek elterjedése és azok természetessége 
alapján. 

2. Anyag és módszer

A tájléptékű elemzés a MÉTA-adatbázis során gyűjtött élőhelyi, Németh-Seregélyes-féle 
természetességi adatok (Molnár et al. 2007; Bölöni et. al. 2011) és kiterjedési értékek - az 
élőhelyborítási intervallumokhoz rendelt becsült kiterjedés (Horváth et al. 2008) - alapján 
történt. A módosított kistájak (Deák 2017) a 35 ha-os MÉTA-hatszögekhez lettek rendelve. 
Ha volt természetes vegetáció a hatszögben, akkor annak valós kistáji előfordulása volt 
a meghatározó, míg természetes vegetáció hiányában kistáj hatszögön belüli aránya. A 
Magyarországra csak kis területen benyúló Szeged-Titeli-ártér a Tiszaföldvár-Szegedi-
ártérrel (középtáji megnevezésükkel Alsó-Tiszavidék néven szerepelnek itt), míg az 
Aranka-sík az Alsó-Maros-ártérrel került egybe vonásra, amit a hasonló élőhelymintázat, a 
jelentős felszántottság, a természetes élőhelyek kis kiterjedése is indokolt.

3. Eredmények

Csongrád megye 426188 ha-os területének 11,04 %-át borítják csak természetes 
élőhelyek a MÉTA-felmérés alapján. A Kiskunsági-löszöshát (23,4 %) és a Körösszög 
(19,53 %) e megyére eső részein a legnagyobb a megmaradt természetes élőhelyek aránya, 
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ami főleg a nem beszántott, nem beépített, kiterjedt, sűrűbb medreknek és az azok körül 
fennmaradt löszgyepekkel is bíró padkás szikeseknek köszönhető. Az Alsó-Tiszavidék 
e megyére eső részein szintén átlag feletti (13,25 %) a természetes élőhelyek aránya, 
míg a Dorozsma-Majsai-homokhát (11,6 %), a Hármas-Körös-ártér (11,3 %) és Szegedi-
sík (10,47 %) esetén az kissé, míg az Alsó-Maros-ártér (9,1 %), a Csongrádi-sík (8,2 %) 
esetén az jobban a megyei átlag alatt van. A Bánság-sarok (6,92 %), s különösen a Bokrosi-
homokhát (2,68 %) - az intenzív szőlőtelepítések és tájidegen erdőtelepítések miatt - és 
a Békési-hát (0,3 %) - a beszántások és a szikes talajok hiánya miatt - különösen kevés 
természetes élőhellyel bír.

Csongrád megye természetes élőhelyeinek legnagyobb része (28,7 %) szikes rét (F2), 
de jelentős a fűz-nyár ártéri erdők (J4), homoki sztyepprétek (H5b), löszsztyepprétek 
(H5a), mocsárrétek (D34), nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a), 
ürmöspuszták (F1a), cickóróspuszták (F1b) (5-9 %) aránya is. A homoki kistájak e megyére 
eső részén a természetes élőhelyek legnagyobb része homoki sztyepprét (H5b), amelyek 
a Bokrosi-homokháton a megmaradt természetes élőhelyek felét, míg a Dorozsma-Majsai-
homokháton a harmadát alkotják. Jelentős a szikes rétek (F2) aránya is, amelyek e homoki 
kistájak megmaradt természetes élőhelyeinek negyedét teszik ki. A Dorozsma-Majsai-
homokháton jelentősebb területarányúak a szélbarázdákat uraló kékperjés láprétek 
(D2), mocsárrétek (D34), nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a), 
mézpázsitos szikfokok (F4) (7-13 %) is. A szikes rétek (F2) a Kiskunsági-löszöshát és a 
Szegedi-sík megyére eső természetes élőhelyeinek harmadát, míg a Csongrádi-sík esetén 
közel felét teszik ki. A Kiskunsági-löszösháton jelentősebb a löszsztyepprétek (H5a) (19 
%), a nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a), szikes mocsarak (B6), 
ürmöspuszták (F1a), mézpázsitos szikfokok (F4) (10 % körüli) aránya is, ami miatt itt a 
természetes élőhelyek aránya ilyen magas. A Szegedi-síkon jelentős a nádasok, gyékényesek, 
tavikákások (B1a) területaránya (30%) a Szegedi Fehér-tó és egyéb erek miatt, de az 
ürmöspuszták (F1a), a Szegedi Fehér-tót egykor uraló mézpázsitos szikfokok aránya is 
(8% körüli) nagyobb. A Csongrádi-síknál az ürmöspuszták (F1a) (22,6 %) területaránya 
is nagyobb. Az Alsó-Maros-ártérnél a természetes élőhelyek zömét közel azonos arányban 
a mocsárrétek (D34), a fűz-nyár (J4) és keményfás ártéri erdők (J6), s a szikes rétek 
(F2) (16-25%) teszik ki. Az Alsó-Tiszavidék természetes élőhelyeinek harmadát a fűz-
nyár ártéri erdők (J4) adják, de a mocsárrétek, szikes rétek (15-16 %) is gyakoriak. A 
lösz-maradványfelszínek dominálta Bánság-sarok természetes élőhelyek több, mint fele 
telepített alföldi zárt kocsányos tölgyes (L5), negyede szikes rét (F2), míg a Körösszögben 
a szikes rétek (F2), cickóróspuszták (F1b) és a löszsztyepprétek (H5a) egyenként közel 
negyedét teszik ki a fennmaradt természetes vegetációnak. A Hármas-Körös-ártér e 
megyére eső részének másodlagos szikesek uralta természetes vegetációjának negyedét 
szikes rétek (F2), 2/3-át cickóróspuszták (F1b) alkotják.

Csongrád megye 5,4%-át jobb (4-5), 3,6%-át jó-közepes (4r3), 2%-át közepes (3) vagy 
gyenge (2) természetességű leromlott természetes növényzet borítja. A megye természetes 
élőhelyeinek csak 3,8 %-a kiváló (5) természetességű, amelyek felét a legszikesebb 
élőhelyek (mézpázsitos szikfokok (F4), vakszikek (F5)) adják, de ezek csak a Dorozsma-
Majsai-homokháton és a Szegedi-síkon gyakoribbak. Előbbi esetben e kategória felét, utóbbi 
esetben ¾-ét a mézpázsitos szikfokok (F4) adják. A Csongrádi-sík e megyére eső részén a 
mézpázsitos szikfokok (F4) a kiváló (5) természetességű élőhelyek negyedét teszik ki, de 
velük közel azonos területarányúak a szikes mocsarak (B6), ürmöspuszták (F1a), szikes 
rétek (F2) (17-22 %). A Kiskunsági-löszöshát e megye területére eső részén a kiváló (5) 
természetességű élőhelyek több, mint fele szikes mocsár (B6), itt a mézpázsitos szikfokok 
(F4) csak a második legnagyobb területarányúak (16%). A Körösszög e megyére eső 
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részén e természetességi kategória fele szikes rét (F2), míg harmada ürmöspuszta (F1a). 
Az Alsó-Tiszavidéknél e természetességi kategória felét az eutróf hinarasok (A1) teszik ki, 
de a maradékot is vizes élőhelyek adják jó részt. A Bokrosi-homokhát e megyére eső részén 
a kiváló természetességű (5) élőhelyek nagyon ritkák, azokat közel azonos arányban üde 
láprétek (D1) és magassásrétek (B5) képviselik a csongrádi Bartók-réten és a Keselyes-
dűlőben. A természetes élőhelyek 17%-a ugyan kiváló természetességű, de részben jó, 
közepes foltokat is tartalmaz (5r4, 5r3). E foltok 40 %-a szikes rét (F2), de jelentős az 
ürmöspuszták (F1a), mézpázsitos szikfokok (F4), fűz-nyár ártéri erdők (J4) (10 % körüli) 
aránya is. Az ilyen természetességű szikes rétek a Szegedi-síkon (46,4 %), a Hármas-Körös-
ártéren (48,25 %), a Körösszögben, a Csongrádi-síkon és a Kiskunsági-löszösháton (52 
%) különösen gyakoriak. E tájakban nagy az ilyen természetességű ürmöspuszták (F1a) 
területaránya is kivéve a Hármas-Körös-árteret, ahol helyettük a cickóróspuszták (F1b) 
gyakoriak e kategóriában. A Dorozsma-Majsai-homokhátnál a szikes rétek (F2) a kékperjés 
láprétek (D2), mézpázsitos szikfokok (F4), homoki sztyepprétek (H5b) részesedése közel 
azonos (16-26 %). Alsó-Maros-ártéren e természetességi kategóriát fűz-nyár ártéri erdők 
(J4) alkotják, de a Tiszaföldvár-Szegedi-ártéren is annak felét teszik ki. A megye élőhelyeinek 
27,7 %-a jó (4) természetességű, amelyek 40 %-a szikes rét (F2), de jelentős az ürmöspuszták 
(F1a), cickóróspuszták (F1b), nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a) 
(8-11 %), homoki sztyepprétek (H5b), kékperjés láprétek (D2), fűz-nyár ártéri erdők 
(J4) aránya (4-6 %) is. A szikes rétek (F2) az Alsó-Maros-ártér jó (4) természetességű 
élőhelyeinek felét teszik ki, míg az Alsó-Tiszavidéken azok harmadát, de jelentős a fűz-nyár 
ártéri erdők (J4) aránya is (előbbi esetben e kategória harmadát, utóbbi esetben negyedét 
adják). A Csongrádi-sík és a Kiskunsági-löszöshát e megyére eső részén e kategória felét 
szintén a szikes rétek (F2) teszik ki, de előbbi kistájnál emellett az ürmöspuszták (F1a) 
(21%), míg utóbbi kistájnál a nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a) 
(e kategória negyedét teszik ki köszönhetően a Csaj-tónak és az ereknek) is gyakoriak. A 
Körösszög e megyére eső részén a jó (4) természetességű élőhelyek harmada szikes rét 
(F2), de itt az ilyen természetességű cickóróspuszták (F1b) náluk már gyakoribbak (43,5 
%). A Hármas-Körös-ártéren a szikes rétek területaránya még kisebb, ott e természetességi 
kategória 80%-át a cickóróspuszták (F1b) adják. A Szegedi-síkon a jó (4) természetességű 
élőhelyek majd 2/3-da nem tőzegképző nádas, gyékényes, tavikákás (B1a), negyede szikes 
rét (F2). A Bokrosi-homokhát e megyére eső részén a jó természetességű (4) élőhelyek 2/3-
da homoki sztyepprét (H5b), s csak 28,8%-a szikes rét (F2). A Dorozsma-Majsai-homokhát 
e megyére eső részén e kategóriában a szikes rétek (F2) a leggyakoribbak, de a homoki 
sztyepprétek (H5b) (e kategória negyedét teszik ki), kékperjés láprétek (20 % körüli) 
aránya is hasonló. Csongrád megye természetes élőhelyeinek legnagyobb része - harmada 
- jó-közepes (4r3) természetességű. Ezek negyede szikes rét (F2), de jelentős a fűz-nyár 
ártéri erdők (J4), homoki sztyepprétek (H5b), löszsztyepprétek (H5a), mocsárrétek (D34) 
(9-16 %), nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a), ürmöspuszták (F1a), 
cickóróspuszták (F1b) (5-7%) aránya is. Az Alsó-Maros-ártér e megyére eső részén e 
kategória harmadát a fűz-nyár ártéri erdők (J4), negyedét-negyedét a mocsárrétek (D34) 
és keményfás ártéri erdők (J6) teszik ki. Az Alsó-Tiszavidék e megyére eső részén a fűz-
nyár ártéri erdők (J4) e természetességi kategória közel felét teszik ki, de mellettük a 
mocsárrétek (23%), szikes rétek (14%) területaránya is jelentős. A Hármas-Körös-ártér 
e megyére eső részén az ilyen természetességű élőhelyek felét cickóróspuszták (F1b), míg 
közel negyedét-negyedét szikes rétek (F2) és löszsztyepprétek (H5a) adják. A Bánság-
sarokban az ilyen természetességű élőhelyek 2/3-a szikes rét (F2), míg a Körösszög e 
megyére eső részén 38%-a löszsztyepprét (H5a), közel harmada cickóróspuszta (F1b). A 
megye homoki kistájaiban e természetességi kategória jó részét a homoki sztyepprétek 
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(H5b) teszik ki - arányuk a Bokrosi-homokháton 50% feletti, míg a Dorozsma-Majsai-
homokháton ez alatti -, de jelentős a szikes rétek (F2) (26-30%), nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek, tavikákások (B1a) (10-12 %), illetve Dorozsma-Majsai-homokhátnál a 
kékperjés láprétek (D2) és mocsárrétek (D34) (7% körüli) aránya is. A megye lösztájainál 
a Békési-háton és a Kiskunsági-löszösháton az ilyen természetességű élőhelyek több, mint 
felét löszsztyepprétek (H5a), míg a Csongrádi- és a Szegedi-síkon szikes rétek (F2) teszik 
ki. Emellett a Csongrádi-síkon az ürmöspuszták (F1a) (22,44%), a Kiskunsági-löszösháton 
a szikes rétek (F2) (16%) és a nem tőzegképző nádasok, gyékényesek, tavikákások (B1a) 
(12%), illetve a Szegedi-síkon szintén ez utóbbiak (21%) területaránya is nagyobb.

A Kiskunsági-löszöshát e megyére eső részén nemcsak a természetes élőhelyek 
aránya legkiemelkedőbb, de ide esik a kiváló (5) természetességű élőhelyek legnagyobb 
hányada (47%-a) is. A megye kistájai közül csak itt jellemző az, hogy a természetes 
élőhelyek legnagyobb hányada (harmada) jó-kiváló (5r4) természetességű. E kategória 
22,6 %-a e kistájra esik, ami a második legnagyobb arány. A természetes élőhelyek nagy 
része - negyede-negyede - a megye területét uraló 3 legnagyobb kiterjedésű kistájra 
(Csongrádi-sík, Alső-Tiszavidék, Dorozsma-Majsai-homokhát) összpontosul. A Csongrádi-
sík e megyére eső részének jobb természetességét jelzi az, hogy a megye legtöbb jó-kiváló 
(5r4) természetességű élőhelye (negyede) e kistájra esik, miközben a kistáj természetes 
élőhelyeinek legnagyobb része (közel 40%-a) a jó (4) természetességű. Emellett jelentősebb 
itt a jó-kiváló (5r4) (18,67 %) és a jó-közepes (4r3) (26,36 %) természetességű élőhelyek 
aránya is. Az Alsó-Tiszavidéken és a Dorozsma-Majsai-homokhátnál a természetes 
élőhelyek legnagyobb hányada jó-közepes (4r3) természetességű (előbbi kistájnál 40%-a, 
utóbbinál harmada), de egyben a megye ilyen természetességű élőhelyeinek legnagyobb 
hányada (közel azonos arányban 26,7%-a) is e kistájakra összpontosul. A Dorozsma-
Majsai-homokhát természetesebb voltát jelzi az is, hogy a második legtöbb kiváló (5), jó-
kiváló (5r4) és jó (4) (e kategóriák közel negyede) természetességű élőhely itt található. Az 
Alsó-Tiszavidék jobb természetességét jelzi, hogy az a harmadik legtöbb jó (4) (e kategória 
16 %-a) és kiváló (5) (e kategória 11,43 %-a) és a negyedik legtöbb jó-kiváló (5r4) (e 
kategória 18,16 %-a) természetességű élőhellyel bír a megye kistájain belül. A Körösszög 
e megyére eső részének jobb természetességét jelzi, hogy természetes élőhelyeinek nagy 
része jó (4) természetességű (45,5 %), de jelentős a jó-közepes (4r3) természetességű 
élőhelyek aránya (36%) is. Ugyan a Szegedi-síkra csak a megye természetes élőhelyeinek 
3%-a esik, ám a beépítettség és beszántottság ellenére is a megmaradt természeti területek 
jobb természetességűek (lásd Fehér-tó környéke, ősmedrei), mivel azok legnagyobb 
része jó (4) (30,11%-a), illetve jó-kiváló (5r4) (27,35 %-a) természetességű. Az Alsó-
Maros-ártér (természetes élőhelyeinek 51,5 %-a), a Hármas-Körös-ártér (természetes 
élőhelyeinek 46,68 %-a), a Bokrosi-homokhát (természetes élőhelyeinek 47,73 %-a) e 
megyére eső részén az élőhelyek legnagyobb hányada a jó-közepes (4r3) természetességű, 
a természetesség klasszikusabb normáleloszlást mutat. A Bokrosi-homokháton a jó (4) 
természetességű élőhelyek aránya (41,38%) is nagyobb. E három kistájban ugyan nem 
maradtak kiemelkedően nagy területen természetes élőhelyek, de ahol igen, ott azok 
természetessége átlagosan jónak mondható. A Bánság-sarokban és a Békési-háton viszont 
nemcsak kis kiterjedésben maradtak meg természetes élőhelyek, de azok természetességi 
eloszlása is degradáltságot jelez tájszinten is. Ugyanis a Bánság-sarok természetes 
élőhelyeinek legnagyobb hányada csak gyenge-közepes (3r2) (44 %-a) vagy közepes (3) 
(37%-a) természetességű, míg a Békési-hát e megyére eső élőhelyeinek fele - legnagyobb 
része - csak gyenge (2) természetességű. E kistájakban a jobb természetességű élőhelyek 
is ritkák.
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4. Következtetések

Csongrád megye kistájaira jellemző, hogy ott tudtak természetesebb élőhelyek 
megmaradni, ahol a vegetációt a talajok szikessége, a talajvíz, az árvizek befolyásolják, 
illetve amelyeken az extenzívebb tájhasználat fenn tudott maradni.
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Absztrakt 
Tantárgy keretében 2006 óta foglalkozunk környezeti neveléssel a SZIE Tájépítészeti és 
Településtervezési Karán. A Kar beiskolázási programjait 2016-tól megújítottuk, kiegészítettük 
szakmaorientációs és tudománykommunikációs programokkal. Az eredmények értékelhetőek a 
kommunikáció sikeressége szempontjából: áttekinthetőek a konkrét intézkedések, programok, 
kommunikációs csatornák és szemléltető eszközök. A tudománykommunikációs rendezvények 
lehetőséget biztosítanak olyan kutatások számára, amelyek a társadalomtudományok, és a tájökológiai 
módszereit is hasznosíthatják. A Nemzeti Tájstratégia célkitűzései (pl. tájidentitás növelése), és 
az országos tájkarakter kutatás feladatai indokolják a lakosság tájról alkotott képéhez kapcsolódó 
vizsgálati módszerek fejlesztését. 2019-ben két tudományfesztiválon rögzítettük gyermekek tájjal 
kapcsolatos preferenciáit terepasztal segítségével. Az így kapott „tájak” elemzésére számos lehetőség 
adódik, eredményei a további tudománykommunikációs tevékenység során is felhasználhatóak. 

Kulcsszavak: környezeti nevelés, tájépítészet, tájtervezés, tudománykommunikáció

1. Bevezetés

Az egyetemeken a környezetvédelmi oktatással kapcsolatban ma már nem csak annyi 
az elvárás, hogy aktuális műszaki, természettudományi és jogi ismereteket közvetítsen. 
Fontos feladatot jelent, hogy a hallgatók lássanak át globális környezeti összefüggéseket 
tágabb időperspektívában (Orr 2010), készüljenek fel váratlan helyzetek megoldására, 
és megfelelő szemléletet is kapjanak. A hallgatóknak a mérnöki gondolkodás mellett az 
etikus mérnöki gondolkodást és magatartást is meg kell tanulniuk (Fekete 2010). A fenti 
problémák együttes feloldásának egyik lehetséges iránya a gyakorlati környezeti nevelés 
integrációja az egyetemi képzésbe, így az agrárműszaki környezetvédelmi oktatásba is. A 
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Karán tantárgy keretében 2006 
óta foglalkozunk környezeti neveléssel, Vác városával együttműködve. Szelektív hulladék 
gyűjtés, elektromos áram termelés-felhasználás, vízminőség – vizek élővilága témakörben 
készülnek kiadványok és foglalkozások óvodás és általános iskolás gyermekek részére 
(Békésiné et. al 2011). 2018-tól a tájvédelem témakörét választottuk, ezzel valóban átlépve a 
tájépítészet tudomány kommunikációjának területére, gyakorlati példát mutatva a Nemzeti 
Tájstratégia (2017) társadalmi “tájtudatossággal”, tájidentitás növeléssel kapcsolatos 
célkitűzéseinek megvalósításához. A környezeti nevelés tájépítészeti vonatkozásainak 
vizsgálata már doktori kutatás keretében is megjelent (Jákli 2017). 

A tantárgyi keretek között működő, fejlődő környezeti nevelés programmal 
párhuzamosan a Kar hagyományos beiskolázási programjait megújítottuk, 
kibővítettük. A nyílt napi megjelenések kiegészültek külső, frekventált helyszíneken, 
tudományfesztiválokon szervezett szakmaorientációs és tudománykommunikációs 
programokkal. Ehhez a tájépítészetet szemléltető, interaktív eszközök, szakmát 
bemutató videófilmek beszerzésére, diákokat megszólító rajzverseny szervezésére, Kari 
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munkacsoport felállítására, a Kari Hallgatói Önkormányzattal intenzív együttműködésre 
egyaránt szükség van. 

Jelen cikk célja egy példán keresztül bemutatni, hogy a Kar tudatos, széleskörű 
tudománykommunikációs tevékenysége milyen kutatási potenciállal rendelkezik: a 
rendezvények keretében gyermekek tájról alkotott képe elemezhető. 

2. Anyag és módszer

A tudománykommunikációs tevékenységek közül a „Tájberendező játék”-ot (a Kar 
megrendelésére egyedileg tervezett interaktív eszköz) több, 8-12 éves  gyerekek által 
is látogatott rendezvényen használtuk. A játékban egy 8x8 elemre osztott, fából készült 
terepasztalt kell berendezni különböző tájhasználatokkal, mint pl. falu, város, szőlő, kis- és 
nagytáblás szántó, ültetvény, vagy természetes erdő. A terepasztal egyik felén egy vízfolyás 
található, innen a másik irányba emelkedik a „terep” (1. és 2. ábra). 2019-ben két rendezvény 
(Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Csodák Palotája - Tudományok napja) 3 
napján keresztül készítettünk fénykép felvételeket – szám szerint 69-et – a gyerekek által 
berendezett „tájakról”. Minden alkalommal ugyanazt a 20 tájelemet használhatták fel a 
gyerekek a tábla berendezésére. Jelen tanulmányban a vízfolyás mellé, illetve a magasabb 
térszínekre helyezett elemek vizsgálatával foglalkozunk. Az eredmények digitalizálása után 
Microsoft Excel program segítségével vetettük össze a gyerekek által berendezett tájakat.

1. ábra: Berendezett interaktív terepasztal
2. ábra: A berendezett terepasztal digitális 

leképezése

3. ábra: Vízparti sávba helyezett tájelemek
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3. Eredmények

A 69 vizsgált elrendezésből 26 képen helyeztek legelőt, 16-16 képen pedig szántót, illetve 
erdőt, vagy ültetvény erdőt (e két erdőtípus között megfigyeléseink szerint jellemzően nem 
tettek különbséget, és együtt mozgatták őket a táblán a gyerekek) a vízparti sávba, szintén 
16 képen pedig üresen hagyták azt. A többi tájelem viszonylag alacsonyabb számban 
fordult elő a berendezett terepasztalokon a vízfolyás mentén (3. ábra). 

Az előzőeket bővítve, a vízfolyás melletti két sorba helyezett elemeket vizsgálva nincs 
különbség a 3 leggyakoribb elemet (legelő, szántó, erdő) illetően, ugyanakkor ebben az 
esetben jóval kiemelkedőbb a legelő és a szántó előfordulása (37-37 elrendezés), a többi 
elem pedig többé-kevésbé hasonló gyakoriságot mutat (4. ábra).

A magasabb térszínre 42 esetben került erdő, vagy ültetvény erdő, 28 esetben szőlő. 
21 berendezett terepasztalon maradt üres a legfelső sor, azaz a legmagasabban fekvő 
területek. Legelő egyetlen esetben sem került a dombtetőre (5. ábra). 

A két legmagasabban fekvő sort figyelembe véve szintén az erdő és a szőlő a két 
leggyakoribb tájelem, 37-37 előfordulással. A többi elem itt is a két leggyakoribb elemhez 
képest jóval ritkábban fordul elő (6. ábra).

4. ábra: Vízparti sávba helyezett tájelemek szélesebb vizsgált sáv esetén

5. ábra: Magasabb térszínre helyezett tájelemek

6. ábra: Magasabb térszínre helyezett tájelemek szélesebb vizsgált sáv esetén
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4. Konklúzió

Az első eredmények alapján látható, hogy a kutatásban részt vevő gyermekek sem a 
vízfolyás mellé, sem a magasabb térszínekre nem szívesen tettek települési területet, erdőt 
viszont mindkét szituációban előszeretettel használtak. Ugyanakkor a szántó vízfolyás 
mellé helyezése igen gyakori, és ez valószínűleg a személyes tapasztalataikkal egybeesik. 
Ezek alapján egy szántóval, gyeppel határolt, kissé mozaikos vízfolyásmenti síkság, és 
erdőkkel dominált, homogén domb-hegyvidéki táj képe rajzolódik ki.

A mintaszám további növelése mellett további, komolyabb statisztikai elemzéseket, 
tájökológiai módszerek használatát tervezzük a kutatás további fázisában. A játékszabályok 
további átgondolása is szükséges lehet. A felhasználható tájelemek adottak voltak, így 
biztosítva az eredmények összehasonlíthatóságát, ugyanakkor ez limitáló tényezőként 
is felléphetett. A rendelkezésre álló 64 helyre mindössze 20 elemet helyezhettek el, ezt 
a gyerekek eltérően oldották meg. Voltak, akik az egész táblát próbálták berendezni, míg 
mások inkább összefüggő foltokat hoztak létre, ezáltal a tábla egyes részeit üresen hagyva. 
Megfigyelhető volt az is, hogy – valószínűleg az életkorból adódóan – a gyerekek általában 
nem tettek különbséget a kétféle szántóterület (nagytáblás művelésű, illetve a kisléptékű 
mezőgazdaság) között, ugyanígy a természetes tó illetve mesterséges víztározó, vagy az 
ültetvény illetve természetes erdő között sem, ezeket jellemzően együtt mozgatták a táblán.

Az egyetemi hallgatók fokozott bevonása a jelenlegi Kari mechanizmusokba, a fentiekben 
ismertetett, megkezdett kutatásba több okból is indokolt. A hallgatók szembesülhetnek 
a gyermekek felelősségtudatával és igazságérzetével, tudásvágyával, kreativitásával, 
példaértékű lelkesedésével - tehát az óvodai nevelés pedagógiai erősségeiből, pl. a 
továbbadás módszere, az interdiszciplinaritás, a kezdeményező képesség és érdeklődés 
felélesztése - a felsőoktatásban is hasznosulhat. 

Távlati lehetőséget jelent a Kar kommunikációs csatornáinak, elsősorban a közösségi 
média felületeinek tudománykommunikációs célú felhasználása (pl. ismeretterjesztő 
videók megosztása) (Gerber 2014). Az interaktivitás lehetősége ebben az esetben is 
megteremthető, az egyetemi hallgatók bevonására, a tájjal kapcsolatos gondolkodás 
kutatására új lehetőségek nyílhatnak.
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Abstract
The Carpathians are the largest, the longest and the most rugged mountains in Europe with a divers 
large carnivore population. The ConnectGREEN project brings together 5 countries in order to 
develop ecological corridors between core habitats, eliminating barriers and borders for wildlife. 
The ConnectGREEN partners from different fields of activities such as spatial planning, research, 
government, biodiversity conservation joined forces to increase the capacity of ecological corridors 
identification and management and to overcome the conflict between infrastructure development 
and wildlife conservation. As a first step during the project we carried out a comparison analysis how 
ecological network is integarted into the spatial planning system of the partner countries and carried 
out a gap analysis in the planning processes and tools related to the ecological corridors.

Kulcsszavak: ConnectGREEN, területi tervezés, ökológiai hálózat, nagyvad, Kárpátok régió

1. Bevezetés

A Kárpátok több országon átnyúló hegyvidéki régiója kiemelkedő ökológiai értékkel 
rendelkezik, Európa legjelentősebb nagyvad populációja számára nyújt élőhelyet. A régió 
gazdaságai nagy ütemben fejlődnek, amely jelentős mértékű infrastruktúra fejlesztéssel, 
ezáltal a táj fragmentációjával, átjárhatóságának sérülésével jár.  Gyakran okoz konfliktust 
a tervezési gyakorlatban a fejlesztési igények és a természetvédelmi, élőhelymegőrzési 
elvárások összehangolása. A területi tervezés általában nem képes kielégítően kezelni 
a problémákat, biztosítani az ökológiai folyosók hatékony működésének feltételeit.  A 
ConnectGREEN nemzetközi projekt, amely 5 ország kutatási, tervezési intézményeit fogja 
össze, célul tűzte ki a magterületek közötti potenciális ökológiai kapcsolat feltérképezését 
és három célterületen az ökológiai folyosók helyreállítását. 

A területi tervezés tekinthető tulajdonképpen a legfontosabb eszköznek a társadalom, 
a gazdaság és a környezet gyakran egymással ellentétes igényeinek harmonizálásában. A 
területi tervezés az adottságoknak, hagyományoknak köszönhetően minden országban 
más, azonban alapjellemzőiben hasonló (Koresawa –  Konvitz 2001). A komplex projekt 
egyik első lépése átfogó elemzés készítése volt a partner országok területi tervezésének 
rendszeréről, valamint az ökológiai hálózat-tervezés és területi tervezés kapcsolatáról, 
beágyazottságáról. Továbbá célunk az volt, hogy feltárjuk, hol vannak a legfontosabb 
hiányok, konfliktusok az ökológiai folyosók meghatározásában és fenntartásában. 

2. Anyag és módszer

Az ökológiai hálózat hatékony fejlesztése, védelme elképzelhetelen anélkül, hogy 
nagy hangsúllyal meg ne jelenjen a területi tervezésben. Tanulmányunkban a partnerek 
számára kiküldött tematikus kérdőívek összesített eredményét mutatjuk be. Első lépésben 
a területi tervezési rendszerek különbségeit tártuk fel, hiszen az ökológiai szempontok 
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érvényesülését a tervezés rendszerének jellegzetességei is jelentősen befolyásolják. A 
második kérdéscsoportban az ökológiai hálózat meghatározásához kapcsolódó hiányokat, 
konfliktusokat igyekeztünk feltárni és kiemelni a jó gyakorlatokat, hiszen ezek más 
országok számára is példaként szolgálnak. A partnerek részére két részletben küldtünk ki 
kérdőíveket és az alábbi témakörökben összessen 23 kérdést fogalmaztunk meg:

•  Területi tervezési rendszerek összehasonlító elemzése
•  A területi tervezés jogszabályi, intézményi keretei, rendszere
•  Ko-ordinációs mechanizmusok, helyi szereplők bevonása
•  Tervek megvalósítása, stratégiai tervezési megközelítés alkalmazása, monitoring 
•  Stratégiai környezeti vizsgálat megvalósítása a területi tervezésben

•  Hiányok és problémák az ökológiai folyosók meghatározásához és védelméhez kapc-
solódóan a tervezési folyamatban

•  Az ökológiai hálózathoz kapcsolódó jogszabályi keretrendszer
•  Részvételi tervezés és helyi szereplők bevonása 
•  Ökológiai hálózat (ÖH) a területi tervezésben

3. Eredmények

Ökológiai hálózat a területi tervezésben
A partner országok döntően decentralizált unitáris országoknak tekinthetők a hatalom 

területi megosztását illetően, ami azt jelenti, hogy a régiók bizonyos hatáskörökkel 
rendelkeznek a területi tervezésben, bár szerepük korlátozott (Illés 2011). Országos szinten 
dolgozzák ki a tervezés legfontosabb keretrendszerét, jogszabályi hátterét és a régiók 
az országos szintnél részletesebb terveket dolgoznak ki a nemzeti hatóságok kontrollja 
mellett. Szerbia és Románia esetében a központi hatóságok dolgozzák ki a regionális 
terveket is. A tervezés és a tervek megvalósulásának hatékonyságát rontja, hogy a területi 
tervezés multi-szektorális jellegéből fakadóan a nemzeti hatóságok között megoszlanak 
a felelősségek és az együttműködés sem zökkenőmentes, ami különösen jellemző 
Szlovákiára és Magyarországra. A regionális szintet a legtöbb országban NUTS3 régiók 
jelentik kivéve Szerbiát és Romániát ahol a NUTS2 régiókra is készülnek tervek. A helyi 
szint rendelkezik legerősebb jogosultságokkal a területrendezés terén (helyi szabályozási, 
övezeti tervek, építési engedély). Egyes országokban részletesebb tervek is készülnek az 
általános rendezési tervek mellett a település egyes részterületeire vagy a kiemelten védett 
területekre (Romániában világörökségi helyszínekre, turisztikai desztinációkra a központi 
hatóságokkal közösen készülnek tervek)

1. ábra: A területi tervezés rendszere Szlovákiában
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Általában két tervtípust különböztethetünk meg a területi tervezésben stratégiai/
fejlesztési tervezést és területrendezési tervezést, kivéve Szerbiát, ahol regionális szintre 
csak egy, átfogó területi terv készül. Mind a fejlesztési mind a rendezési tervek általában 
részletes társadalmi, gazdasági és környezeti elemzéseken alapulnak, de a tájtervezés (1. 
ábra) általában nem jelenik meg önálló tervtípusként, kivéve Szlovákiát, ahol a tájökológiai 
terv a területi tervezés folyamatának első, megalapozó lépéseként szolgál, magában foglalva 
egy tájökológiai elemzést az optimális területhasználatok értékelésével a tájpotenciál és a 
fejlesztés korlátainak feltárásával (Kozová, 2007).  Csehországban is készül egy hasonló 
elemzés: Ökológiai Stabilitás Területi Rendszere (ÖSTR) címmel (Territorial System of 
Ecological Stability-TSES) (Görner – Kosejk 2011).

Az ökológiai hálózatot Szerbiában alapvetően az ún. Emerald hálózat jelenti, amely a 
Natura 2000 hálózat EU-n kívüli kiegészítője (a Berni Egyezmény céljainak megvalósítására 
hozták létre), legnagyobb hiányossága, hogy csak foltokban jelölték ki és nem működik 
összefüggő hálózatként.

2. ábra: Ökológiai Stabilitás Területi Rendszere Csehországban  
(Territorial System of Ecological Stability-TSES) (Forrás: INTERNET1)

3. ábra: Az Európai kontinens Emerald hálózata, kiemelve Serbia Emerald hálózata  
(Forrás: INTERNET-2)
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További konfliktus, hogy nincs jogszabályi kötelezettség az ökológiai folyosók 

meghatározására és védelmére, amely a meglévő ökológiai folyosó elemeinek további 
erózióját okozza. Az ökológiai hálózat tervezett létrehozását sok esetben az egyéb 
meghatározó ágazatok hátráltatják. 

Általában minden országban hangsúlyozzák az ÖH fontosságát, de leggyakrabban a 
megvalósítás terén vannak hiányosságok.  A válaszok alapján 5 területen azonosítottuk a 
legfontosabb hiányosságokat: 1. Módszertan; 2. ÖH kijelölése; 3. Szabályozások típusai és 
egymásra hatásuk; 4. Társadalmi elfogadottság és érdekkülönbségek; 5. Intézményrendszer 
(1. táblázat). Minden országban alkalmaznak indikátorrendszert az ÖH kijelölésére, 
amelyek alapvetően a Natura 2000 és a Pán¬-Európai Ökológiai Hálózat kijelölésének 
módszertanához kapcsolódnak, de az alkalmazott indikátorok és jelentőségük különbözik, 
ami megnehezíti az egyes országok között az ökológiai hálózatok összehangolását, 
egységes, komplex rendszer kialakítását.

Az összes elemzett országban az ökológiai hálózat szorosan integráltan jelenik meg 
a területi tervekben, bár különböző szinten és mértékben. Regionális szinten speciális 
térképek készültek az ökológiai hálózatról a területi tervekben, kivéve Szerbiát, ahol 
csak általános, formalizált módon jelenik meg az ökológiai hálózat a regionális tervekben 
(kivételes jó példaként a Vajdasági területi terv említhető). A legtöbb probléma helyi 
szinten jelenik meg, gyakran az információk elavultak, csak egyes országrészekre érhetők el 
(Csehország), vagy digitális formában még nem elérhetők. A védett területekhez kapcsolódó 
szabályozások, korlátozások hasonlóak a vizsgált országokban: az ökológiai stabilitást 
zavaró tevékenységek tiltottak (például bizonyos közlekedési típusok, erdőgazdálkodási 
formák, vadászat, halászat, egyes gyepgazdálkodási formák, turizmus egyes fajtái). Ez azt 
jelenti, hogy általában korlátotok közé szoríthatók, de megelőzni ezek a szabályok nem 
tudják a kedvezőtlen irányú változásokat.

Minden országban többé-kevésbé létezik elméleti és jogszabályi keretrendszer az ÖH 
kijelölésére, azonban a megvalósítás, a programok, a tervek kivitelezése, és az ökológiai 
folyosók hatékony működési feltételeinek hosszú távú biztosítása nem tekinthető 
sikeresnek. A szakértők leggyakrabban a finanszírozás, a szakmai hozzáértés hiányát, az 
elégtelen kommunikációt és együttműködést, a tényleges közösségi részvétel hiányát, az 
adatok rossz elérhetőségét említették problémaként.

Minden országban fontos és jogszabályok határozzák meg a különböző szereplők 
bevonását a tervezési folyamatba továbbá a Stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
irányelv is szélesíti a résztvevők körét. Sajnos a pénzügyi és intézményi hiányosságok 
és az érdektelenség miatt nem igazán működik hatékony részvételi tervezés a vizsgált 
országokban, inkább tájékoztatásról beszélhetünk.

Cseh Köztársaság Szerbia Szlovákia Románia

Elavult módszertan
Az ÖSTR 

meghatározásakor 
nem alkalmazták az 
állatvilág igényeire 

az ökológiai folyosók 
meghatározásánál

Nincs kötelezettség az 
ÖH meghatározására; 

ÖH fenntartása, igények 
összehangolása a 

szektorok között nincs 
szabályozva

Társadalmi megegyezés 
hiánya; érdek-

ütközések

az ÖH elavult 
meghatározása

Elégtelen 
szabályozás. Nem 

kötelező,csak 
iránymutató 

dokumentumok; 
tájökológiai terv 
gyenge érvényű

Nincs megh. módszertan 
a kijelölésre

Szabálytalanságok, 
inkonzisztencia és 

derogációk; elégtelen 
szabályozás

Elégtelenül működő 
intézmények; 

jogszabályok érvényre 
jutásának hiánya

1. táblázat: Legfontosabb konfliktusok, hiányok az ÖH tervezéséhez kapcsolódóan
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ERŐMŰVEK TELJESÍTMÉNYE ÉS  
TÁJI HATÁSUK ÖSSZEFÜGGÉSEI

SZABÓ ZITA, SZABÓ ISTVÁN, SALLAY ÁGNES

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájtervezési és 
Területfejlesztési Tanszék

Absztrakt
Az energiatermelés meghatározza a területfejlesztés lehetőségeit, az erőművek hatásai azonban 
nemcsak objektum szinten jelentkeznek, a magasfeszültségű vezetékek meghatározói a tájképnek. 
Tanulmányunk célja, hogy megvizsgálja milyen összefüggés van az erőművek teljesítménye és táji 
hatása között. Cikkünkben először meghatározzuk, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre a táji 
hatás és a kapacitás összefüggésének vizsgálatára. Mivel az erőművek térbeli hatását a technológia is 
befolyásolja, így ezt a tényezőt is figyelembe vesszük. Elsőként statisztikai módszerekkel igazoljuk a 
hipotézisünket, majd térképek segítségével térbeli elemzést végzünk.
A vizsgálatokból megállapítható, hogy az erőművek kapacitása és térbeli hatásuk kiterjedése között 
statisztikai összefüggés van. Azonban vannak olyan tényezők, amelyek a statisztikai eredményeket 
befolyásolják.

Kulcsszavak: erőművek, tájképi hatás

1. Bevezetés

Napjainkban a klímaváltozásnak és más környezeti hatások miatt a környezeti 
hatásvizsgálat önmagában már nem elegendő, hogy a természeti és épített környezetben 
bekövetkező lehetséges változásokat előre jelezzük. Az életciklus elemzés, amely 
végigkísér egy-egy terméket, projektet „bölcsőtől a halálig”, azaz a folyamatot a nyersanyag 
kitermeléstől a hulladék elhelyezésig,  sokkal alkalmasabb erre a feladatra. (Tamáska et 
al. 2001) A 1990-es évektől folyamatosan fejlődik ez a vizsgálati módszer amely egyre 
komplexebben képes előre jelezni egy-egy jelenség, folyamat hatását. (Finnvede et al. 2009)

Az energiatermelés és fogyasztás az egyik legkomplexebb rendszer, amely napjainkban 
a környezetvédelem egyik legfontosabb kérdése. Ennek két alapvető oka van: egyrészt az 
energiatermelés felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagy részéért (Mackay 
2008), másrészt a jelenlegi életszínvonal fenntartásához nélkülözhetetlen a megfelelő 
energiaellátás (Vajda 2009). Az energiatermelés és fogyasztás rendszerének táji hatásai 
jelentősek a nyersanyag termeléstől a hulladék elhelyezéséig. Tanulmányunkban arra 
keressük a választ, hogy az energiatermelés teljesítménye és a táji hatás kiterjedése között 
van-e összefüggés.

2. Anyag és módszer

Az erőművek termelése és a táji hatás kiterjedése közötti összefüggését statisztikai 
módszerekkel vizsgáltuk. Elsőként meghatároztuk, hogy milyen adatok segítségével tudjuk 
megvizsgálni a két tényező közötti kapcsolatot. Az erőművek összteljesítményére vonatkozó 
adatok nyilvánosak, így elsőként ezeket a adatokat vettük figyelembe. Az erőművek a 
MAVIR rendszeren keresztül magasfeszültségű vezetékeken keresztül kapcsolódnak 
az energiatermelés rendszerébe. A táji hatás szempontjából ezeknek a vezetékeknek 
a hossza meghatározó, így ezt a tényezőt vizsgáltuk a kapacitással összefüggésben. A 
magasfeszültségű vezetékek hosszát a következő forrásokból határoztuk meg:
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1. MAVIR adatszolgáltatása (Internet 1)
2.  tematikus térkép (Internet 2)
3.  Google Earth
4.  helyszín bejárás
Mivel az adatok nem minden esetben voltak egyértelműek, így az 1. táblázatban szereplő 

erőműveket tudtuk megvizsgálni.
Regresszió analízissel vizsgáltuk meg, hogy a kapacitás és a vezetékek hossza között 

van-e összefüggés, a Python programot használtuk az elemzéshez.

3. Eredmények

A statisztikai vizsgálat megállapította, hogy négyzetes összefüggés van a magasfeszültségű 
vezetékek hossza és az erőművek teljesítménye között.

A következő statisztikai eredményre jutottunk:
H0: A magasfeszültség összege nem függ a kapacitástól.
A függő változó (dependent variable): a magasfeszültségű vezeték hosszának négyzete.

1. táblázat: A vizsgált erőművek, fűtőanyaga, teljesítménye és magasfeszültségű vezetékeik hossza

Erőmű-Alállomás Megye  Fűtőanyag Teljesítmény 
(MW)

Magasfeszültségűvezeték 
hosza (km)

Paks Tolna nukleáris 2000 799.04

Sajószöged Borsod-Abaúj-
Zemplén földgáz 240 596.85

Dunamenti Pest
gudron, 

tüzelőolaj, 
földgáz 

1290 364.75

Csepel Budapest földgáz 390 31.19
Kispest Budapest földgáz 110 14.39

Gönyű Győr-Moson-
Sopron földgáz 430 28.6

Visonta Heves lignit, 
biomassza 950 579.6

Tiszai Erőmű Borsod-Abaúj-
Zemplén

gudron, 
tüzelőolaj, 

földgáz 
900 34.1

1. ábra: A teljesítmény és a magasfeszültségű vezétekek hossza közötti  összefüggés
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R2: 0,847
Megfigyelések száma: 6
1,931 lett az együtthatója a kapacitásnak, ez azt jelenti, hogyha egy erőműnek a 

kapacitása 100 MW-tal nagyobb, akkor a magasfeszültség hossza közel 193 km-rel nő.
Az együtthatóhoz tartozó p-érték nulla, ezért a null-hipotézist elutasítjuk, vagyis a 

kapacitás együtthatója szignifikánsan különbözik 0-tol. A kapacitás és a magasfeszültségűek 
hossza között szignifikáns kapcsolat van.

Fontos megjegyezni, hogy kis elemszámmal dolgoztunk, így további vizsgálatok 
szükségesek a hipotézis kétséget kizáró igazolásához.

2 elemet, a Sajószögedi és a Tiszai Erőművet kivettük a vizsgált elemek közül, mivel 
ezek az erőművek torzítottak az adatokat. A két erőmű sajátos helyzetét az energia 
rendszerhez való kapcsolatuk indokolja. A Tiszai Erőmű nagy kapacitással rendelkezik, 
azonban a magasfeszültségű vezetékek hossza kicsi, mind három vezeték a sajószögedi 
alállomáshoz kapcsolódik, amelyből rendkívül sok magasfeszültségű vezeték indul. A 
sajószögedi erőmű kis kapacitású, de sok és hosszú vezeték kapcsolódik hozzá. Ezt az 
erőmű különleges rendszerbeli szerepének köszönhető. A Sajószögedi az egyike a tartalék 
kapacitás céljából létesített erőműveknek, amelynek célja, hogy teljesítmény hiány esetén 
termeljen elektromos áramot, és ezzel üzemzavart akadályozzon meg. (Internet 3.) Ehhez 
szükséges, hogy megfelelő számú vezetékkel kapcsolódjon a hálózati rendszerhez.

Mivel azt az eredményt kaptuk, hogy összefüggés van az erőművek teljesítménye és a 
magasfeszültség vezetékek hossza között, ezért érdemes megnézni, hogy mit is jelent ez 
térben. (2., 3. ábra)

2. ábra: Paksi atomerőmű hálózata

3. ábra: Kispesti erőmű hálózata
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A 2. ábrán látható a Paksi Atomerőmű, Magyarország legnagyobb teljesítményű 

erőművének hálózata. Az erőmű mellett található alállomásról kiindulóvezetékek 
jól láthatóan több irányba tartanak, és hosszan elnyúlnak a tájban. A 3. ábrán ezzel 
szemben a kisebb teljesítményű budapesti Kispesti Erőmű látható, amelyből összesen 
2 magasfeszültségű vezeték indul ki, egy-egy budapesti alállomás felé. A nagyvárosokra 
jellemző a kispestihez hasonló, jellemzően földgáz üzemű erőmű, amely mind az elektromos 
fogyasztást, mind a távfűtést kiszolgálja.

Mivel a nagyobb teljesítményű erőművekhez tartozó vezetékek hossza nagyobb, ezért 
a vezetékek táji hatása is nagyobb. A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet meghatározza, hogy a 
vezetékek milyen korlátozásokat jelentenek a tájhasználatban. A rendelet szerint:

• „aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter,
• ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter,
• ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter,
• ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter“ a védőtávolság. ( 2/2013. 

(I. 22.) NGM rendelet)
Ez az jelenti, hogy a vezetékek mellett a következő hatások jelennek meg:

•  élőhely fragmentáció (4. ábra),
•  élőhely zavarása a karbantartási munkák miatt,
•  korlátozott tájhasználat.
A rendelet nemcsak a védőtávolságot szabályozza, hanem a vezeték alatti növényzetet 

is a következőképpen:

5. ábra: Kispest-Soroksár magasfeszültségű vezeték

4. ábra: Paks-Pécs magasfeszültség vezeték fragmentációs hatása
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• „ja) 500 kV névleges feszültségszint felett 6 méternél, gyümölcsfa esetében 9,5 mé-

ternél,
• jb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél,
• jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél,
• jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,“ nagyobb fa vagy növé-

nyzet nem telepíthető. (2/2013. (I. 22.) NGM rendelet)
Ez a táj szempontjából a következőket jelenti:

•  korlátozott mezőgazdasági tájhasználat,
•  korlátozott zöldfelületi tervezési lehetőségek. (5. ábra)

4. Konklúzió

Megállapítható, hogy az erőművek teljesítménye és a hozzájuk kapcsolódó 
magasfeszültségű vezetékek hossza között összefüggés van. Tehát nagyobb teljesítményű 
erőművek táji hatása a térben fokozottabban érvényesül, negatív hatást gyakorol a 
természetes élőhelyekre, a mezőgazdasági tájhasználatra, a zöldfelületekre. Érdemes tehát 
megvizsgálni az erőművek környezeti hatásait ebben a tekintetben is.
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BUDAPEST TÉRSÉGÉBEN ALAKULÓ NATÚRPARKOK 
TÁJFUNKCIÓ-ELEMZÉSE
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Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Abstract
 In our study we applied landscape function analysis in case of two special areas in the vicinity 
of Budapest agglomeration. One of them is a recently formed nature park and the other one also 
started the process. Landscape function analysis is focusing on the services of regions, landscapes 
but more or less is based on the same concept as ecosystem services. Analyzing landscape functions 
we explore the social and economic factors next to the environmental, landscape conditions as well.  
We elaborated a comparison analysis about the main factors important for forming a nature park in 
the area of Pilis and Tápio.

Kulcsszavak: tájfunkció, Tápió Natúrpark, Pilisi Hegyek Natúrpark kezdeményezés

1. Bevezetés

A Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településépítészeti Kara több éve szervez 
táji örökségvédelmi-vidékfejlesztési témájú hallgatói műhelygyakorlatokat natúrparki 
kezdeményezések területén azzal a kettős céllal, hogy a tudományos kutatás és az oktatási 
feladatok mellett hozzájáruljon a tájépítészeti tudományterületet is magába foglaló, a 
natúrparki kezdeményezéshez szükséges megalapozó dokumentáció elkészítéséhez. A 
műhelymunkák keretében tájfunkció-elemzéssel is igyekeztünk a fejlesztési stratégiákat 
megalapozni. Jelen tanulmányunkban olyan indikátorrendszeren alapuló elemzést 
alkalmaztunk, amely alkalmas a két különböző adottságú térség összehasonlítására. 
Tanulmányunkban a két hasonló kezdeményezést indító, de különböző adottságokkal 
rendelkező térségre: a frissen létrejött Tápió Natúrparkra és az alakuló Pilisi Hegyek 
Natúrparkra végeztük el a tájfunkció-elemzést (1. ábra) és vizsgáltuk, eredményeink 
mennyiben alapozzák meg a natúrparki célokat.

A tájfunkció fogalma mára már viszonylag elterjedt a tájtervezésben, tájökológiai 
kutatásokban. Jelen tanulmányunkban egy sajátos alulról jövő térségi kezdeményezéssel, a 
natúrparkokkal foglalkozunk.

A tájfunkció-elemzés az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz hasonló megközelítésen 
alapul, csak az ökoszisztéma szolgáltatásokkal szemben a tájfunkció fogalmát általában 
térségek, tájak, tájhasználati rendszerek által nyújtott javakhoz, szolgáltatásokhoz köti 
a nemzetközi szakirodalom, továbbá a terület- és a tájhasználat műszaki, kulturális és 
gazdasági jellemzőit is kiemelik a kutatók (Bastian, 1997; Hermann et. al,. 2014. Schößer 
et al. 2010, Valánszki 2015). 

A natúrparkok – sajátos, a táji értékeken és a helyi közösségek aktivizálásán alapuló – 
mára rendkívül népszerűvé vált kezdeményezések. Napjainkban mintegy 900 regionális 
natúrpark található Európában, amelyek 22 európai országban az EU 28 tagállama 
területének 8%-át fedik le. Magyarországon már 14 natúrpark működik. 
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A natúrparkok létesítése nemcsak turisztikai célokat szolgál, fontos a helyi közösség 
fejlesztése, helyi kötődésének, identitásának erősítése szempontjából, ezért a különböző 
tájfunkciók közül kiemelten hangsúlyt fektettünk az élőhelyi, a tájképi-kultúrtörténeti, 
valamint a turisztikai és rekreációs funkciókra (2. ábra).

2. Anyag és módszer

Mintaterületek

Mindkét választott terület a Budapesti metropolisz térségben helyezkedik el, bár a Tápió-
vidéke az agglomeráció határain túl fekszik és a pilisi térségnek egy része az agglomeráció 
területére esik. Táji adottságaikban rendkívül eltérő térségek, a Tápió-vidéke döntően 
alföldi, a pilisi dombvidéki terület, magas erdőborítottsággal. 

Elemzési módszertan

Tájindikátorok segítségével igyekeztünk a térségek a tájfunkcióit összehasonlítani, 
illetve a térségen belüli különbségeket feltárni. A természetvédelmi és élőhelyi értéket a 
Natura 2000 területek aránya, és a természetszerű felszínborítási formák aránya alapján 
hasonlítottuk össze. A tájképi érték a talán legnehezebben megfogható fogalom, hiszen erős 
szubjektív értékítéletet is tartalmazhat. Karakteresen eltérő tájképi adottságú területekről 
van szó (hegyvidék-síkság), emiatt a tájképi és kultúrtörténeti értéket a természetszerű 
felszínborítási formák aránya, műemlékek száma, jelentősége alapján elemeztük. A 
táj diverzitása, mozaikossága is hozzájárul esztétikai értékéhez, azonban a vizsgált 
területek eltérő jellege miatt nem alkalmaztunk tájdiverzitás-elemzést. Natúrparkok 
esetében a turizmus fejlesztése az egyik legfontosabb cél, emiatt kiemelten fontos a 
turizmus jelentőségének értékelése: a turisztikai és rekreációs értéket a turizmus típusok, 
vendégéjszakák száma és az idegenforgalmi adó alapján értékeltük. Vidékfejlesztési 
szempontból meghatározó a társadalmi-gazdasági helyzet, ezért a gazdasági értéket (egy 
lakosra jutó jövedelem, adófizetők aránya, iparűzési adó) és az elérhetőséget egyaránt 
kiemelten kezeltük.

1. ábra: A vizsgált területek elhelyezkedése a Budapesti Agglomerációhoz képest
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A natúrparkok létesítésének egy másik központi eleme a közösségformálás, 
identitáserősítés, ezért a tájfunkciók mellett elemeztük az identitást meghatározó 
tényezőket, elsősorban a népességváltozás trendjei, helyi közösségek és együttműködések 
szempontjából.

3. Eredmények

Természetvédelemi és élőhelyi érték elemzésekor a különböző táji adottságok és a 
tájhasználat különbségei tükröződnek a védett területek arányában: a Pilisi térség 51%-
át teszik ki a Natura 2000 hálózatban a Különleges Természetmegőrzési Területek, míg 
a Tápióban ez az arány 14%. A Corine adatbázis alapján a természetszerűnek tekinthető 
felszínborítási formák (vizek, erdők, gyepek, cserjés területek, lápok) aránya a Pilisben 
67%, a Tápió-vidéken 30%. A rét/legelő és a természetes gyepek aránya szinte azonos 
a két térségben: Pilisben 9,5% míg a Tápió térségében 9,7%. Az erdők aránya magától 
értetődően a Pilisben jóval magasabb: 49,4% míg a Tápióban 12,5%. 

A tájképi értékhez az összehasonlításban a természetszerű vegetációt és a kultúrtörténeti 
értékeket vesszük alapul és ismertetjük az identitásképző tájképi elemeket. Mindkét 
térség gazdag egyedi tájértékekben, kisléptékű szakrális emlékekben. A Tápió-vidéken 
a löszdombság tagolt tájhasználatai, a dombhátak művelt területei, a völgytalpakon 
a természetes vegetáció, és vizenyős, mocsaras területek maradványai a jelentősebb 
tájelemek, kultúrtörténeti értékként a Tápió-menti kastélyok, kúriák, uradalmak, grófi 
családok történetei, a tanyavilág, történelmi hagyományok, emlékek (Tavaszi Hadjárat, 
Kincsem legendája, a szkíta aranyszarvas, Attila legendája), néprajzi hagyományok 
fontosak.

A Pilisi térségben a hegyvidéki jelleg, a gyönyörű látványkapcsolatok, a hajdani királyi 
erdők jelenléte meghatározó tájkarakter-tényezőként. Kultúrtörténeti értékeket tekintve a 
táj szakralitását, a szőlőtermesztő és állattartási hagyományokat, a szénégetés, a turizmus 
múltját, a hadtörténeti és a római kori emlékeket, valamint a nemzetiségek jelenlétét 
azonosítottuk identitásképző elemekként és világörökség várományosi területként az 
Esztergom és Visegrád középkori királyi központok és egykori Pilisi királyi erdőterület 
részeként.  

Turisztikai és rekreációs értéket illetően jelentős vonzerőkkel rendelkezik a Pilisi 
térség a római kori maradványoknak, a szerzetesrendi hagyományoknak és a középkori 
királyi vadászbirtoknak köszönhetően. Legnagyobb turisztikai vonzereje a természet és 
erdők közelsége, a természetben való aktív rekreáció, a térséget sűrűn átszövő turista- 

2. ábra: A tájfunkciók és a natúrparkok legfontosabb pillérének kapcsolata  
(Forrás: www.naturparkok.hu)



268
ás kerékpárút hálózat kiváló lehetőségeket ad. A Tápió-vidék szerényebb, de viszonylag 
gazdag vonzerővel bír, továbbá a horgász-, lovas- és rendezvényturizmus lehetőségeit 
lehet jobban kihasználni, viszont alacsony a turisztikai vendégforgalom. Ha a turizmusból 
származó bevétel jellemző számait nézzük lényegesen kedvezőbb helyzetben vannak a 
pilisi települések, de itt is rövid az itt tartózkodási idő és alacsony a költés. Kiemelkedik 
Pilisszentkereszt, ahol az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken 6975 volt 2014-ben.

A Natúrparki kezdeményezés egyik legfontosabb célja a helyi gazdaság dinamizálása 
elsősorban a turizmuson keresztül. Ha megnézzük a gazdasági, társadalmi adatokat, azok 
eltérő gazdaságszerkezetet tárnak fel a vizsgált térségekben. A Tápió-vidéken alacsonyabb 
az ingázás aránya,  a mezőgazdaságban 4%-a, az iparban  31,5%, a szolgáltatásjellegű 
szektorokban a foglalkoztatottak 64,7% -a dolgozik, míg ugyanezek az értékek a Pilisben 
1,4%, 39,5% és 70,7%. A jövedelemviszonyok kedvezőbbek a Pilisben: az egy lakosra jutó 
összes belföldi jövedelem közel harmadával magasabb (Pilis: 1 321 986 Ft/lakos, Tápió 1 
053 733 Ft/lakos). A helyi gazdaság azonban erősebb a Tápió-vidékén, ami a településeken 
a magasabb iparűzési adóban tükröződik. A Tápió-vidéken markánsabb a mezőgazdaság 
és a ráépülő élelmiszeripar fontos alapja a helyi termékek előállításában, és erős potenciált 
jelent a turizmus számára is. 

Mindkét térséget vasúti kapcsolat köt a fővároshoz, kiemelt helyzetbe hozva a vasúti 
megállóhellyel rendelkező településeket. Mindkét térségben vannak periférikusabb 
helyzetű települések, de a Tápió-vidék erősen megosztott elérhetőségi szempontból.

A helyi/térségi identitást nem tájfunkcióként, de a natúrpark létesítés fontos 
tényezőjeként vizsgáltuk. Mindkét térségben számos helyi szervezet, közösség van jelen, 
a Tápió-mentén erős természetvédelmi civil szerveződések vannak, nagy a beköltözők 
aránya, illetve a Tápió-vidékén egyes településeken erős negatív demográfiai trendek 
jellemzőek egyrészt az elvándorlás, másrészt a „szegények szuburbanizációja” jelenség 
következtében. A pilisi térségben a szlovák és a sváb nemzetiségek jelenléte meghatározó 
szerepű a helyi identitás szempontjából. Mindkét területen gyenge a térségi együttműködés, 
emiatt a natúrparki összefogás jelentősen hozzájárulhat a helyi közösség formálásához, 
erősítéséhez. 

4. Következtetések

Elemzésünkben összehasonlító tájfunkció elemzést végeztünk, amely jelentős 
különbségeket tár fel. A két rendkívül eltérő adottságú térséget Budapest közelsége és 
a natúrparki kezdeményezés kapcsolja össze. A pilisi térség markánsabb, regionális 
szinten jelentősebb vonzerővel rendelkezik a táji adottságokból adódóan, viszont a 
veszély is nagyobb, hogy a koordinálatlan fejlesztések eredményeként egyes területrészei 
túlterheltté válnak. Mindkét térségben nagy a szuburbanizációs nyomás, a Tápió-vidékén 
elsősorban a fővároshoz közeli településeken, ami a települések terjeszkedésével, a 
településkép uniformizálódásával járhat együtt, a távolabbi településeken viszont az 
elvándorlás okozta tájváltozási folyamatok okozhatnak karaktervesztést. A hagyományos 
gazdálkodás erősítése, helyi, egyedi termékek készítése, promóciója, a kulturális, történelmi 
hagyományokon alapuló attrakciófejlesztés különösen a Tápió-vidékén járulhat hozzá a 
helyi identitás erősítéséhez, vonzerőfejlesztéshez. A tájfunkciók településekre bontott 
értékelése térségen belül megalapozhatja például a látogatóközpontok elhelyezését vagy 
hiányok esetén a szükséges fejlesztéseket, ezért még koncepcióalkotás előtt érdemes 
elvégezni.

Mindkét térség jövője szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy a két 
natúrpark településein élők és vezetőik együttesen megtalálják-e a közös identitásukat 
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meghatározó értékeiket, amelyek összekapcsolhatják a településeket és ösztönzik a 
belső együttműködéseket, áldozatvállalásokat. Az így összetartó közösségek képesek 
megbirkózni a befogadás kihívásaival és a vállalkozókat is vonzhatja vagy elkötelezettebbé 
teheti.
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VÉDETT NÖVÉNYEK ALKALMAZÁSÁNAK  
LEHETŐSÉGEI A TÁJÉPÍTÉSZETBEN

NÁDASY LÁSZLÓ, GERGELY ATTILA

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Absztrakt
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezései szerint védett növényfajok 
bármilyen formában történő gyűjtéséhez, birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe 
telepítéséhez és termesztésbe vonásához természetvédelmi hatósági engedély szükséges. Mindezen 
korlátozások a tájépítészeti tervezés és kivitelezés során nehezen betarthatóak és akaratlanul is 
konfliktusokhoz vezethetnek. 
Jelen kutatás során bemutatjuk, hogy jelenleg is számos védett növényfaj érhető el a hazai 
kereskedelemben. Ugyanakkor ezen növények alkalmazhatósága jogilag kérdéseket vet fel, ami 
problémákhoz vezethet. Aggodalomra ad okot, hogy védett taxonok helyett azokra hasonlító, 
általában idegenhonos fajok, helyettesítő növények kaphatóak a legális kereskedelemben. Ez 
akár flóraszennyezéshez, illetve invázióhoz is vezethet, valamint fennáll a genetikai felhígulás 
(introgresszió) veszélye is.

Kulcsszavak: tájépítészet, tájtervezés, védett növények

1. Bevezetés

Kezdődő kutatásunk a védett növényfajok tájépítészeti célú alkalmazhatóságának 
megismerését tűzte ki célul. A tájépítészeti és településtervezési gyakorlatban ugyanis 
számtalan olyan tervezési feladat fordul elő, mely során kiültetési tervek készítésére, 
növényalkalmazás tervezésére kerül sor. Minden ilyen tervezés során, de különösen a 
természetvédelmi jellegű oltalommal érintett területek esetében, természetvédelmi 
vonatkozásokkal is lehet számolni. Az ökologikus szemléletű növényalkalmazás 
terjedésével pedig a védett fajok alkalmazásának lehetősége is felmerül lehetőségként. 

A helyzet megismerése érdekében foglalkozunk a témához kapcsolódó irodalom és jogi 
környezet elemzésével, a hazai kereskedelmi gyakorlat feltárásával, valamint különböző 
léptékű, megvalósult munkák vizsgálatával. Mindennek célja a védett fajok alkalmazásának 
jelenlegi hazai helyzetének értékelése, és a tájépítészeti, valamint természetvédelmi 
szempontú konklúziók levonása. 

2. Anyag és módszer

A kezdődő kutatás során elsőként megkezdtük a vonatkozó jogszabályok és a 
rendelkezésre álló, védett fajok alkalmazásával foglalkozó irodalom áttekintését, ezáltal a 
téma hátterének feltárását. A jogszabályok közül részletesen foglalkoztunk az 1996. évi LIII. 
törvénnyel, valamint a 13/2001 KöM rendelettel. A jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár 
online felületén elérhető, 2019. augusztus 5.-én hatályos állapotát tekintettük mérvadónak.

Második lépésként áttekintettük 19 jelentős hazai faiskola, dísznövény-kertészet és 
-kereskedés (a továbbiakban: kertészetek) katalógusait annak érdekében, hogy képet 
kapjunk a jelenleg forgalomban lévő fajokról. A kiválasztott kertészetek a következők 
voltak (zárójelben feltüntetve, hogy nyomtatott vagy online katalógust vizsgáltunk): 
Aesculus Kertészet (online); Alsótekeresi Faiskola (nyomt.); Beretvás és Társai Kertészet 
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(nyomt.); Borhy Kertészet (online); Borostyán Bt. (nyomt); Flora Nostra Évelőkertészet 
(online); Gurisatti Faiskola (online); Hegede Kertészet (online); Hungaroplant Faiskolai 
Értékesítő Kft (online); Juniperus Parkerdészet (online); Mapol Faiskola (online); Mocsáry 
Évelőkertészet (online); Prenor Kft. (nyomt.); Pruitt Vízinövény (online); Tahi Faiskola 
(online); Tavinövény Webáruház (online); Tulipánvilág Bt. (online); Victoria Regia 
Vízinövény Kertészet (online); Zsohár Kertészet (online). Az online katalógusok 2019. 
július 26.-án kerültek letöltésre.

3. Eredmények

Az 1996. évi LIII. tv. 42. § (3) alapján természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött - 
egyebek mellett - a védett növényfajok minden egyedének birtokban tartása, adásvétele, 
cseréje, kertekbe telepítése és termesztésbe vonása is. Ez alapján egy védett növényfaj 
egyetlen egyedének tájépítészeti projekt keretében történő eltelepítéséhez számos 
szereplőnek külön engedélykérelmet kell benyújtania, hogy az eljárás teljes mértékben 
jogszerű legyen. 

A 13/2001. KöM rendelet mellékleteivel együtt nevesíti a hazánkban védett és 
fokozottan védett növényfajokat, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős fajokat, melyekre a hazai védettségű taxonokhoz hasonló, de még 

Kertészet neve Forgalmazott védett* fajok száma

Aesculus Kertészet 3

Alsótekeresi Faiskola 8

Beretvás és Társai Kertészet 24

Borhy Kertészet 38

Borostyán Bt. 7

Flora Nostra Évelőkertészet 7

Gurisatti Faiskola 1

Hegede Kertészet 6

Hungaroplant Faiskolai Értékesítő Kft. 10

Juniperus Parkerdészet 3

Mapol Faiskola 4

Mocsáry Évelőkertészet 26

Prenor Kft. 6

Pruitt Vízinövény 2

Tahi Faiskola 6

Tavinövény Webáruház 1

Tulipánvilág Bt. 11

Victoria Regia Vízinövény Kertészet 3

Zsohár Kertészet 6

* beleértve a fokozottan védett és az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős fajokat is

1. táblázat: védett növényfajok száma a hazai kertészetek katalógusaiban
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Faj megnevezése Előfordulások száma 
katalógusokban

Achillea ptarmica 3 2

Acorus calamus 1 1

Anemone sylvestris 1 3

Aquilegia alpina 4 3

Aquilegia vulgaris 1 2

Armeria pseudarmeria 4 1

Aruncus dioicus 3 6

Asplenium scolopendrium 1 4

Aster amellus 1 3

Astrantia major 3 4

Aurinia saxatilis 1 4

Betula pubescens 1 1

Blechnum spicant 1 2

Bulbocodium vernum 2 1

Clematis integrifolia 3 2

Colchicum hungaricum 2 1

Crataegus nigra 2 1

Crocus etruscus 4 1

Crocus tommasinianus 1 1

Dianthus arenarius 1 1

Dianthus deltoides 1 2

Doronicum orientale 3 4

Dryopteris affinis 1 3

Equisetum hyemale 1 2

Festuca amethystina 1 1

Festuca pallens* 1 10

Fritillaria meleagris 1 2

Galanthus nivalis 4 1

Geum rivale 3 3

Globularia cordifolia 3 2

Helleborus purpurascens 1 1

Hepatica nobilis 1 1

Hieracium aurantiacum 1 1

Hippophae rhamnoides 1 8

Hippuris vulgaris 1 6

Hydrocotyle vulgaris 1 1

Iris pumila 1 4

Iris sibirica 1 6

Leucojum aestivum 1 1

Leucojum vernum 1 1

Lilium martagon 1 1

Matteuccia struthiopteris 1 6

Menyanthes trifoliata 1 1

Osmunda regalis 2 2

Phlomis tuberosa 1 1

Polystichum aculeatum 1 2

Polystichum setiferum 1 2

Primula vulgaris 3 1

Prunella grandiflora 3 2

Prunus tenella 1 2

Pulmonaria angustifolia 1 2

Pyrus nivalis 1 2

Ranunculus lingua 1 2

Ribes alpinum 1 3

Ribes nigrum 1 1

Salix elaeagnos 1 1

Salvinia natans 1 1

Saxifraga paniculata 1 1

Sedum hispanicum 1 2

Sempervivum tectorum 1 1

Sesleria albicans 1 1

Sesleria caerulea 1 2

Silene coronaria 1 2

Sorbus aria 1 4

Sorbus decipientiformis 1 1

Sorbus domestica 1 3

Sorbus majeri 1 1

Sorbus pseudobakonyensis 1 1

Sorbus pseudolatifolia 1 1

Sorbus redliana 1 1

Sorbus semiincisa 1 1

Sorbus veszpremensis 1 1

Syringa josikaea 4 3

Thalictrum aquilegiifolium 1 1

Thelypteris palustris 1 2

Trollius europaeus 1 1

Vaccinium vitis-idaea 1 1

Veronica longifolia 1 5

* beleértve a Festuca glauca néven forgalmazott egyedeket is

1 Védett faj (13/2001. KöM rendelet 1. melléklet)

2 Fokozottan védett faj (13/2001. KöM rendelet 1. melléklet)

3 Védett faj, kivéve a a nem interspecifikus hibridként létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott 
egyedeit (13/2001. KöM rendelet 1. melléklet)

4 az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős faj (13/2001. KöM rendelet 7. melléklet)

Faj megnevezése Előfordulások száma 
katalógusokban
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annál is szigorúbb korlátozásokat határoz meg. Mindemellett a rendelet több kivételt 
is megfogalmaz bizonyos korlátozások alól. Egyfelől a 4. § (6) alapján összesen európai 
védettségű 5 taxon birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, telepítéséhez és 
termesztésbe vonásához nem szükséges hatósági engedély. Másrészt néhány hazai 
védettségű faj esetében kitételként szerepel, hogy a “nem interspecifikus hibridként 
létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott 
egyedei” nem minősülnek védettnek.  Ugyanakkor az nincsen definiálva a jogszabályban, 
hogy mekkora eltéréstől kezdve lehet az adott fajtát forgalomba hozni. Ezért a továbbiakban 
a fajtanévvel ellátott fajtákat az alapfajhoz hasonlóan védettként kezeltük, a kivétel tényét 
pedig külön jelöltük.

A témával foglalkozó hazai szakirodalomból, valamint szóbeli közlésekből kiderült, hogy 
a védett fajok kertészeti termesztésbe vonása és esetleges kereskedelmi forgalmazása 
számos szakembert foglalkoztat. A témában publikált művek között előfordulnak egyes 
konkrét fajokkal foglalkozó munkák (Csabai 2012) és átfogó, védett fajok dísznövényként 
termesztésbe vonhatóságával és ennek esetleges természetvédelmi következményeivel 
foglalkozó művek (Vargáné Ivancsics 2007, Isépy-Papp 2015) egyaránt. Kifejezetten 
dísznövényekkel foglalkozó művek is megemlítik a témát, mint egyes fajok termesztését és 
alkalmazását korlátozó tényezőt (Schmidt 2003, Szabó et al. 2017, Patkós-Kovács 2018).

A kiválasztott kertészetek kínálatának vizsgálatából kitűnik, hogy minden jelentősebb 
hazai növénykereskedésben kapható legalább 1 védett növényfaj. Vannak olyan 
kertészetek, amelyek esetében közel 40, védelem alatt álló taxon kapható. Az is figyelemre 
méltó, hogy összesen 78 taxon, köztük több fokozottan védett faj is előfordul jelenleg a 
kereskedelmi forgalomban (2. táblázat). Mivel a vizsgált kertészetek túlnyomó többsége 
kiskereskedelmi tevékenységet is folytat, feltételezhető, hogy még amennyiben a cégek 
rendelkeznek is hatósági engedéllyel a növények forgalomba hozatalára és birtokban 
tartására, vásárlóikról nem mondható el ugyanez. Ezáltal jelenleg még a természetvédelmi 
jogszabályokat betartani kívánó kertészetek is egyfajta jogi “szürkezónában” mozognak.

A védett fajok kereskedelme mellett feltétlenül említést érdemel az a tény is, hogy 
több olyan nemzetség esetében, melynek hazai, jelentős dekorációs értékű fajainak 
többsége vagy mindegyike védett, sok esetben a kertészetek ezek helyett idegenhonos 
“helyettesítő” fajokat hoz forgalomba. Ezen nemzetségek közül természetvédelmi és 
tájépítészeti szempontból talán a legfontosabbak a következők: Alchemilla, Aquilegia, 
Aster, Hemerocallis, Iris, Pulsatilla, Scilla, Sorbus, Stipa. Az ezekbe tartozó őshonos, de 
jogi oltalom alatt álló fajok helyett számos hasonló díszt adó, de exótaként szabadon 
forgalmazható fajt kínálnak a kereskedők. Ennek pedig potenciálisan súlyos következményei 
lehetnek a hazai flórára nézve. Egyes őszirózsafajok (Aster lanceolatus, A. novi-belgii stb.), 
vagy épp a lángszínű sásliliom (Hemerocallis fulva) kertekből való kiszabadulása régóta 
ismert jelenség, az amerikai őszirózsákat veszélyes inváziós fajként tartja számon a 
természetvédelmi biológia (Csiszár 2012, Mihály–Botta-Dukát 2004, Király 2009). Ezáltal 
elképzelhető, hogy egyes potenciális inváziós fajok elterjedéséhez vagy az őshonos fajok 
génállományának felhígulásához (introgresszió) közvetett módon a túlzottan szigorú 
hazai természetvédelmi szabályozás is hozzájárul. Mindez a 21. században, az internetes 
kereskedelem elterjedésével és a hazai kertészetek kínálatának rohamos növekedésével 
ráadásul egyre erőteljesebb trendként jelentkezhet.



275
4. Irodalomjegyzék
Csabai J. 2012: A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. védett faj termesztésbe vonásának alapjai (doktori 

értekezés). Budapesti Corvinus Egyetem Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék. Budapest.
Csiszár Á (szerk.) 2004: Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. 

Sopron.
Isépy I – ifj. Papp L. 2015: Szakmai véleményezés Magyarország néhány, kertészeti szempontból kiemelt, 

védett növényfajának kultúrába vételéhez. Magyar Díszkertészek Szövetsége. Budapest.
Király G. (szerk.) 2009: Új Magyar Füvészkönyv – Magyarország hajtásos növényei (határozókulcsok). 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. Jósvafő.
Mihály B. – Botta-Dukát Z. (szerk.) 2004: Özönnövények – Biológiai inváziók Magyarországon. 

TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó. Budapest.
Patkós I – Kovács E. 2018: Az évelő dísznövények felhasználása. szerzői kiadás. Budapest.
Schmidt G. (szerk.) 2005: Évelő dísznövények termesztése, ismerete, felhasználása. Budapesti Corvinus 

Egyetem Kertészettudományi Kar. Budapest.
Szabó K. – Doma-Tarcsányi J. – Nádasy L. 2017: Lágyszárú növények és alkalmazásuk a tájépítészetben. 

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar. Budapest.
Vargáné Ivancsics A. 2007: Díszkertészeti vonatkozású hazai védett növényfajok fajtáinak ismertetése. 

(Szakdolgozat). Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar. Sopron





277

A ZÖLDFELÜLET ÉRTÉKE –  
BUDAPESTI ZÖLDFELÜLETEK ÖKOSZISZTÉMA 

SZOLGÁLTATÁSRA ÉPÜLŐ TERÜLETI ALAPÚ 
ÉRTÉKBECSLÉSÉNEK MÓDSZERE

BÁTHORYNÉ NAGY ILDIKÓ RÉKA, ZABÓ PÉTER,  
MEZŐSNÉ SZILÁGYI KINGA

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék

Abstract
Although numerous studies have been published about global ecosystem services, only limited 
researches deal with urban ecosystems, and even less would try to characterize them with exact 
figures. Our research aim was to estimate economic value of urban green infrastructure of Budapest 
to provide a basis for green infrastructure development strategies. We developed an economic model 
to calculate the value of each urban green infrastructure types defined for the site analyses then used 
a combinatin of data generated by field survey and remote sensing, while the primary foundament 
for the calculation was the Radó-method, traditonally used and accepted in Hungary for overall green 
evaluations. Hence, the value of a certain urban green infrastructere element is caclulated by:  

É = A x B x C 
where É is the value, A is the basic ecosystem service generated by field survey data, B is the modifiyng 
factors generated from GIS databases, C is the factor of greenness generated from remote sensing 
data. The results of the research have been formulated and preented in a special map of Budapest 
describing the estimated values of ecosystem services of urban green infrastructure elements and 
types. 

Kulcsszavak: zöldfelületi érték, ökoszisztéma szolgáltatás, városi zöldfelület, városi 
zöldinfrastruktúra

1. Bevezetés

Az ökoszisztéma szolgáltatásokra sokféle átfogó kutatás koncentrál, a városi 
ökoszisztéma szolgáltatások témája már sokkal kevésbé kutatott (Haase et al. 2014). A 
városi zöldinfrastruktúra-fejlesztés egy olyan eszköz, amellyel közvetlenül hozzájárulunk 
a természetes és féltermészetes ökoszisztémák által nyújtott javak és szolgáltatások 
megőrzéséhez, fejlesztéséhez (Tatai et al. 2017). A települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés 
közvetlen haszna az ingatlanárak emelkedésén is mérhető (Takács 2016). Közvetett 
társadalmi haszna a jobb életminőség, a környezetminőség javulása, a jobb zöldfelületi 
ellátottság vagy a felszíni vízelvezetés javulása (M Szilágyi – Báthoryné Nagy 2017). Minél 
közvetettebb a haszon, annál összetettebb a becslés és a bizonyítás (Nowak 2008, Haase 
2012, Haase et al. 2014, Tatai et al. 2017). A zöldinfrastruktúra mellett szóló pénzügyi 
érvek bonyolultnak tűnhetnek, hiszen nehezen értékelhető elemek komplex rendszerét 
tartalmazza. Alkalmazása mégis fontos, főként azért, mert a zöldinfrastruktúra-fejlesztés 
gyakran olcsóbb és fenntarthatóbb megoldásokat nyújt a városökológiai problémákra 
(városi csapadékvíz-gazdálkodás, hősziget-hatás és légszennyezettség csökkentése, 
növényvédelem, stb.), mint a klasszikus infrastruktúrák fejlesztése.

2016-ban Budapest Főváros megbízásából részt vettünk a budapesti zöldfelületi 
rendszer fejlesztési koncepciójának megalkotásában. A koncepció alapját részletes és 
komplex területi, tematikus elemzések adták, köztük a városi zöldfelületek ökoszisztéma 
szolgáltatásának értékbecslése, amihez a meglévő, elsősorban terepi és távérzékeléses 



278
módszerek továbbfejlesztésével saját értékbecslési módszert dolgoztunk ki. A kidolgozott 
metodika segítségével elkészült a fővárosi erdőkre az erdészeti árakkal, a többi 
zöldinfrastruktúra elemre a kertépítészeti árakkal számolt értékbecslés és ennek térképi 
ábrázolása.

2. Anyag és módszer

A városi zöldinfrastruktúra ökoszisztéma szolgáltatásának becslési módszere

Az ökoszisztéma szolgáltatás értékelésére számos nemzetközi kvantitatív és kvalitatív 
módszer létezik. A módszerek alapvetően két megközelítésből fejlődnek: vagy a 
szolgáltatások szűk szegmensére korlátozódnak, vagy nagyon hely-specifikusak (Haase et 
al. 2014). Jelen kutatás a zöld infrastruktúra-elemek területi egységre vetített ökoszisztéma 
szolgáltatásának becslésére vállalkozik. A módszer a „Budapest zöldfelületi rendszerének 
fejlesztési koncepciója” (BFVT Kft., Budapest) című kutatási, fejlesztési munka eredménye, 
amit tudományos fórumon első ízben prezentáluk. A kidolgozott metodika részben már 
publikált tudományos eredmények (Radó-féle faértékelés, zöldintenzitás értékelés, 
zölderősség értékelés) fejlesztésén, részben eddig még nem publikált módszertani 
előzmények alkalmazásán alapul.

Módszertani előzmények

Az értékbecslés alapja a hazai viszonylatban használt és elismert, a századfordulón 
kidolgozott Radó-féle faérték-számítási módszer, amely még ma is előremutató. A módszer 
nem szolgáltatás típus alapján, hanem komplex megközelítésben veszi sorra a fotoszintetizáló 
zöld növényzet által nyújtott különféle javakat (Radó 2001). Sokkal inkább a gyakorlati 
alkalmazhatóság, az adatok terepi felvételezése és beszerezhetősége szempontjából veszi 
külön az egyedre, taxonra jellemző és az egyed helyzetéből adódó adottságokat. A komplex 
szempontokat az egységnyi területre vetített levélfelület mennyiségében és minőségében, 
és az ahhoz rendelt forintértékben fejezi ki. A módszer a növényzet terepi felvételezése 
során mért adatokra épül, és közel 30 év megfigyeléseire támaszkodik. Előnye és hátránya, 
hogy egyed szintű eredményt ad és terepi felvételezést feltételez, ezért települési léptékben 
korlátozottan alkalmazható, hiszen irreális mennyiségű adatfelvételezést és feldolgozást 
igényelne.

A Radó-féle faértékelés módszerét fejlesztette tovább a Magyar Faápolók Egyesülete, 
amely főképp az egészségügyi állapot és a szükséges faápolási munkák pontosabb 
megítélésében hoz új szempontokat (Szaller 2012). A faápolók módszere még részletesebb 
terepi felvételezésre támaszkodik, ezért települési szintű, átfogó zöldinfrastruktúra 
értékeléshez – hasonlóan a Radó-módszerhez – önmagában ez sem használható. 

A publikált faértékelési módszereken kívül Radó Dezső és Zabó Péter más közterületi 
növényfelületekre is dolgozott ki értékszámítási módszert, de ezt sajnos nem publikálták. 
A szoliter fákon kívül további 11 zöldfelületi elem, ill. állomány típus Radó – Zabó-
féle értékszámítást a jelen kutatásban is felhasználtuk: erdő, facsoport, szoliter cserje, 
cserjecsoport, nyírott sövény, pázsit vagy gyep, talajtakaró cserjék, évelőágyás, egynyári 
ágyás, rózsaágyás, gyeprács esetében. A települési zöldinfrastruktúra ökoszisztéma-
szolgáltatásának becslése során elsősorban a referencia adatok meghatározására 
alkalmaztuk a Radó-módszer publikált és nem publikált elemeit. Jelen konferencia 
előadásban az erdő értékszámítás módszer és eredmények ismertetésére nem térünk 
ki, mert az alapjaiban eltér a többi zöldinfrastruktúra elemtől és túlmutat a konferencia 
előadás keretein. 
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A városi zöldinfrastruktúra értékbecslésének módszere

A kutatás Budapest területére a természetességi mutatók és a jellemző területhasználatok 
alapján 13, altípusokkal együtt összesen 38 különböző zöldinfrastruktúra típust definiált 
(1. ábra). 

Bármely zöldinfrastruktúra-elem ökoszisztéma szoláltatásának értékét (É) a 
fotoszintetizáló zöld növényzet élettani hatásai által nyújtott érték (A), a városlakók 
számára nyújtott kiegészítő szolgáltatások értéke (B), valamint a zölderősség index (C) 
értékének szorzata mutatja.

É = A x B x C 
Az alap-ökoszisztéma szolgáltatás (A) a lombtömeg-növekedés modellezésére 

épül, amelyhez mintaterületek referencia felmérései szolgáltattak alapot. A kiegészítő 
szolgáltatások (B) értékszámítása a településszerkezeti tervben és magasabb rendű 
jogszabályokban meghatározott, térinformatikai adatbázisban rögzített adatokból (pl. 
területi védettségek) hozzárendelhető. Az állapot és sűrűségszorzó (C), vagyis a zölderősség 
index a zöldinfrastruktúra-elem felületére eső képpontok értékének számítására szolgál és 
térinformatikai alapú. Az értékbecslés a vízfelületekre nem terjed ki, mert azokra a Radó-
módszer nem alkalmazható és nem is ad referencia adatot.

É – a zöldinfrastruktúra-elem ökoszisztéma szolgáltatásának becsült, négyzetméterre 
vetített értéke forintban (Ft/m2)

A – a zöldinfrastruktúra-elem terepi felvételezési adatokból modellezett, négyzetméterre 
vetített alap-ökoszisztéma szolgáltatása forintban (Ft/m2)

B – a zöldinfrastruktúra-elem településen belüli helyzetéből adódó kiegészítő 
ökoszisztéma szolgáltatások (mértékegység nélküli súlyszám)

C – zölderősség index (mértékegység nélküli súlyszám)
Az egyes mintaterületek zöldintenzitása adja az értékelés alapját: azonos 

zöldinfrastruktúra típusba tartozó területek zöldfelület-intenzitása a mintaterületéhez 
képest kerül megítélésre. A módszer 30 x 30 méteres raszter hálóban elhelyezkedő 
pontfelhőre vetít ki négyzetméterre vonatkozó értékeket. A települési zöldinfrastruktúra 
hálózatban betöltött társadalmi, településszerkezeti szerep további értéknövekedést 
jelenthet. Ezeket a tényezőket értéknövelő ökoszisztéma-szolgáltatásokként jellemeztük. 

1.ábra: Budapest zöldinfrastruktúra típusai
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A kiegészítő tényezők területi vonatkozásai (melyik elem érintett, melyik nem) Budapest 
településszerkezeti tervéből, vagy a csatlakozó településökológiai kutatások (pl.: hősziget 
kutatás) térinformatikai adatbázisaiból egyértelműen megállapíthatók. Az erdőterületek 
és az egyéb zöldinfrastruktúra típusok értékelése külön történt, ugyanis az értékek 
megállapításánál a bekerülési költség a mérvadó, és a kertépítészeti árak jelentősen 
eltérnek az erdészeti módszerek áraitól. A későbbiekben a vitalitás távérzékelési követése 
alapot szolgáltathat az értékváltozás követéséhez.

Az alapökosztisztéma-szolgáltatás értékének (A) képzése

Az értékbecslésre a Radó-módszert vettük alapul, elsősorban a referencia adatok 
meghatározásakor. Minden zöldinfrastruktúra típusban 3-3, összesen 81 jellegzetes 
mintaterületet választottunk ki Budapest közigazgatási területén. A mintaterületek 
nagysága az adott területhasználattól függ, a 230 ha-os temetőtől kezdve a 728 m2-es 
fásított köztérig. A növényzet terepi felvételezésére 2016. szeptemberében került sor. 
A terepi adatokat távérzékeléssel nyert, elsősorban területi és a zöldfelületi minőséget 
jelző adatokkal egészítettük ki. A mintaterületekre elvégeztük a klasszikus Radó-
módszer szerinti értékszámítást, amelyből a mintaterületek nagyságának ismeretében 
meghatároztuk az adott zöldinfrastruktúra típus 1 négyzetméterére jellemző átlagos 
értékét. Ezek az átlagértékek képezik az adott zöldinfrastruktúra típus alapökoszisztéma-
szolgáltatásának értékét az egész fővárosban. 

A Radó-módszer alapján 11 zöldfelületi elemtípust különböztettünk meg, amelyek értékét 
más és más terepi adatok és a vonatkozó modellek alapján számoltuk. Az elemtípusok a 
következők: szoliter fa, facsoport, szoliter cserje, cserjecsoport, nyírott sövény, pázsit/gyep, 
talajtakaró, évelőágyás, rózsaágyás, egynyári ágyás, gyeprács. A terepi felvételezés is a 11 
elemtípus alapján készült. Minden zöldinfrastruktúra típust a mintaterületi zöldfelületi 
elemek mennyiségi és minőségi mutatói alapján számított értékek összességével, illetve 
a mintaterület 1 négyzetméterre számított értékével jellemeztünk. Az értékképzés alapja 
az zöldinfrastruktúra-elem növényeinek 2016-ban érvényes, három legjelentősebb hazai 
faiskola áraiból átlagolt ára forintban.

Ezt az alapértéket számos tényező módosíthatja.

Az értéknövelő ökoszisztéma-szolgáltatások (B) értékképzése

Az adott zöldfelületi elemnek a zöldinfrastruktúra hálózatban betöltött – társadalmi, 
településszerkezeti – szerepe további értéknövekedést jelenthet. Ezt az értéknövelő 
ökoszisztéma-szolgáltatást ott vettük figyelembe, ahol Budapest településszerkezeti 
tervében valamelyik terület kiemelt szerepet kapott, vagy a koncepció készítést megalapozó 
településökológiai kutatásokból (pl. hősziget kutatás) megállapítható a zöldfelület 
városökológiai jelentősége. 

Az értéknövelő ökoszisztéma szolgáltatások típusai:
•  táj- és természetvédelmi jelentőség (T)
•  kulturális örökségvédelmi jelentőség (M)
•  településképi jelentőség (V)
•  környezetvédelmi jelentőség (K)
•  településökológiai kiemelt szerep (Ö)
•  rekreációs jelentőség, potenciál (R)
Az értéknövelő ökoszisztéma szolgáltatások köre a zöldinfrastruktúra elem 

elhelyezkedéséből, településszerkezeti szerepéből, társadalmi jelentőségéből adódik. A 
Radó-módszer szerinti kiegészítő értékképzőket a rendelkezésre álló adatok szerint az 
alábbiak szerint fejlesztettük:
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B = T x M x V x K x Ö x R
T= táj- és természetvédelmi jelentőség
Meghatározása a Radó-módszer szerint a védelemre való érdemesség és a 

veszélyeztetettség összevetéséből adódik. Kifejezi a zöldinfrastruktúra-elem tájvédelmi, 
természetvédelmi jelentőségét. Az eredeti táji érték kategóriáit kibővítettük, és a jelenlegi 
fővárosi jogszabályi környezethez igazítottuk. Érintettek a településszerkezeti tervben 
területileg ábrázolt természetvédelmi és tájvédelmi szempontú védelmi övezetek, azok 
a területek, amelyeket a nemzetközi vagy hazai jogszabályok által a tájvédelem és a 
természetvédelem számon tart (1. táblázat).

M= Kulturális örökség
Kifejezi a zöldinfrastruktúra-elem kulturális örökségvédelmi jelentőségét. Az 

1. táblázat: A Táj- és természetvédelmi jelentőség súlyszorzói
Táj- és természetvédelmi jelentőség

Az ökológiai hálózat magterületei, kiemelt oltalom alatt álló természeti területek (NP, TK, 
TT, TE), ex lege értékek területe, Natura 2000

1,6

Az ökológiai rendszer általános védelmét szolgáló területek
ökológiai folyosó, átlagosnál jobb termőhelyű erdő, védelemre érdemes természeti 

területek 

1,4

Pufferterületek, védett területek védőövezetei, átlagosnál jobb minőségű termőföld 
(barlangok védőövezet, ökológiai hálózat pufferterülete)

1,2

Nem érintett területek 1

Településkép-védelmi jelentőség
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete (OTrT), 

tájképvédelmi övezet (TSZT)
1,4

Településképi fasorok (TSZT) 1,2
Nem érintett területek 1

Kulturális örökségvédelmi jelentőség
Történeti kert, világörökségi helyszín, nemzeti emlékhely, történelmi emlékhely 1,6
Rendelettel jóváhagyott védett régészeti lelőhely, helyi védett érték, műemléki 

környezet, műemléki jelentőségű terület
1,4

Pufferterületek, védett területek védőövezetei (világörökségi helyszín védőövezete) 1,2
Nem érintett területek 1

2. táblázat: Kulturális örökségvédelmi jelentőség súlyszorzói

3. táblázat: Településkép-védelmi jelentőség súlyszorzói

4. táblázat: Környezetvédelmi jelentőség súlyszorzói

Környezetvédelemi érték
Legalább 3 környezetvédelmi célú védőövezet vagy/és városi hősziget által terhelt terület 

része
1,6

Legalább 2 környezetvédelmi célú védőövezet vagy/és városi hősziget által terhelt terület 
része

1,4

Legalább 1 környezetvédelmi célú védőövezet vagy/és városi hősziget által terhelt terület 
része

1,2

Nem érintett területek 1
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értékmutató meghatározása a védelemre való érdemesség és a veszélyeztetettség 
összevetéséből adódik. Érintettek a településszerkezeti tervben területileg ábrázolt 
kulturális örökségvédelmi szempontú védelmi övezetek, azok a területek, amelyek a 
nemzetközi vagy hazai jogszabályokban a kulturális örökségvédelem számon tart.

V= Településképi jelentőség
Az OTrT és a TSZT rendelkezései alapján a településkép és településkarakter védelme 

prioritás. A településképi jelentőséggel bíró zöldinfrastruktúra-elemek a jogszabályok által 
megjelölt, illetve a helyi jogszabályokban számon tartott, a településkép védelmét szolgáló 
övezetek területei. A későbbiekben a 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezéseit végrehajtó 
helyi jogszabályoknak megfelelően javasolt módosítani ezt a súlyszorzót.

K= Környezetvédelmi érték
Kifejezi a zöldinfrastruktúra-elem környezetvédelmi jelentőségét. Érintettek első 

sorban a településszerkezeti tervben területileg ábrázolt környezetvédelmi szempontú 
védelmi övezetek (Kivéve a „veszélyes üzem és annak védőövezete”) zöldinfrastruktúra 
elemei. Másod sorban ide tartoznak a városi hősziget-hatás által erősen terhelt területek 
(40°C feletti felszínhőmérséklet) zöldinfrastruktúra elemei. Kivételt képeznek a 
mezőgazdasági területek, amelyek vegetációs periódustól függően ingadozó ökoszisztéma-
szolgáltatást adnak. Az értékmutató súlyozva veszi figyelembe, ha a terület 1 vagy annál 
több környezetvédelmi szempontú védelmi övezetnek is része.

Ö= Településökológiai jelentőség
Kifejezi a zöldinfrastruktúra-elem településökológiai kiegyenlítő, kondicionáló szerepét, 

amelynek meghatározására a zöldfelületi elemnek a városi hősziget csökkentésére gyakorolt 
hatását vesszük alapul. (A felszínhőmérséklet a városi hatások következtében kisebb 
vagy nagyobb mértékben módosul, ill. növekszik: ezt értjük városi hősziget jelenségen. 
A felszínhőmérséklet objektíven mérhető, tehát a hősziget térkép alkalmas arra, hogy a 
zöldfelületek településökológiai kondicionáló hatását ebből értékeljük. Azaz a hősziget 
csökkentést olyan hatásmechanizmusként fogadjuk el, ami vizsgálatokkal alátámasztott 
értékelésen alapul, s ezért alkalmas az általános településökológiai kondicionáló hatás 
meghatározására.) Az értékmutató meghatározásának alapelve a településökológiai 
szempontból legértékesebb területek felértékelése, mivel azoknak kiemelkedő szerepük 
van a hőterhelés csökkentésében. Az egyes övezetek meghatározásának alapja a főváros 
hősziget-térképe.

R - Rekreációs helyérték, potenciál
Kifejezi a zöldinfrastruktúra-elem napi vagy hétvégi rekreációban betöltött szerepét. 

5. táblázat: Településökológiai jelentőség súlyszorzói

Településökológiai jelentőség
Hideglevegő termelő területek zöldinfrastruktúra elemei (25°C alatti 

felszínhőmérsékletű területek)
1,4

Közepesen felmelegedő (25-40°C közötti felszínhőmérsékletű) területek 1,2
Városi hő-sivatagok (40°C feletti felszínhőmérsékletű területek) 1

6. táblázat: Rekreációs potenciál súlyszorzói

Rekreációs potenciál
Közjóléti erdő, városi parkok 1,6

Közpark 1,4
Közkert, fásított köztér, intézménykert, sportterület, zöldfelületi intézmény 1,2

Nem érintett területek 1
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Kiemelkedő jelentőségűek a köztulajdonú és közhasználatú zöldfelületi elemek, illetve 
a közjóléti erdők. A magántulajdonú és közhasználat elől elzárt zöldfelületek rekreációs 
potenciálját jelen esetben nem vettük figyelembe.

A zölderősség index (C) értékének képzése

A zölderősség a képpontokon található levélsűrűségre és a növényzet állapotára jellemző 
szorzószám, ami módosítja a zöldinfrastruktúra-elem értékét. A teljes érték a ráeső 
képpontokra (30x30 m-es pixelek) számított értékek összessége. A zöldinfrastruktúra 
típusok felületelemeinél a műholdas űrfelvételek alapján a képpontokon (pixelek) a 
növényzet sűrűségére és állapotára utaló ún. zölderősség értéket is figyelembe vesszük:

C = ((100/(ZFI max - ZFI min)) * (Pixel ZFI ZFI minJl/Minta ZFI 
ahol:

•  Pixel ZFI = a konkrét képpont ZFI értéke 
•  ZFI min = egész Budapest összes pixelének ZFI minimuma [nem ül ZFI max =egész 

Budapest összes pixelének ZFI maximuma 
•  Minta ZFI = a képpont saját zöldinfrastruktúra mintaterületén meghatározott átlagos 

ZFI érték 
Az egyes típusok jellemző mintaterületeinek zöldintenzitása adja az értékelés 

alapját: azonos zöldinfrastruktúra típusba tartozó területek zöldfelületi intenzitását 
a mintaterülethez képest határozzuk meg. A zöld-erősség index figyelembevétele 
problémát jelenthet azoknál a zöldinfrastruktúra-elemeknél, ahol a zöldfelület nem fedi 
le a zöldinfrastruktúra elem teljes területét. Ilyen helyeken az (A) alapökoszisztéma-
szolgáltatás értékét [Ft/m’] a mintaterület teljes területe és a zöldfelület területe alapján 
számított hányadossal kell szorozni, valamint a zöldinfrastruktúra-elem értékének 
számításakor csak a 0-nál nagyobb zöld-erősségű pixeleket,  vagyis a „pozitív” képpontokat 
vesszük figyelembe.

3. Eredmények

Az értékbecslés eredményét térképen ábrázoltuk, ahol a potenciálisan kertészeti 
módszerekkel telepített és fenntartott zöldinfrastruktúra-elemek ökoszisztéma-
szolgáltatásának becsült, négyzetméterre vetített értéke látható forintban (2. ábra). 

2.ábra.Budapest Főváros kertépítészeti árakkal számolt értékbecslése az erdőn kívüli 
zöldinfrastruktúra típusokra (BFVT, 2017)

A térkép ötfokozatú skálán ábrázolja a zöldinfrastruktúra típusok és azok területi 
elhelyezkedéséből adódó értékkülönbségeket. A kertek, parkok, terek és utcák közül ott 
a legalacsonyabb az ökoszisztéma-szolgáltatás, ahol alacsony a zöldfelületi fedettség 
vagy ahol gyenge állapotban van a növényzet. Közepes értékű ökoszisztéma-szolgáltatást 
nyújtanak általában a lakókertek, a magánterületi zöldfelületek vagy a lakótelepek 
nagyobb borítottságú zöldfelületei, illetve a közepes állapotú, de jellemzően nem kiemelt 
zöldhálózati jelentőségű területek. A legmagasabb ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtják 
azok a zöldinfrastruktúra elemek, amelyek nagy zöldfelületi aránnyal, jelentős fásszárú 
vegetációval rendelkeznek, jó állapotúak, a városszerkezetben és a zöldhálózatban kiemelt 
helyet foglalnak el, valamint a szabadtéri rekreációban is fontos szerepet töltenek be. Ide 
tartoznak a történeti jelentőségű, nagy városi parkok (Gellérthegy, Margitsziget, Óbudai-
sziget, Népliget, Városliget) és zöldfelületek (pl.: Várkertek), a Wekerle-telep várostörténeti 
jelentőségű zöldfelületei, a XII., a II. és a Ill. kerület nagy zöldfelületi arányú kertvárosias 
területei, a Pók utcai és a békásmegyeri lakótelep zöldfelületei, valamint a pesti belváros 
zsebparkjai, apró közterületi zöld szigetei. Az átalakulóban lévő barnamezős területek (pl.: 
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Rákosrendező, Csepel-sziget északi része) viszonylag magas ökoszisztéma-szolgáltatást 
nyújtanak, ami a növények spontán megtelepedésének és a fontos városszerkezeti 
helyzetnek egyaránt köszönhető. Az utak és vizek menti zöldsávok vártnál magasabb 
értéke elsősorban nem a kialakításnak és állapotnak, hanem a környezetvédelmi és 
természetvédelmi jelentőségüknek köszönhető.

4. Következtetések

A módszer alkalmas területi alapú ökoszisztéma-szolgáltatás település szintű értékelésére, 
a településrészek, zöldinfrastruktúra típusok összehasonlítására, a településrészek 
ökoszisztéma-szolgáltatásának összehasonlítására, a zöldinfrastruktúrával kapcsolatos 
településfejlesztési döntések megalapozására. A módszer nem alkalmas az ingatlanok 
vagyonleltárának elkészítésre, a zöldvagyon becslésére, beruházások előkészítésére, ami 
sokkal részletesebb, vagyonelem szintű felmérést és értékszámítást feltételez. 

A kidolgozott értékbecslési módszer jelentősége, hogy az objektíven számolható 
termelő szolgáltatásokon túl a településszerkezeti helyzetből és a társadalmi, lakossági 
elvárásokból, igényekből adódó különbségeket is képes megmutatni. A módszerrel 
kimutathatók árnyalatnyi különbségek is, például a városi hősziget mérsékléséből (pl. 
belvárosi zöldfelületek) vagy a helyi közösség rekreációs lehetőségéből adódó értéktöbblet 
(helyi védett területek, közösségi használatú területek). A módszer nem csak a közterületi, 
hanem a magánterületi zöldinfrastruktúra volumenére és értékére vonatkozóan is 
tartalmaz becslést. így települési szinten megalapozhatja ezeken a területeken is a 
településfejlesztési-településrendezési döntéseket. A módszer területi alapú értékbecslést 
tartalmaz, amelynek legkisebb területi egysége a tömb.

Az értékbecslés ugyanakkor nem helyettesíti a zöldvagyon leltárt. Másrészt viszont 
felhívhatja a figyelmet a zöldvagyon értékére, és alapot adhat az értékalapú zöldfelület-
fenntartás, -gazdálkodás bevezetésére.

2. ábra: Budapest Főváros kertépítészeti árakkal számolt értékbecslése az erdőn kívüli 
zöldinfrastruktúra típusokra (BFVT, 2017)
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A ZÖLD INFRASTRUKTÚRA HATÁSA  
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Abstract
Due to the intensifying effect of climate change, the weather extremes can cause serious problems 
in urban areas. Urban flash floods can cause significant damage as a surface runoff, and this large 
volume of water is removed from the city’s water cycle without utilization. From the point of view of 
sustainability, it is an important aspect to achieve the most efficient infiltration in rainy periods, and 
later it needs to irrigate the urban green areas as much as possible from the amount of water stored 
in the rainy periods. Various water management and hydrology models can serve as an appropriate 
tool to examine these processes. In this paper, we intend to present the role of vegetation as a green 
infrastructure element in reducing the volume of surface runoff and modeling of rainwater collection 
options available in cities through the results of case studies in Szeged.

Kulcsszavak: zöld infrastruktúra, városi hidrológia, UFORE-Hydro, EPA SWMM, 
fenntartható városi vízgazdálkodás

1. Bevezetés

A klímaváltozás hatására kialakuló időjárási szélsőségek komoly problémát okozhatnak 
a városok területén a mesterségesen átalakított anyag- és energiaáramlási folyamatokból 
és a nagy népesség koncentrációból adódóan (Unger – Gál 2017). A felszínborítás 
megváltoztatása nagymértékben hozzájárul a heves csapadékesemények következtében 
kialakuló városi villámárvizekhez. A városi villámárvizek amellett, hogy túlterhelhetik 
a városi csatornahálózatot, felszíni lefolyásként komoly károkat okozhatnak, majd ez 
a jelentős vízmennyiség hasznosulás nélkül kikerül a város vízkörforgásából (Gayer – 
Ligetvári 2007; Buzás 2012). A fenntarthatóság szempontjából kiemelt szempont, hogy 
a csapadékos időszakokban minél hatékonyabb beszivárgást (infiltráció) érjünk el, 
illetve a városi zöldfelületek öntözését minél nagyobb részben a csapadékos időszakban 
eltározott vízmennyiségből fedezzük. A városi növényzet a zöld infrastruktúra komplex 
elemeként számos hidrológiai folyamatban vesz részt, amelyek közül az egyik legfontosabb 
a csapadék hatékony hasznosulásának elősegítése a lefolyás csökkentése által (Romnée et 
al. 2015). Emellett kedvezően módosíthatja a városi mikroklímát és a szennyezőanyagok 
megkötésében is jelentős szerepet játszhat (Kuehler et al. 2017). Hosszú száraz periódusok 
során a potenciálisan aszályérzékeny területeken (Dél-Alföld) a városi talajok szélsőséges 
mértékben kiszáradhatnak, így a városba telepített növényzet öntözésre szorul, amelyhez 
potenciális vízforrásként szolgálhat a csapadékos időszakokban eltárolt esővíz. Ezen 
folyamatok feltárásához szolgálhatnak megfelelő eszközként a különböző vízgazdálkodási 
és hidrológia modellek (Jayasooriya – Ng 2014). Jelen írásunkban szegedi esettanulmányok 
eredményein keresztül mutatjuk be a növényzet, mint zöld infrastrukturális elem lefolyás 
csökkentő szerepét, illetve a városi csapadékvízgyűjtési lehetőségek modellezését.
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2. Anyag és módszer

A tanulmányunkban két modell használatával vizsgáltuk a növényzet (kiemelten a 
fásszárú vegetáció) hatását a városok vízkörfogására, illetve a növényzet öntözésére 
fordítható csapadékvízgyűjtési lehetőségeket.

UFORE-Hydro

A UFORE-Hydro modell segítségével komplex, átfogó képet kaphatunk a növényzet 
vízháztartási rendszerre gyakorolt hatásáról (lefolyás, intercepció, evaporáció). A modellel 
lehetőségünk nyílik a valós felszínborítási adatok mellett, alternatív szcenáriókkal is 
dolgozni, amellyel a város felszínborításában bekövetkező változásokat szemléltethetünk 
(Wang et al. 2008). A modell két legfontosabb inputparaméter csoportja a felszínborítási 
és a meteorológiai adatok. A felszínborítási kategóriákat eCognition program segítségével 
határoltuk le, amelyhez számos alapadatot használtunk pl.: NDVI, nDFM, ortofotó stb., 
Végeredményként nagy pontosságú bemeneti felszínborítási térképet kaptunk (1. ábra, 1. 
táblázat).

Mintaterületünk Szeged központi tere, a Széchenyi tér volt, amelyre a valós a 
felszínborítási adatok mellett egy „zöldebb” (Asz1.) és egy „szürkébb” (Asz2.) szcenáriót is 
vizsgáltunk. A modellezést 2012-es meteorológiai adatokkal végeztük el.

EPA SWMM

Az EPA SWMM modell segítségével, a UFORE-Hydrohoz hasonlóan lehetőségünk nyílik 
felszíni lefolyás, továbbá csapadékvízgyűjtési lehetőségek modellezésére. A modell előnye, 
hogy segítségével a városi mikro-vízgyűjtők jól vizsgálhatók (tetők, parkolók) illetve, hogy 
komplex hidrológiai és hidraulikai input paraméterekkel rendelkezik. Jelen elemzésünkben 
egy szegedi általános iskola egy éven belüli potenciális csapadékvízgyűjtési lehetőségeit 
vizsgáltuk. A modell bementi adatai között itt is szerepelnek meteorológia adatok (2015-ös 
csapadék, hőmérséklet, szél adatokat használtunk), illetve térbeli paraméterek (Rossman 
2015).

1. táblázat: A mintaterület eredeti (alapeset) és a vizsgált alternatív szcenáriók (Asz1., Asz2.) 
felszínborítási arányai

Fa Lágyszárú Cserje Vízzáró Talaj Víz felszín
Alapeset 22,5% 3,1% 0,1 73,7% 0,5% 0,1%

Asz1. 35% 14,7% 1% 48,7% 0,5% 0,1%
Asz2. 17,5% 2,1% 0,1% 79,7% 0,5% 0,1%

1. ábra A vizsgálat mintaterülete a felszínborítási osztályokkal
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A térbeli adatok kialakítása során az épület tetőelemeinek elhelyezkedését, illetve 

fontosabb paramétereit kell megadnunk (terület, érdesség, depressziós tározás, lejtőszög). 
Kiemelten fontos, hogy a tetők közötti irányokat és lefolyási kapcsolatokat pontosan 
definiáljuk, hiszen ezek komoly hatással lehetnek a vízgyűjtés során potenciálisan 
rendelkezésre álló vízmennyiségre. Az iskola területén két alacsony lejtőszögű lapostetőről 
lefolyó víz összegyűjtése történik jelenleg (Subcatchment 4 (SC4), Subcatchment 7 (SC7)), 
mindkét tető esetében 2-2 darab 520 literes gyűjtőedény segítségével. Az SC4 esetében 
egy cseréptetőről is történik hozzáfolyás, így ez jelentősen nagyobb vízmennyiséggel 
gazdálkodhat. 

3. Eredmények

UFORE-Hydro

A felszínborítás elméleti megváltozásával jelentősen módosult a mintaterületen lefolyt 
vízmennyiség. Az Asz1.-ben a teljes lefolyás éves értéke 46 300 m3-ről 35 000 m3-ra 
csökkent, ezzel szemben az Asz2.-ben ugyanakkor elérte a 49 000 m3-es értéket.

A szcenáriók során eszközölt változtatások hatásai a teljes lefolyás eredményein 
mutatkoznak meg leginkább, azonban az eltérő felszínek lefolyása is megváltozik. Az 
alapeset során az áteresztő felszíneken 13 000 m3 csapadék folyt le, amely az Asz1.-ben 
20 000 m3-re nőne a növényzettel borított felszínek növelésének következtében. Ezen 
felszíneken történő lefolyás mellett azonban érdemes figyelembe venni az áteresztő 
felszínekhez kötődő egyéb folyamatokat (infiltráció, evapotranspiráció), amelyek kedvező 

2. ábra: Felszíni lefolyás szcenáriónként

3. ábra: A lombkorona intercepció és evaporáció változása szcenáriónkként
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hatást fejtenek ki a városi hidrológiára (és a mikroklímára is). A vízzáró felszínek lefolyása 
az Asz2.-ben jelentős mértékben megnövekedne (38 000 m3), magasabbra, mint az Asz1.-
ben a teljes lefolyás mennyisége (2. ábra).

Az alapeset során a fák lombkoronájukban a teljes területre érkező csapadék 4,4%-át 
fogják fel. A fakorona borítás növelésének hatására az Asz1.-ben azonban az intercepció 
jelentősen megnövekedne, ennek köszönhetően pedig a teljes mintaterületre érkező 
csapadék 6,4%-át foghatná fel a fás növényzet. A nagyobb intercepciós hatékonyság 
hozzájárulna az evaporáció mértékének növekedéséhez, amely így megközelítené a 4200 
m3-t. Az Asz2.-ben a növényzet csökkenése negatív hatást gyakorolna a fák intercepciós 
hatékonyságára (3,4%), ezáltal a levélfelületi evaporációra is (3. ábra).

EPA SWMM

A modell segítségével a tetőkről lefolyó csapadékból számíthatjuk a vízgyűjtéshez 
potenciálisan rendelkezésre álló vízmennyiséget. A modell egy adott tározási szinttel 
számol minden esetben, amely a gyűjtő magassága (jelenesetben 930 mm). Mivel a 
gyűjtőedények kisméretűek, ezért szükséges bizonyos kiürülési időkkel számolnunk annak 
érdekében, hogy a rendszer az első feltöltődés után is képes legyen számolni a befolyó 
vízmennyiséggel (e nélkül a rendszer minden első feltöltődés utáni további csapadékot 
túlfolyásként számol, azonban nagy csapadékok esetén így is jelentkezhet túlfolyás). Ennek 
érdekében a különböző kiürülési időkkel számoltunk (2/5 mm/hr), azonban jelen vizsgálat 
során nem tapasztaltuk számottevő különbséget a két kiürülési idő között. A két tető között 
viszont jelentős különbség megmutatkozik a túlfolyás mértékben, a SC4 esetében ez sokkal 
jelentősebb mennyiséget jelent a cseréptetőről érkező hozzáfolyás következtében (4. ábra).

Az SC4-hez kapcsolódó gyűjtőkön a potenciálisan felfogható víz 54-56%-a (63-66 
m3) kerülne összegyűjtésre, ez a vízmennyiség 121-128-szer tudná feltölteni a 2 db 
edényt. Ezzel szemben az SC7 esetében a potenciálisan rendelkezésre álló csapadékvíz 
80-83%-a (35-36 m3) kerülne összegyűjtésre, amely 67-69-szer lenne képes feltölteni 
a gyűjtőedényeket. Ebből is látható, hogy az SC4 hatékonysága elmarad az SC7-en 
tapasztalttól a többlet hozzáfolyás miatt, azonban abszolút mennyiségben, így is közel 
dupláját tudná összegyűjteni. 

A két tetőről származó vízmennyiség (kb. 100 m3) jelentősen hozzájárulhat az iskola 
zöldfelületének öntözéséhez, amelyet eddig vezetékes ivóvízből oldottak meg. Ennek 
segítségével egy év alatt (2018-as árakon számolva) 65 253 Ft-nyi ivóvíz költséget 

4. ábra: A csapadékvíz gyűjtők túlfolyása tetőnként
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lehetne megtakarítani. Természetesen nem csak a növényzet öntözését lehet kiváltani 
csapadékvízzel, hanem akár a WC-k vízöblítését is. Ehhez azonban komplexebb rendszer 
szükséges, amelyhez megfelelő mennyiséget biztosíthat a többi tetőről származó 
csapadékvíz.

4. Következtetések

A városok vízgyűjtőjére kerülő vizek elvezetése mellett a klímaváltozás tükrében 
egyre fontosabb a helyben tartás, tározás, beszivárogtatás fenntartható integrációja. A 
tanulmányban bemutatott szcenáriók azokat a feltevéseket támasztják alá, amelyek szerint a 
növényzet jelentősen hozzájárulhat a felszíni lefolyás csökkentéséhez. A növényborítottság 
növelése (a megnövekvő intercepció és evaporáció segítségével) megfelelő irányba 
mozdíthatja el a vízháztartási folyamatokat, míg a zöldfelületek csökkentése és a vízzáró 
burkolatok növelése, kedvezőtlen hidrológia hatásokat idéz elő és jelentősen csökkentheti 
a növényzet tompító mechanizmusait.

A csapadékvízgyűjtés szélesebb körű elterjedésének érdekében fontos a gyűjtőrendszer 
eredményességét alátámasztó adatok előállítása, amelyek a döntés előkészítéshez 
nyújthatnak értékes háttérinformációkat. A vízgyűjtés modellezés segítségével 
megbecsülhetjük a tervezett rendszer által összegyűjtött vízmennyiségét egy adott 
időszakra, illetve már kivitelezett rendszerek esetében is prezentálni tudjuk az eddig 
összegyűjtött mennyiséget. Az árkalkuláció segítségével pedig az ivóvíz takarékossággal 
kapcsolatos szemléletformálást is elősegíthetjük.
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A TELEPÜLÉSI ZÖLD ÉS KÉK MIKROHÁLÓZATOK 
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Absztrakt
A klímaváltozáshoz kapcsolódó tudományos diskurzus és stratégiai tervezés folyamata a 2000 évek 
elején kapott lendületet Magyarországon. A tudományos kutatások mellett számos szakmai anyag 
született a tervezési folyamatok támogatására, amelyek a vonatkozó nemzetközi dokumentumok 
iránymutatásait, célkitűzéseit veszik alapul. 
A nemzetközi és hazai klímapolitikai dokumentumok is kiemelik a települési önkormányzatok 
stratégiai helyzetét, ám Magyarországon a gyakorlatban egyelőre csak az önkormányzatok egyéb 
feladataihoz kapcsolódóan (pl. környezetvédelem, hulladékkezelés, vízgazdálkodás) találunk a 
klímaadaptációhoz köthető akciókat (pl. fásítás, zöldterületek növelése, csapadékvíz kezelés). Bár 
megindult a megyei klímastratégiák mellett a települési klímastratégiák kidolgozása is, hiányzik a 
klímavédelmet kötelező feladatként meghatározó jogszabályi háttér; hiányzik a helyi társadalom 
hatáskörébe tartozó, tudományosan megalapozott, konkrét feladatok meghatározása; és a helyi 
önkormányzat hétköznapi gyakorlatában nincs meg az a klímavédelmi szempontrendszer, ami 
szakmailag meghatározná a tervezési, fejlesztési folyamatokat, intézményi kapcsolatokat.
A tanulmány célja, hogy Tápé példáján bemutassa a klímaadaptáció módjait, különös tekintettel a zöld 
és kék mikrohálózatokban rejlő lehetőségeket, valamint felvázoljuk azokat a nehézségeket, amelyek 
akadályozzák a hatékony, klímaadaptációt is figyelembe vevő településtervezést és fejlesztést.

Kulcsszavak: klímavédelem, klímaadaptáció, önkormányzat, fenntartható 
településfejlesztés

1. Bevezető

Az elmúlt két évtizedben komoly előrelépések történtek a klímakutatások területén, 
nem csak globális szinten, hanem Magyarországon is. Ezek a kutatások a tudományos 
(éghajlattan, tájökológia, stb.) és szakmai területeken születtek (vízügy, közgazdaságtan, 
stb.), amelyek azonban kevéssé szűrődtek át – mostanáig – a lakosok mindennapi életébe 
vagy éppen az önkormányzati gyakorlat mindennapjaiba. A kutatások mellett születtek 
módszertani útmutatók is (pl.: Kollányi 2017; Taksz 2017; Taksz 2018; ZIFFA 2016), segítve 
a megyei és a települési szintű klímastratégiák kidolgozását. Ezek célkitűzés rendszerében 
jelen vannak többek között az üvegház hatású gázok kibocsájtásának mérséklése, a 
zöldfelületi és zöldterületi rendszerek védelme és fejlesztése, a vízgazdálkodás, valamint 
a csapadékvizekkel való gazdálkodás előmozdítása, a természeti értékek védelme, 
a megfelelő tájhasználatra vonatkozó javaslatok, intézkedések. Egyúttal kiemelik a 
települési önkormányzatok stratégiai helyzetét, helyi szinten (is) az érintett szereplők 
partnerségének fontosságát. Ugyanakkor sem országos, sem önkormányzati szinten nem 
jelenik meg a klímavédelem a jogszabályokban, így lényegében nem tekinthető kötelező 
feladatnak.

A jelentősebb zöld és kék felületek védelme, a település élhetőségében játszott szerepe 
már helyi szinten is elfogadottságot nyert, sőt a helyi lakosoknak is igénye ezen rekreációs 
terek meg- és felújítása. A dél-alföldi települések arculatának ráadásul van egy sajátos 
jellemzőként értékelhető eleme: a családi házakat kísérő füves, fákkal szegélyezett földárok 
rendszerek, ám ezek esetében még nincs meg ez a tudatosság. A tanulmány Tápé példáján 
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keresztül szándékozik bemutatni, hogy ezen zöld és kék mikrohálózatok fejlesztése 
és rekonstrukciója fontos az élhetőség és a csapadék, illetve belvizek helyes kezelése 
szempontjából is.

A vonatkozó tanulmányok áttekintetésével igyekeztünk egy rendszerbe foglalni az 
érintett fogalmakat, számba veendő szempontokat. A kompiláció eszközével vizsgáltuk a 
fellelhető Szeged-Tápéra vonatkozó történeti, szakmai és fejlesztési dokumentumokat, hogy 
felmérjük Tápé fejlődéstörténetét, klímaváltozáshoz kapcsolható meteorológiai jellemzőit, 
a településrészre vonatkozó fejlesztési törekvéseket, külön véve a klímaadaptációhoz is 
köthető célkitűzéseket. Terepbejárásunk során felmértük a jelen állapotát, hogy értékelni 
tudjuk, hogy a klímaadaptáció szempontjából milyen adottságokkal bír, és elemezzük, hogy 
melyek fejleszthetőek. A kutatás során összegeztük azokat a tényezőket, hiányosságokat, 
amelyek nehezítik a klímaadaptációs szemlélet mindennapivá válását Tápé esetben is.

2. Egyes szakmai fogalmak és összefüggéseik újragondolása

A szakmai és tudományos összefüggések feltárására és gyakorlati alkalmazhatóságuk 
vizsgálatára az interdiszciplináris megközelítések a legalkalmasabbak. Ugyanakkor 
összetettségük révén egyre nehezebb nem csak a közös területeket feltárni és 
összehangolni, hanem egyúttal érthetően közvetíteni ezeket az ismereteket az 
államigazgatás, a közigazgatás és a lakosság felé. Véleményünk szerint a területfejlesztés 
az az interdiszciplináris megközelítés, amely egyúttal gyakorlati megközelítésű és 
arra predesztinált, hogy a helyi szereplők közötti kommunikációt segítse, és egyúttal a 
tudományos és szakmai ismereteket érthetően közvetítse a helyi szereplők felé és között. A 
klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatoknak és a klímavédelmi céloknak a településfejlesztés 
folyamatába történő beépítése magának a településfejlesztésnek is új kihívás.

Egyetértünk azzal, hogy a településfejlesztés olyan tervezési folyamat és gyakorlat, 
amely figyelembe veszi a település társadalmi, gazdasági, műszaki, tervezési és környezeti 
adottság rendszerét azért, hogy a lakosság életminőségét, ellátási és környezeti viszonyait 
javítsa. A definíciókban egyre nagyobb teret nyer a helyiek bevonásán alapuló és a 
szubszidiaritás elvén nyugvó közösségi tervezés és tevékenység fontossága, hiszen ennek 
révén tehetőek motiválttá, érdekelté a helyi szereplők. Hangsúlyt kap a fenntarthatóság 
elve és megjelenik a fenntartható településfejlesztés fogalma (Harnos 2012; Nagy 2014). 
A klímaváltozás és a klímavédelem diskurzusokban való hangsúlyosabb megjelenésével, 
nagyobb teret kap az ökologikus megközelítés is, sőt felmerül az igény a természeti 
környezet által nyújtott értékek, szolgáltatások számszerűsítése iránt az ún. ökoszisztéma 
szolgáltatások fogalmának bevezetésével. Ennek logikája pont abban ragadható meg, 
hogy az emberek számára megfoghatóvá tegyük az elvi értékeket. Fontos az, hogy valóban 
bőrükön érezzék az ezek károsításából, károsodásából származó veszteségeket vagy pont 
a belőlük származtatható nyereségeket. Meg kell próbálni pénzben is a legpontosabban 
megfogalmazni ezeket az értékeket (pl.: Kovács et al. 2015; Marjainé – Kovács 2018). 
Ugyanakkor több kutató is jelzi, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások pénzbeli kifejezése 
nem valósítható meg maradéktalanul. Számos nehézség, szempont teszi nehézkessé, 
pl.: nehezen társíthatóak hozzájuk egzakt tulajdonjogok, vagy a természeti tőke 
beárazása behelyettesíthetőséget feltételez, ám vannak olyan területek, ahol ez nem 
érvényesülhet (Kelemen – Pataki 2014; Kovács et al. 2015; Internet2). Mi is úgy gondoljuk, 
hogy a fenntartható településfejlesztés túl kell mutasson a környezeti és a gazdasági 
megközelítésen, és ehhez elengedhetetlenül szükséges a helyi közösség(ek) környezeti 
tudatosságának és felelősség vállalásának fejlesztése. Enélkül nem megvalósítható a 
fenntartható fejlesztés alapelve sem (Kiss 2006; Harnos 2012; Antal 2013; Nagy 2014). 
Véleményünk szerint ebben a folyamatrendszerben a településfejlesztő szakembereknek 
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szakmai és koordináló szerepe alapvető és megkerülhetetlen.

A fenntartható településfejlesztésben egyre nagyobb hangsúlyt kap a komplex 
szemléletű települési vízgazdálkodás is. Egyetértünk Buzás Kálmánnal (2012, 2015), 
aki szerint elkerülhetetlen a koncepcionális szemléletváltás a települési vízgazdálkodás 
tekintetében, ami rendszerszemléletű integrált települési vízgazdálkodást jelent. Ez 
kölcsönhatásaiban kezeli a csapadékvízzel való gazdálkodás összes elemét és folyamatát 
is. Nem csak egy műszaki rendszerről van szó ugyanis, hanem valamennyi hidrológiai és 
hidraulikai folyamatot magába foglaló hálózatról, beleértve a csatornahálózati folyamatok 
mellett a felszíni lefolyást, a beszivárgást, a párolgást és a szennyező anyagok transzportját a 
városi vízgyűjtőn (kül- és belterületen egyaránt) (Buzás 2012, 2015). Így a csapadékvízben 
rejlő gazdálkodási és kármegelőzési lehetőségek kiaknázása során a hasznosításnak 
és a hasznosulásnak (beszivárogtatás, talajvízpótlás) is figyelmet kell szentelni és nem 
feltétlenül cél a lehulló csapadék rögtön azonnali le- és elvezetése (VGT 2015).

Buzással egyetértve a lehetséges adaptációs módszerekből fontos kiemelni a 
következőket: a csapadékvíz gazdálkodást segítő zöld infrastruktúra fokozatos kiépítését, 
a települési zöld infrastruktúra szinergikus összekapcsolását a kék (víz) elemekkel, 
rendszerrel (mint pl.: szennyvíz újrahasznosítás, csapadékvíz-gazdálkodás és a rendkívüli 
csapadékok kezelése) és a helyi érdekeltek (lakosság, a közintézmények és a vállalkozások 
vezetői) részvételének biztosítását (Buzás 2012, 2015, 2017). Erre alkalmasak a kék 
és zöld mikrohálózatként értelmezett belterületi földárokrendszerek az őket kísérő 
zöldfelületekkel. 

Az elkészült megyei és települési klímavédelmi dokumentumokból leszűrhető 
tapasztalatunk az, hogy a fenti koncepcionális szemléletmód nem nyert még teret. 
Legfeljebb részelemeit láthatjuk, jobbára szinergikus összekapcsolás nélkül, miközben 
tervek pusztán műszaki megfontolásoknak megfelelő létesítményként tekintenek a kék 
hálózatokra és azokat a település zöld hálózatától elválasztva kezelik.

3. Szeged-Tápé városrész általános állapota a klímaváltozás 
szempontjából

Tápét 1973-ban Szegedhez csatolták, így a településrészre vonatkozó statisztikai adatok 
nehezen elérhetővé váltak, mivel azokat többnyire nem vezetik önállóan.

Tápé község belterülete közvetlenül a Tisza folyó mellett, a Tisza mélyárterén helyezkedik 
el. A településrész – folyó felé lejtő – területe 78-81 m.B.f.. Ebből mindössze az egykori 
településközpont (a Költő utca és a Honfoglalás utca) területe emelkedik 80 m.B.f. fölé. A 
korabeli térképek a folyóval összeköttetésben lévő gödröket, ereket, lápos réteket mutatnak 
(I. és II. katonai felmérés). Tápét valamennyi tiszai árvíz érintette és a település komoly 
károkat szenvedett csaknem minden alkalommal, amikor az árvíz elérte (pl.: az 1812-es, 
1826-os, 1830-as árvizek) (Vágás 1975). A történeti térképek szerint a mai településterület 
a nagy folyószabályozásig erősen belvizes, az árvizes időszakokat leszámítva is víz borította 
hely volt. A vízrendezési munkálatok óta a belvíz-veszélyeztetettség csökkent, a belvíz 
rendszeresen csak a be nem épült külterületen jelent problémát.

Tápé résztelepülés a 38. Tápé-Vesszősi belvízöblözethez tartozik. Az Alföld Alsó-Tisza-
vidék elnevezésű középtájának déli részén helyezkedik el. A belvízöblözet természeti 
tájbeosztását tekintve mérsékelten kontinentális síkság, uralkodóan mezőgazdaságilag 
hasznosított tájtípusokkal. Tápé területe jellemzően mentesített ártér, holtmedrekkel, 
réti talajosodó öntésföldekkel, ill. mocsári erdőtalajokkal. A felszín alatti agyagos-iszapos 
képződményeknek köszönhetően a térség vízáteresztő-képessége rossz, ami a felszín 
alatti vizek védelme szempontjából előnyös, a mélységi vízkészletek így a belvízöblözet 
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területének túlnyomó részén földtanilag védett helyzetűek. A talajvíz feszített tükrű, azaz 
enyhe nyomás alatti. A víztükör sokéves átlaga 1-2 m körül helyezkedik el a felszín alatt. A 
talajvizek megcsapolója a Tisza, de a közelség miatt a talajvizek visszafelé is áramolhatnak 
a folyót közvetlenül kísérő sávban az árvizek idején. A Duna-Tisza-közi hátságon a ’70-es 
évek második felétől kezdődően megfigyelhető talajvízszint süllyedés itt is érezteti hatását, 
bár ezt több tényező befolyásolja Tápé területén, mint pl.: a Tisza közelsége, csapadék 
időbeli eloszlása, árvizek hatása, stb. (ATIVIZIG 2016).

A csapadékviszonyok tekintetében Szegeden is érvényesül az országosan is megfigyelhető 
trend, hogy csökkent a csapadékmennyiség. Az évi összeg közel 10%-kal lett kevesebb az 
elmúlt 100 év alatt, ugyanakkor az évek közötti változékonyság jelentős, és adott évben is 
nőtt a hirtelen lezúduló extrém csapadékok gyakorisága. Szeged hőmérsékleti adatsorában 
is megfigyelhető az évről-évre fellépő változékonyság. A hőmérséklet emelkedő tendenciája 
azonban az utolsó harminc évben egyértelműen kimutatható, az illesztett lineáris trend 
0,7ºC-os növekedést jelez az utolsó 30 évre vonatkozóan (Internet2).

Tápé az ún. Pálfai-féle aszályindex szerint Magyarország aszály által leginkább 
veszélyeztetett régióihoz tartozik. 1931 és 2015 között 30 aszályos év volt, ezek közül 
Tápén négy aszály esett a rendkívüli és az extrém kategóriákba, valamennyi 1990 után. 
Az 1950-1980-as években az éghajlati vízhiány a településen átlagosan 350 mm/év volt, 
amely Magyarország legaszályérzékenyebb területei közé sorolja a falut (ATIVIZIG 2017).

Tápé beépített területe az 1980-as évek eleje óta csak minimális mértékben növekedett. 
A szuburbán robbanás a településrész területét nem érintette, ugyanakkor a második 
világháború végekor még meglévő település által körbezárt zárványokat felszámolták és 
beépítették (pl.: Szék utca, Szirom utca, Tanító tér). Tápé megőrizte kertvárosi jellegét 
és megmaradt a dél-alföldi településképi jellemzőként értékelhető föld és burkolt nyílt 
csapadékvíz elvezető árokrendszerek jelentős része. Véleményünk szerint a klímaváltozás 
érezhető hatásait hatékonyan lehet ellensúlyozni a kertvárosi településrészeket jellemző 
magasabb arányú zöldfelületek megfelelő kezelésével és a kék és zöld mikrohálózatok 
karbantartásával és fejlesztésével. Erre kiváló példa Tápé is, ezért választottuk kutatásunk 
mintaterületévé.

4. A zöld és kék mikrohálózatok karbantartását és fejlesztését 
nehezítő tényezők

A XX. század végén Tápén is teret nyert az a törekvés, hogy a nyílt csapadékárkokat zárttá 
építsék, illetve a földmedrű árkokat burkolattal lássák el. Az emögött rejlő okrendszer 
összetevőit a következőkben fogalmazhatjuk meg. 

A rendszerváltást követően erősödő individualizáció és a felpörgő életritmus nem csak 
a hagyományos paraszti gondolkodásmód háttérbe szorulását idézték elő, hanem ezzel 
együtt az időjárással való napi együttélésnek, és a környezetükben lévő közterületek 
ápolására való igénynek háttérbe szorulását is. Vannak olyan városi lakosok, akiknek a 
szocializációjában ez egyáltalán nincs is jelen. Az életmód változásával „nincs idejük és 
energiájuk” az árkok karbantartására, ezért sokan készek akár önerőből is átépíteni azt 
betoncső csatornára. A kisgyermekes családok egyúttal azt is megfogalmazzák, hogy a 
gyermekek – főleg ha műanyagmotorral, biciklivel haladnak – beleeshetnek az árkokba, tehát 
azok balesetveszélyesek. A többszörösére nőtt gépkocsi állomány miatt megnövekedett a 
parkolóhelyek iránti igény a kertvárosi részekben is, ami maga után vonta a kapubejárók 
számának, szélességének a növekedését is. Ráadásul ezek útburkolathoz való csatlakozása 
nagy csatlakozóívvel történik. Mindezek és a közművesítések együttes eredményeként 
erőteljesen nőtt a burkolt felületek aránya, míg a fák száma és a zöldfelületek aránya 
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csökkent. 

A lakosság jelentős része annak ellenére, hogy a házak előtti árkok, zöld területek és fák 
karbantartása – Szegeden is – változatlanul lakossági feladat, ám a legkülönfélébb okokból 
nem tartotta és tartja karban ezeket. Az árok-hálózat egésze azonban akkor is rossz állapotba 
kerül, hacsak a lakosok egy része nem tesz eleget a karbantartási kötelezettségének. Tápé 
esetében is találunk olyan szakaszokat, amelyet az érintett lakosok nem tartanak rendben.

A települési szintű tervezésben is találunk olyan változásokat, amelyek kedvezőtlenül 
érintették a csapadékvíz árokhálózatok megítélését, szakmai szempontokból is. Sokáig 
uralkodott ugyanis az a gondolkodásmód, miszerint az a korszerű, ha zárt betoncső 
rendszerrel, minél gyorsabban és teljes mértékben vezetjük el a lehullott csapadékot. 

A rendszerváltás előtti szigor, illetve az állami források megléte lehetővé tették az 
árkoknak a város általi rendben tartását, illetve a szabályok betartatását. A rendszerváltást 
követően megszűnt ez a szigor és változtak a tulajdonosi viszonyok is. Szegeden például 
a Vízmű Zrt. fenntartásába kerültek a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek. A 
Viziközmű törvény  változásával a finanszírozási háttér eltűnt, mivel nem került önálló 
elemként megnevezésre a belterületi árokhálózat. A szükséges források hiánya miatt így 
megszűnt a folyamatos városi ellenőrzés és karbantartás is. Így a földmedrű árkok egyes 
helyeken – Tápén is – egyre elhanyagoltabbak lettek. Bár a lehulló csapadékvizek kapcsán 
elindult a szakmai paradigmaváltás – a lehulló csapadék visszatartásának szükségessége 
–, de igen lassan nyer ez teret a gyakorlatban. A csapadékvíz elvezető hálózat bosszantó 
gondjai miatt ugyanis a lakossági ingatlanokat a vízelvezetési problémák veszélyeztetik. 
Ezek megoldatlanságáig nehéz meggyőzni a tulajdonosokat arról, hogy tegyenek a víz 
visszatartásáért. 

Nagyobb léptékben nézve a problémát, Tápén éppen most építették át a Tápéi, 
nagyszelvényű főcsatorna széles és mély medrét zárt betoncsöves csatornává arra 
hivatkozva, hogy ez elengedhetetlen a szúnyoginvázió és a beleszemetelés miatt. Közben 
ez a megoldás rontott az egyes ingatlanokról való vízelvezetés hatékonyságán is.

A klímaváltozással és klímavédelemmel kapcsolatos tudományos, szakmai észrevételek, 
javaslatok még nem gyűrűztek be a mindennapi gyakorlatba sem országos, sem helyi 
szinten. Ezt mutatja az, hogy nincs olyan jogszabályi, finanszírozási és ellenőrzési háttér, 
ami megvalósíthatóvá teszi az egyes területi szinteken a klímapolitikai dokumentumokban 
megjelölt célkitűzések tényleges megvalósulását. A települési önkormányzatok 
feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályokban sem jelenik meg kötelező 
feladatként a klímavédelem. Az önkormányzatok egyéb feladataihoz kapcsolódóan 
(pl. környezetvédelem, hulladékkezelés, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) találunk a 
klímavédelemhez és a klímaadaptációhoz köthető akciókat (pl.: zöldterületek növelése, 
csapadékvíz kezelés, vízgazdálkodás), és a megvalósítást lehetővé tevő pályázatokban kap 
egyre nagyobb hangsúlyt a projektek klímavédelmi szempontú indoklása. Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata is felismerte a klímavédelem fontosságát és az Egyetemmel 
együttműködve több pályázat került már beadásra és vannak elnyert projektek is (pl.: Urban 
Prex, Nature4Cities). Ezek azonban nem érintik a város egész területét – így Tápét sem – 
és a származtatható tapasztalatok még nem kerültek be a városüzemeltetés gyakorlatába.

Szeged településfejlesztési dokumentumai is hangsúlyozzák a klímatudatosság és a 
tudatformálás fontosságát, mégis azt tapasztaljuk, hogy a helyi lakosok nagy többsége 
nem érzi, hogy tényleges szerepük lehet a klímavédelemben és klímaadaptációban. 
Véleményünk szerint azért, mert nehéz azt a léptéket, köznapi érdeket megtalálni, amellyel 
valóban közvetíthetjük a környezet- és klímatudatosságban való cselekvő részvételt. A 
léptéket a konkrét lakókörnyezethez, lakóhelyhez, saját ingatlanhoz érdemes kapcsolni. 
Ez az a közvetlen földrajzi tér ugyanis, amihez a lakos kötődik, érdeke fűződik annak 
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rendben tartásához, annak védelméhez, a saját eszközeivel való racionális gazdálkodáshoz, 
az élhetősége megtartásához, fejlesztéséhez, esztétikus kialakításához. A dél-alföldi 
településekre jellemző belterületi zöld felületekhez és csapadékvíz árok-rendszerhez 
önkormányzati és lakossági érdekként is kapcsolható a környezet- és klímatudatosság. Tápé 
esetében kutatásunk távlati célja, hogy eredményként olyan pedagógiailag és szakmailag 
is megalapozott programokat, tevékenységeket dolgozzunk ki, amivel ezen településképi 
elemekkel kapcsolatban valóban elérhetjük a lakossági klíma- és környezettudatosság, 
illetve tevékenység növekedését, fejlődését.

5. A hosszú távú településfejlesztés stratégiai elemei a 
klímaadaptáció szempontjából az időszakosan kék és zöld 
mikrohálózatokra vonatkozóan

Tápén az elmúlt időszakban több változás is történt a csapadékvíz elvezető rendszeren 
a korszerűsítés és a lakossági igények érvényesítése jegyében, amelyek azonban a 
klímavédelem szempontjából nem feltétlenül tekinthetőek előnyösnek.

A Tápéi-főcsatorna ez évben került átépítésre, és az ún. korszerűsítés fő indoka 
alapvetően a kanális gondozatlansága volt, valamint az ebből fakadó bűz és szúnyog invázió. 
A főcsatorna az állam tulajdona, amit az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezel. Az 
illetékesekkel folytatott informális beszélgetésekből az derült ki, hogy folyamatosan gond 
a bel- és külterületi csatornák karbantartásához szükséges ember és finanszírozási háttér 
biztosítása. Így bár a klímavédelem szempontjából jobb lett volna kanális állapotban 
megtartani a Tápéi-főcsatornát, de ember és finanszírozás híján, megoldva a bűz és 
szúnyoginvázió miatti lakossági panaszokat, “egyszerűbb” volt zárttá átépíteni azt (főleg, 
hogy erre adódott forrás).

Az elmúlt években Tápén is több alkalommal okozott komoly gondot a lezúduló csapadék 
elvezetése, így aktuálissá vált a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója. A tervek 
már 2012-ben megszülettek, és ez évben nyolc helyen – Beregi sor, Szirom utca, Honfoglalás 
utca, Rév utca, Búcsú tér, Újföld sor, Zágráb utca, Árnyas utca – összesen 3784 folyóméter 
csapadékvíz csatornát újítottak fel. A megvalósítás során nem érvényesültek klímavédelmi 
szempontoknak is megfelelő technikai megoldások (pl. áttört fenékburkolat). Egyúttal a 
tervezés és a megvalósítás során az árkok helye, a zöldfelületek, a közművek és védősávjaik 
nem lettek összehangolva, így a zöldfelületek aránya nem növekedett érdemben. Például 
a Honfoglalás utca jelenlegi állapota sem esztétikailag, sem klímaadaptáció szempontjából 
nem kedvező, miközben a csapadékvíz elvezetés helyzete romlott.

Nem szeretnénk kisebbíteni a megvalósult beruházások pozitív eredményeit, 
ugyanakkor továbbra is klímaadaptációs feladat annak kidolgozása, hogy hogyan lehet 
ezeket továbbfejlesztve, kicsit átalakítva módosítani úgy – meghatározva a lakossági 
részvételi lehetőségeket is –, hogy jobban megfeleljenek a klímavédelmi szempontoknak. 
A következőkben azt mutatjuk be, hogy a belterületi föld és burkolt árkok milyen szerepet 
játszhatnak ebben.

A települési vízgazdálkodás egyik fontos szakmai javaslata, hogy a települések 
belterületén is próbáljuk a lehullott csapadékot – különösen aszályos időszakokban – 
visszatartani és visszajuttatni a talajba. Jelenleg még mindig az az elterjedt gyakorlat, hogy 
szikkasztás nélkül vezetjük el ezeket, aminek eredményeként a talaj vízhiánya tovább nő 
– a talajfelszíni rétegben is. Ennek számos negatív következménye tapasztalható, mint 
például a növényzetre gyakorolt hatása, illetve ezzel együtt a páratartalom csökkenésének 
káros klimatikus hatása. 

Az érintettekben az sem tudatosult, hogy egy 40 cm fenékszélességű és 1 m mély 



299

csapadékároknak sokkal nagyobb az átfolyási keresztmetszete, illetve a tároló képessége, 
mintegy helyette megépített 30-40 cm átmérőjű betoncső csatornának. Ezen túl a betoncső 
szikkasztani sem tud, mert zárt rendszer. Kifejezetten belvizes időszakban szakmailag egy 
másik probléma is van a zárt csatornákkal. Ennek a helyzetnek ugyanis az is jellemzője, 
hogy a felső talajrétegek is vízzel telítődnek. Ahogy a zárt csőből kiszikkadni nem tud 
a csapadékvíz, úgy az a felső talajrétegben felhalmozódó vizet sem tudja elvezetni 
(1. táblázat). Így véleményünk szerint az időszakosan zöld és kék mikrohálózatként 
működtethető árokrendszereket megszüntetni, zárttá átépíteni, csak rendkívül indokolt 
esetekben szabadna. A zárt burkolatúak rekonstrukcióját áteresztő burkolatokkal kellene 
megvalósítani. Új burkolatok esetében a fenékburkolatokat kellene pártolni, illetve 
áteresztő burkolatok létesítését. Növelni lehetne a biztonságot azzal is, hogy ha az utcai 
árokrendszer elvezető képességét tovább tudnánk fokozni, pl. a folyásfenék szintek és 
a kapubejáró átereszek további rendezésével, illetve a lakóházi ereszek ezekbe való 
bekötésével. Új elemként mérlegelni lenne érdemes azt, hogy a gyűjtőárkok szakmailag 
kijelölt helyein egyszerű, gyorsan mozgatható tiltók kerüljenek beépítésre a vízlefolyás 
tervezett akadályozására, a lefolyó víz visszatartására. Síkvidéki körülmények között 
néhány jól elhelyezett tiltóval jelentős sikereket lehet elérni ezen a területen.

A földárkok és nyílt burkolt árkok nem érik el a fejlesztési dokumentumokban, 
projektekben és kutatásokban taglalt zöld és kék infrastruktúrák vagy éppen ökológiai 
folyosók méretét. Viszont mint zöld és kék mikrohálózatok komoly szerepet játszhatnak 
egy élhetőbb környezet kialakításában mind a klímavédelem, mind pedig a klímaadaptáció 
szempontjából. Tudatos fenntartásukkal, fejlesztésükkel a komplex szemléletű települési 
vízgazdálkodás egyik fontos elemévé válhatnak, és időszakosan valódi kék-zöld folyosóvá 
válhatnak.

6. Összegzés

A fenntartható településfejlesztés egyik kiemelkedő célja az egészségesebb, élhetőbb 
környezet kialakítása. Ehhez a megfelelő jogi szabályozás kialakítása mellett szükséges a 
szemléletváltás és a technológiai fegyelem, a támogató pénzügyi eszközök kialakítása, a 
megfelelő szervezeti, kutatási, oktatási intézményi háttér, az önkormányzatok környezet- 
és klímatudatosságának fokozása. Hasonlóan fontos a lakosság tájékoztatása, illetve 
tudatformálása, a mindennapi érdekei szerinti részvétele a környezete alakításában.

A települési csapadékvízgyűjtő-hálózatok az egyik olyan beavatkozási pont lehet a 

ÁROK ZÁRT CSŐ

Fizikai tulajdonságok
fenék szint = 40 cm

mélység = 51 cm
rézsű = 45°

átmérő = 30 cm

Keresztmetszet 0,45 m² 0,07 m²
10 m szakasz esetén a betározó 

képesség 5 m³ 0,5 m³

Szikkasztási funkció van nincs
Tározási funkció van nincs

Villámzivatar kezelésében játszott 
szerepe van van, de nem hatékony

Belvíz kezelésében játszott szerepe van nincs
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klímaváltozás elleni küzdelemben, amely modellként szolgálhat a későbbi klímavédelmi 
akciók megtervezéséhez, társadalmasításához, majd kivitelezéséhez.

A nyílt árokrendszer lehetővé tenné a nyaranta lezúduló nagy intenzitású esők kezelését, 
és a víz részleges helyben tartásával, beszivárogtatásával ellensúlyozható lenne a klimatikus 
változásokból adódó talajvízszint süllyedés, a talaj kialakuló vízhiánya. Ráadásul a nyílt árok 
rendszerek kiegészítik és segítik a zöld infrastruktúra rendszerek fenntartását, és ezáltal 
a mikroklíma javulását, tehát a klímavédelmet és a klímaadaptációt. Kutatásunk céljai 
közé tartozik, hogy eredményeként olyan pedagógiailag és szakmailag is megalapozott 
programokat, tevékenységeket dolgozzunk ki a jövőben, amivel ezen településképi 
elemekkel kapcsolatban valóban elérhetjük a lakossági klíma- és környezettudatosság, 
valamint tevékenység növekedését Tápén. Egyúttal olyan szakmai javaslatokkal éljünk, 
amelyek segítik a klímavédelmi és -adaptációs szempontok érvényesülését a helyi 
önkormányzatok gyakorlatában is.
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KÖZTERÜLETI FAÁLLOMÁNY ÖKOSZISZTÉMA 
SZOLGÁLTATÁSAINAK ELEMZÉSE SZEGED PÉLDÁJÁN

GULYÁS ÁGNES, KACSOVA CSENGE, KISS MÁRTON
Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet,  

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Abstract
The structural evaluation of public tree stand in Szeged was carried out using the detailed tree 
cadastre dataset containing 10748 trees. The total number of species/varieties is 134, but 60% 
of the population belong only to 10 species. Based on the age and health assessment of the most 
frequent species, the total tree stand is in a relatively good condition, but damages on the trunk 
or in the crown are more prevalent in the case of some species. These species are more sensitive 
to stress factors related to urbanisation, which results in higher maintenance costs, particularly at 
high ages. We calculated some climate-related ecosystem services of the trees: carbon storage and 
annual sequestration, stormwater runoff regulation and air pollution removal. The results show that 
ecosystem service provision depends on leaf area, which is affected by general tree condition. This 
draws the attention to the need for careful selection of species and varieties in tree planting projects.

Kulcsszavak: zöld infrastruktúra, városi faállomány, i-Tree, ökoszisztéma szolgáltatás 
elemzés

1. Bevezetés

Az urbanizáció előretörése és a globális klímaváltozás kedvezőtlen következményei 
miatt a települési zöld infrastruktúra jelentősen felértékelődik (Soares et al. 2011). A 
városok zöldfelületi ellátottsága ill. a lakóhelyek zöldfelületekhez való közelsége számos 
vizsgálat szerint számszerű összefüggésbe hozható megbetegedési adatokkal (Gascon et al. 
2016, Braubach et al. 2017). Az élhető települési környezet kialakítása pedig a napjainkban 
egyre nagyobb szerepet kapó okos város fejlesztési programok és projekteknek is fontos 
pillére (Kim és Yoo 2015, Anguluri és Naranayan 2016). Ezen belül is kiemelt figyelem 
irányul a városi faállományra, mivel ez nyújtja a legsokoldalúbb városökológiai előnyöket, 
azaz a legszélesebb körű ökoszisztéma-szolgáltatást a városlakók számára (Breuste 2013). 
Fejlesztésük, de olykor még a megtartásuk is komoly kihívás a kedvezőtlen városi adottságok 
(levegő- és talajminőség, hő- és vízháztartás) és a változó klimatikus háttértényezők miatt. 
Nagyban megkönnyíti az operatív munkát amennyiben pontos és naprakész információkkal 
rendelkezünk az állományról, amelyet megvédeni vagy fejleszteni kívánunk.  

A zöldfelületi vagyonkataszter készítése az önkormányzatok törvényben előírt 
kötelezettsége, ami azonban az adott famennyiség értékénél lényegesen összetettebb 
kérdés. Egyes szolgáltatások (pl. a szennyezőanyag- és szén megkötés, a csapadékvíz 
visszatartásával elérhető lefolyáscsökkenés, az épületek árnyékolásával elérhető energia 
megtakarítás) viszonylag könnyebben (pénzben is kifejezhetően) értékelhetők, ugyanakkor 
a termikus komfort javítása, az esztétikai és/vagy kulturális érték, a mentális és fizikai 
regeneráló hatás jóval elvontabb fogalmak és indikátorokkal nehezebben megfogható 
hozadékai a jól karbantartott zöldfelületnek és faállománynak (Gulyás et al. 2015; Nowak 
et al. 2016). 
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2.  Anyag és módszer

A szegedi közterületi faállomány eddigi felvételezése két nagy kampány során (2014/15-
ben és 2016/17-ben) készült. A kataszteri adatfelvételezés nemzetközi standardok szerint 
térinformatikai rendszerben rögzített, egyed alapú, amely számos adatot tartalmaz az 
egyed méreteire, az egyed állapotára, valamint a fa helyének adottságaira vonatkozóan. 
A hazai kataszteri gyakorlatot néhány olyan adattal egészítettük ki, amely az általunk 
alkalmazott értékelő modell (i-Tree Eco) speciális bemeneti adata (például a lombkorona 
száradásból, és/vagy metszésből adódó hiányának százalékos aránya, a besugárzásnak 
való kitettség).

A korábbi felmérések főként a város körutas szerkezetében az ún. ”nagykörúton” belüli 
részen történtek, míg az újabbak a körúton kívül eső utcákban folytatódtak (1. ábra). (Az 
elemzés időnként külön kezeli a két területet, mert a körúton belüli régió jellemzően 
az erősebb beépítettségű belvárosi térséget reprezentálja, míg az újabb felmérések a 
nyitottabb, társasházas beépítésű külvárosiasabb jellegű területeket.) Bár a jelenlegi 
adatbázis nem terjed ki a város egész területére, jól reprezentálja a városi közterületi 
faállományt és igen sokrétű elemzést tesz lehetővé. Jelen tanulmányban az állomány 
fontosabb strukturális jellemzőire és néhány alap (szabályozó) ökoszisztéma-szolgáltatás 
értékelésére térünk ki.

A terepi felmérést követően az alapadatokat egy Európában már viszonylag széles 
körben alkalmazott, Magyarországon még kevéssé ismert (és használt), az USA Erdészeti 
Szolgálata által fejlesztett, több modulból álló i-Tree szoftvercsomag ún. Eco moduljának 
segítségével elemeztük tovább.

3. Eredmények

Az állomány strukturális elemzése

A felmérésben 10748 egyed adatai kerültek elemzésre. Egyes jellemzőknél érdekes 
különbség rajzolódik ki a két állomány között, ezért használjuk helyenként ezt a 
megkülönböztetést. 

1. ábra: A két felmérési kampány (2014/15 zölddel jelzett és 2016/17 lilával jelzett) által lefedett 
területek Szeged körtöltésen belüli területén
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Esetenként az egyszerűbb megjelenítés miatt egyes nemzetségeknél (vagy 
fajcsoportoknál) összevonásokat végeztünk. A „hársak” gyűjtőfogalom alatt például a 3 
előforduló fajt értjük (kislevelű, ezüst és nagylevelű), míg az „akácok” alatt a fehér és a 
japánakác értendő.

Míg a körúton belüli (belvárosi) állományrészben a hársak kimagasló arányt képviselnek 
és az akácokkal (itt főleg a japánakáccal) együtt az ottani állomány felét teszik ki, addig a 
belvárosból kifelé haladva a gyümölcsfák (főleg csonthéjasok) és a tuják veszik át a vezető 
szerepet a közterületen is. A családi házas övezetek felé haladva ez sok esetben a lakossági 
ültetési szokásokat tükrözi.

A teljes állomány viszonylag fiatal, közel egyharmada a 15 év alatti korcsoportba 
tartozik. Különösen magas ez az arány a körúton kívül. A belvárosi egyedek esetén a 30-
45 év közötti korosztály aránya megközelíti a legfiatalabb korcsoportét, és 45 évtől felfelé 
minden magasabb korosztály nagyobb arányban képviselteti magát a belvárosban (2. ábra). 

Nem meglepő az idősebb korosztály alacsony (5% körüli) aránya sem. Egyrészt 
az idősödő egyedeknél ‒ noha a szolgáltatásaik mértéke sokáig emelkedik a kor 
előrehaladtával ‒ egy bizonyos kor után a fenntartási költségek is magasabbak lesznek, 
így a környezetgazdálkodás ésszerűségi okokból nem hagyja elöregedni az állományt. 
Szegeden ehhez az a sajátos tényező is hozzájárult, hogy a város korábbi faállományát az 
1879-es nagy árvíz és az azt követő újjáépítés teljesen megsemmisítette.  

1. táblázat: Reprezentatív fajok/fajcsoportok és nemzetségek a körúton kívül és belül
Körúton kívül Körúton belül

Gyümölcsfák 763 1741 Hársak
Tuják 636 705 Akácok

Hársak 570 600 Ostorfák
Akácok 494 434 Kőrisek
Kőrisek 389 429 Juharok
Juharok 321 291 Gyümölcsfák

Közönséges nyír 230 271 Bugás csörgőfa
Közönséges platán 171 215 Tuják

Ostorfák 165 171 Közönséges platán
Bugás csörgőfa 84 115 Páfrányfenyő

Nyárfák 56 81 Nyárfák
Páfrányfenyő 19 31 Közönséges nyír

2. ábra: A körúton belüli és kívüli állományrészek valamint a teljes állomány koreloszlása
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A teljes állomány közel 60%-a mindössze 10 fajba tartozik (2. táblázat). A továbbiakban 
az elemzéseink többségét erre a 10 fajra mutatjuk be. 

A legegyenletesebb (és legszélesebb) korstruktúrával a nyugati ostorfa és a japánakác 
rendelkeznek, mivel a két faj a múlt században hosszú évtizedekig nagy népszerűségnek 
örvendett a szisztematikus fatelepítéseknél. Mostanára az állományaik öregedők, 
különösen igaz ez a japánakácra, ahol ezt a korosodó jelleget a további elemzés több 
állapotjellemzőjénél is megfigyelhetjük.

Ellenpontként a nyugati tuja és a virágos kőris állományai a legfiatalabbak, szinte az 
egész állományuk 30 év alatti. Csak a hársakat vizsgálva, az ezüsthárs igen fiatal állománya 
arra utal, hogy az utóbbi 2 évtizedben gyakran alkalmazzák új ültetéseknél, vagy idős 
állományok lecserélésére.

A gyakorlati tapasztalatok eddig azt mutatják, hogy a faj megfelelő alternatíva lehet a 
klímaváltozás és az urbanizált környezet támasztotta kihívások közepette a klímatudatos 
városi fás vegetáció kialakításában. Az érzékenyebb és ezért rosszabb egészségi állapotban 
lévő kis- és nagylevelű fajok helyett ültetett ezüsthárs jobban bírja a városon belüli 
megpróbáltatásokat, növekedési és egészségügyi mutatói idősebb korban is jobbak (3. 
ábra).

2. táblázat: A fafajták egyedszámai alapján készített „TOP10-es” lista
Fafaj Egyedszám %

Kislevelű hárs Tilia cordata 1134 10,6
Nyugati ostorfa Celtis occidentalis 748 7,0

Japánakác Sophora japonica 740 6,9
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 593 5,5

Ezüst hárs Tilia tomentosa 584 5,4
Meggyfa Prunus cerasus 531 4,9

Nyugati tuja Thuja occidentalis 521 4,8
Fehér akác Robinia pseudoacacia 459 4,3

Virágos kőris Fraxinus ornus 415 3,9
Bugás csörgőfa Koelreuteria paniculata 355 3,3

Domináns fafajok összesen 6080 56,57%
Egyéb fafajok összesen 4668 43,43%

3. ábra: A leggyakoribb 10 faj állományainak koreloszlása
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Ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése

Az i-Tree Eco által szolgáltatott modelladatok lehetővé teszik több ökoszisztéma 
szolgáltatás értékelését. A városi fák szénraktározásban és éves szénmegkötésben betöltött 
szerepe eddig igen elhanyagolt kutatási terület volt, noha jelentősége ‒ különösen olyan 
térségekben ahol a városon kívüli területek erdősültsége alacsony, így Szeged környékén is 
‒ nem elhanyagolható. A modelladatok segítségével így mérhetővé válik a városi faállomány 
éghajlatváltozással szembeni mitigációs potenciálja.  A korábbiakban bemutatott idős 
japánakác állomány korából adódóan kiemelkedő átlagos törzsátmérővel rendelkezik, 
és ehhez tartozóan jelentős tárolt szénmennyiség köthető a fajhoz. Ugyanakkor sok 
idős japánakác lombkoronája csonkolt, ezért a teljes állomány széntárolása nem olyan 
kiemelkedő, mint amit a kiemelkedő törzsátmérő alapján várhatnánk (4. ábra).

A kislevelű hárs és a nyugati ostorfa is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak széntárolás 
tekintetében, annak ellenére, hogy az átlagos törzsátmérőjük az előző fajéhoz képest 
kisebb. Ez valószínűsíthetően a jobb lombkorona-állapotnak köszönhető, amely így 
nagyobb mennyiségű szénmegkötésre képes, mint a vastag törzsű, ám degradált lombozatú 
japánakác.

A levélfelület számos szolgáltatás fontos indikátora, és alapvetően meghatározza a 
szennyezésmegkötő-képesség mértékét. A leggyakoribb gáz halmazállapotú szennyezőkből 
igen jelentős megkötést ér el a teljes állomány, és a leggyakoribb 10 fajnak ebben (is) 
kiemelkedő jelentősége van. A teljes faállomány például majdnem 1200 kg ózont távolít el 
évente, ennek 60%-a TOP10 fajhoz köthető (5. ábra).

4. ábra Az átlagos törzsátmérőre vetített szén-tárolás a TOP10 fafajnál

5. ábra: A TOP10 fafaj összes egyede által eltávolított szennyező anyag mennyisége a teljes 
állományhoz mérten
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4. Következtetések

A bemutatott részletes adatbázis előállítása és naprakészen tartása ugyan nagyon nagy 
humán erőforrás és komoly anyagi ráfordítás igényű, ám a későbbiekben egyaránt segíti a 
fákkal kapcsolatos operatív munkát (telepítés, gondozás), a tervezést, a döntés előkészítést, 
illetve a kutatást is, ezért egyre nagyobb szükség van rá. Emellett komoly igény mutatkozik 
az eddigieknél összetettebb, modern szemléletű és új kutatási eredményekre támaszkodó 
értékelési metódusokra is, amelyekkel az ökoszisztéma szolgáltatás szempontú értékelések 
lehetővé válnak, A bemutatott értékelési módszertan és maga az eredményadatbázis alapját 
képezheti olyan egyszerűbb modelleknek, amik különböző (asztali vagy mobil platformon 
megvalósított) informatikai alkalmazások elemeként a legkorszerűbb várostervezési 
módszerek részévé válhat. A biztosított ökoszisztéma-szolgáltatások mennyiségéhez 
monetáris érték is rendelhető, ami lehetővé teszi azok beillesztését a tervezési és 
döntéshozatali folyamatokba a település zöldfelület-menedzsmentben.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A HELYI 
KLÍMA ÖSSZEFÜGGÉSEI BUDAPESTEN  

AZ ETELE ÚT ÉS KÖRNYÉKÉN
SALLAY ÁGNES, JOMBACH SÁNDOR, LI HUAWEI

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Absztrakt 
A XXI. század legjelentősebb környezeti kihívása a klímaváltozás, mely jelentős változásokat hoz 
a településeink élhetőségében. A nagyvárosokban kimutatható az ún. városi hősziget effektus, 
mely a burkolatok és beépítések nagy aránya miatt még a környezetüknél is nagyobb hőmérséklet 
emelkedést indukál a városainkban. Minta területnek Budapest XI. kerületében az Etele út környékét 
választottuk, ahol az elmúlt évtizedekben különösen nagy változások zajlottak le.
Vizsgálatunk során a 2017. nyarán dokumentált hőmérsékleti viszonyokat hasonlítottuk össze a 
2019-es állapottal. Arra kerestük a választ, hogy az úthálózat felújítása, a zöldsávok átalakítása és 
a beépítés változása milyen hatással volt a terület helyi klímájára? Összemérhető-e az új, füvesített 
villamospálya a korábbi fasorok és a többszintes növényállomány hőmérséklet csökkentő hatásával? 

Kulcsszavak: közlekedés-fejlesztés, felszínhőmérséklet, városi hősziget, zöldfelület

1. Bevezetés

Az emberiség jelentős része városokban él. A városlakók aránya az EU-ban már közel a 
lakosság 80%-a (ENSZ, 2014). A városok egyre nagyobb kiterjedésűek lesznek, a beépített 
területek, a burkolt felületek aránya folyamatosan nő. Az Európai Környezeti Ügynökség 
(EEA) 2012-es tanulmányában foglalkozott az európai városok klímaváltozásra való 
érzékenységével, több, mint 500 európai város érzékenységét ismerhettük meg az 
anyagban. A tanulmányban megállapították, hogy az európai városok (köztük Budapest) 
klímaváltozásra való érzékenysége igen magas, egyértelműen a nyári hőhullámok 
erősödése, gyakoribbá válása várható ezekben a következő évtizedekben (EEA, 2012). 

Az ún. városi hősziget a nagyvárosokban bekövetkező mikroklimatikus jelenség, 
melynek lényege, hogy beépített városi területen a hőmérséklet szignifikánsan magasabb, 
mint a várost környező külvárosi és vidéki területeken (Nasran et al 2019).A jelenség okai 
összetettek, melyek közül a legfontosabbak a következők (Internet1):

• hiányoznak a természetes párologtató felületek, 
• a városokban található beton és aszfalt felületek a nagyobb arányban nyelik el, mint 

ahogy visszasugározzák a napsugárzást, 
• a függőleges felszínek fokozzák a sugárzás elnyelését, 
• az emberi tevékenység sokféle hőtermeléssel jár,
• a szennyező anyagok nagymértékben módosítják a légkört. 
A városokban a magasabb felszín- és levegőhőmérséklet, a városi tájhasználat 

(városszerkezet, anyaghasználat), az antropogén hatások (pl. klímaberendezések) és a 
megváltozott meteorológiai körülmények (szélirány, páratartalom, látszó égbolt, csapadék, 
sugárzási viszonyok) következménye (Rizwan et al. 2008; Kleerekoper et al. 2012; Martin 
et al. 2015).

A Föld és azon belül a nagyvárosok hőmérsékleti viszonyainak változásait 
leghatékonyabban űrfelvételek segítségével lehet tanulmányozni. A legutóbbi, 2019. június 
végi európai hőhullámot a NASA a földfelszíni hőmérsékletet a Nemzetközi Űrállomásról 
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észlelő ECOSTRESS (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space 
Station) missziója térképezte fel és elkészítette négy európai nagyváros – Róma, Párizs, 
Madrid és Milánó – hőtérképét az adott időszakban.

A NASA honlapján közzétett hőtérképeken a melegebb térségek vörös, a hűvösebbek 
kék színűek. A felvételek jól jelzik, hogy minden város központjában jóval melegebb van, 
mint az azokat övező térségekben a városi hőszigethatás miatt. Az adott időszakban a 
földfelszíni hőmérséklet 25-30 Celsius-fok volt kora reggel, ami azt jelzi, hogy az előző 
napi hőt tárolta a nagy hőtárolásra képes földfelszín, mint az aszfalt, a beton vagy a vizes 
helyek, amelyek képtelenek voltak kibocsátani magukból hőt a következő napig. Az általuk 
tárolt hő a következő nap még magasabb napközbeni hőmérsékletet eredményezett, egyes 
helyeken akár 40 Celsius-fokot – olvasható a közleményben (Internet2.)

A városi hősziget jelenség csökkentésére, a klímaváltozás hatásainak enyhítésére számos 
stratégiát dolgoztak ki az elmúlt évtizedben, ebbe a sorba illeszkedik a Klímabarát városok 
című kiadvány is, melyet a magyar elnökség idején fogadtak el, mely szerint: „A városok 
térbeli szerkezete több vonatkozásban is meghatározza a városklíma alakulását. Az éghajlat 
szempontjából a városi energiamérleget a legnagyobb mértékben az érzékelhető és a 
látens hő határozzák meg. Egyensúlyukat több tényező befolyásolja: milyen a növényzet 
elhelyezkedése, mekkora a burkolt felületek aránya, mik a város morfológiai jellegzetességei 
és fizikai elrendezése, továbbá hogy milyen a város horizontális és vertikális szerkezete, 
mekkora az árnyékolt területek aránya és az utcák természetes szellőzési képessége” 
(Klímabarát, 2011).

2. Anyag és módszer

A terület vizsgálata során első lépésben a beépítés változásait, majd űrfelvételek 
segítségével felszínhőmérsékleti viszonyok változását, végül termál kamerás felvételek 
segítségével a két évvel korábbi felvételek és a 2019. nyarán készített pillanatnyi 
felszínhőmérsékleti viszonyokat hasonlítottuk össze.

Beépítettség változásai

Újbuda jelentős része, így az Etele út és Etele tér környéke is a Duna szabályozásáig 
(1872) a Duna ártere volt, csak a magasabban fekvő részek voltak tartósan vízmentesek, 
így a beépítések is ezeken a területeken indultak meg.  Az első katonai felmérés idején a 
környéket a vizenyős területek jellemezték. A mai Etele tértől nyugatra fekvő hegyoldalakat 
a felmérés idején szőlőterületek borították (Újbuda 2007). A tér környékén az első állandó 
beépítést a Kelenföldi pályaudvar (akkor Kelenföldi vasút állomás) megépítése jelentette 
1882-ben a ”Buda-Kanizsa” vasútvonalon, amit 1862-ben adtak át. A XIX. század végéig 
a kerületnek ezt a részét csak néhány észak-déli irányba haladó út szelte keresztül, 
lakóházak nem épültek (1. ábra). A mai utcahálózat elődjének a kijelölése, a parcellázások 
a XIX-XX. század fordulóján történtek meg. Még a második világháború utáni időszakban 
is az Etele út menti részek vizenyősek voltak a magas talajvíz és a felszínre törő keserűvíz 
források miatt, ezt a részt a környékbeliek Nagyrétként emlegették (Kormos 1997). A 
terület nagyobb mértékű beépítésére a XX. század második felében, a kelenföldi lakótelep 
megépítésével került sor. A korábban nedves, vizenyős területek lecsapolására is ekkor 
került sor. Az akkori Szakasits Árpád út mentén az 1970-es évek végén épültfel a lakótelep, 
melyek építésekor több ház esetében, cölöpöket vertek le az akkor még ingoványos 
talajviszonyok miatt. A lakótelepen 9387 lakás épült.

A lakótelep megépítése után az Etele út környékén a beépítés sokáig változatlan 
maradt, a komolyabb változásokat a M4-es metró megépítése, majd az ahhoz kapcsolódó 
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fejlesztések hozták magukkal: az Etele téren létrehozták a távolsági buszvégállomást, 
elkezdték építeni az Etele plázát és 2017 végén megkezdődött az 1-es villamos pályájának 
a meghosszabbítása a Fehérvári út és Etele tér közötti útszakaszon. A villamos megépítése 
miatt a korábban (1970-es évek elején) telepített 3-as, helyenként 4-es fasor jelentős része 
kivágásra került, mely – feltételezésünk szerint – a környék hőmérsékleti viszonyaira is 
jelentős hatással volt, annak ellenére, hogy a villamos pálya egyes szakaszai „zöldítve”: 
gyepesítve és/vagy fatelepítéssel együtt készültek el. 

A területen jelenleg is komoly fejlesztések folynak: épül az Etele Pláza, az őrmezői 
oldalon a Budapest One irodaház és a vasúti, a távolsági buszjáratok és a BKV járatok 

1. ábra: A beépítés változásai a mai Etele tér környékén

2. ábra: Újjáépülő fővárosi csomópont ikonikus épülettel (Internet3)
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összehangolásával multimodális csomópont kialakítása kezdődött (Internet3), amit a 
beépítés és a forgalom további növekedését vonhatja maga után (2. ábra).

2.2. Felszínhőmérséklet mérések
A felszínhőmérsékletet kétféle módszerrel vizsgáltuk. Felülnézetből Landsat 7 

űrfelvételekkel (2014-2019 időszakban), terepen pedig hőkamerával (két időpontban). 
Mindkét módszerrel vizsgáltuk a városi épített elemek és a telepített növényzet 
hőmérsékletét. 

Az űrfelvételek minden vizsgált esetben délelőtt, pontosan 11:33-kor készültek. 
Feldolgozásuk QGIS 2.18 szoftverrel történt. A tanulmányba végül a 2014. 07. 17-én és a 
2019. 06. 13-án készült felvételek kerültek be. Mindegyik alkalommal jellemzően derült 
égbolt és erőteljes besugárzás volt jellemző. Az űrfelvételekből felszínhőmérsékletet az 
amerikai geológiai szolgálat oldalán is ismertetett módon, sokak által használt módszer 
szerint számítottuk ki (Sobrino et al. 2004, Jin 2012). Az eredmények értékeléséhez 
felhasználtunk nagyfelbontású VHR űrfelvételeket és ortofotókat is a 2014, 2017, 2018, 
2019 évekből. 

Az első terepi hőkamerás felmérés az építkezések megkezdése előtt 2017 nyarán Fluke 
(Ti20) hőkamerával a második az útépítés befejezése után Seek Thermal Pro hőkamerával 
2019 nyarán történt. A terepi mérések időpontjai: 2017. augusztus. 26,  2019 június 25 és 
július 4 délután 15 és 17 óra között.

3. Eredmények

Mind az űrfelvételek mind a terepi hőkamerás felvételek eredményeként nyomon 
követhető volt a zöldfelület csökkenésének és a beépítés növekedése következtében a 
felszínhőmérséklet emelkedése. 

3. ábra: Felszínhőmérséklet-változások műholdfelvételek alapján  
(Landsat 7 és 2015 ortofotó, forrás: USGS, BFKH-FTFF)
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Az űrfelvételek alapján készített felszínhőmérséklet (3. ábra) és vegetációs index 

térképeken látszik, hogy
• a növényzet kiterjedése a fejlesztéssel érintett területeken csökkent,
• a burkolt felületek az Etele út és Etele tér közelében növekedtek,
• a felszín hőmérséklete az Etele út környezetében növekedett,
• felszínhőmérséklet csökkenés csak elvétve, helyenként a magasabb épületek 

árnyékhatásának köszönhetően következett be. Az Etele Pláza a korábban már rész-
ben beépített területen, de helyenként jelentősebb növényállomány eltünése árán 
épülhet meg, mely az úthálózat közelében felszínhőmérséklet növekedést eredmé-
nyez.

• az Etele út közelében a felszínhőmérsékelttel mérhető hősziget jelenség növekedett. 
Főként a „nagyon meleg” és „forró” felületek kiterjedése növekedett.

A terepi hőképeken látható, hogy az Etele út környékén a zöldfelületek hűsítő szereppel 
bírnak, ugyanakkor az útfelületek a fém és műanyag elemek (hirdetőtáblák, reklámtáblák, 
útjelző táblák, hulladékgyűjtők, villanyoszlopok stb.) nagyon magas felszínhőmérséklettel 
rendelkeznek (4. ábra).

A vizsgált területen a legjelentősebb változások a következők:
• a zöldfelületek kiterjedése csökkent,
• a fák száma és lombtérfogata jelentősen csökkent,
• a fák árnyékoló, hőmérsékletcsökkentő hatása mára kevésbé érvényesül,
• az útfelületek nagy területen melegek, mert az út közepén lévő zöldsáv (gyepesített 

villamossín) hatása jóval mérsékeltebb, mint a korábbi fasoré volt,
• az út mentén a befolyásoltság tovább növekedett, nagyobb felületű villanyoszlopok és 

sűrűbb kábelhálózat jelent meg, ami növelte a meleg felszínek jelenlétét a területen.
Ugyanakkor, mint a 4. számú ábrán is látható, hogy az öntözött gyepfelület kevésbé 

melegszik fel, mint az elválasztó sávban korábban található száraz, gyepfelületek. A fás 
szárú növényzet eltűnésével az úthoz kapcsolódó felületek, zöldfelületek hőmérséklete 
növekedett. 

A korábbi közel 40 éves fasorok kivágása miatt az útfelületre, járdára, kevesebb árnyék 
jut, ezért felülete nagyobb területen melegszik fel. A nagy felületű villanyoszlopok, 
lámpák és kábelek felszíne magas hőmérséklettel bír (6. ábra) és az út mentén elhelyezett 
buszmegállókban semmiféle árnyékot nem találnak a várakozók, ami különösen egy forró 

4.  ábra  Hőmérsékletváltozások az Etele út – Somogyi út kereszteződésében (°C)
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nyári napon megnehezíti a várakozást.
A terület átépítése során az Etele utat kísérő parkban is jelentős változások voltak:  

sétányok mentén a többszintű növényzet helyett sokszor csupán gyepszint található, 
mely magasabb felszínhőmérséklettel rendelkezik, mint a korábbi többszintű cserje és fás 
növénycsoport (7. ábra). A korábban a park két oldalán futó gyalogos utak helyett több 
párhuzamos útszakaszt alakítottak ki: kétsávos kerékpárút és több gyalogos út vezet 
észak-déli irányban a park mindkét oldalán tovább csökkentve a zöldfelületeket. A további 
fejlesztések során helyi klíma szempontjából a sűrűbb cserjeszinttel rendelkező növényzet 
telepítése javasolható.

5. ábra  Hőmérsékletváltozások az Etele úton (°C)

6. ábra: Hőmérsékletváltozások az Etele úton a Bártfai utca villamosmegállónál (°C)
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4. Következtetések

Kutatásunk során feltártuk az Etele út és környékének településszerkezeti változásait, 
a beépítés növekedését és annak helyi klímára gyakorolt hatásait. Megállapítottuk, hogy 
a folyamatos lassú változást az elmúlt néhány évben hirtelen és nagyvolumenű beépítés 
váltotta fel, melynek egyértelmű következménye a terület zöldfelületeinek csökkenése, a 
terület befolyásoltságának (beépítettség, burkoltság, vezetékek számának) növekedése. A 
legnagyobb változást az út és környezetében az 1-es villamos kelenföldi meghosszabbítása 
és az Etele Pláza építése jelenti, melyek az évtizedek óta változatlan városszerkezetet 
alapvetően megváltoztatták.

Az építkezés és átalakítás, a felszínhőmérséklet elemzésére alkalmas űrfelvételek és 
terepi hőkamerás felvételek alapján, a növény állomány kiterjedésének és minőségének 
csökkenésével helyben, épp a gyalogos közlekedési felületek közelében növekedett a 
felszínhőmérséklet.

A területen a jövőre vonatkozó javaslataink a következők:
• Nagy lombkoronájú fajok ültetése indokolt, a fák árnyékoló hatása meghatározó!
• Többszintű növényzet telepítése szükséges, mert az öntözött gyepszintű zöldsáv ha-

tása mérséklet!
• Árnyékolók, pergolák létesítése javasolt, futónövényekkel különösen a tömeg közle-

kedési megállóhelyek, járdák, gyalogösvények, sétányok közelében!
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A NAGYMUZSALYI ARANYBÁNYA MEDDŐINEK HATÁSA 
A FELSZÍN ALATTI VIZEKRE

VINCE TÍMEA, CSOMA ZOLTÁN, MOLNÁR D. ISTVÁN, GÖNCZY SÁNDOR

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék

Abstract
The gold mine in Nagymuzsaly has been known for a long time for its gold resources. Mining is 
periodically restart in the area, as evidenced by a series of dumps accumulated around Beregszász and 
Nagymuzsaly but environmental issues were mostly not addressed. The aim of our study is to draw 
attention to the vulnerability of the population, the wildlife and the environment in the mining area. 
During the study, pH, electrical conductivity, nitrate content and some heavy metal concentrations 
(Cd, Co, Pb, Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Cr) were measured in the water samples of 11 dug wells. On the basis 
of the examined water samples, the heavy metal content of the groundwater was increased in some 
parts of the area. The Cd and Cr content exceeded the limit in some sampling points. The intermittent 
draining streams from the waste rock show a significant heavy metal enrichment.

Kulcsszavak: aranybánya, felszín alatti víz, nehézfém, meddőhányó

1. Bevezetés

A bányászat számos káros környezeti hatással jár: a talaj eltávolítása, meddő 
anyag felhalmozása, a természetes élővilág eltávolítása, a felszíni lefolyási viszonyok 
megváltozása, tájképrombolás stb. A meddő felhalmozása révén, az oxigénnel érintkező 
kőzetanyag oxidációja megy végbe. A meddőn keresztüláramló és eközben savas 
oldattá váló csurgalékvizek igen agresszívek, amelyek nehézfémeket oldhatnak ki 
különböző fémvegyületekből (Kerényi 2003; Modoi et al. 2014). A szennyezőanyagok 
beszivároghatnak a talajvízbe, vagy lefolyás révén eljuthatnak a felszíni vizekbe, mindezek 
során felhalmozódhatnak, adszorbeálódhatnak, átalakulhatnak, oldódhatnak stb. Ha 
eljutnak valamelyik ivóvízbázisba komoly veszélyforrást jelentenek az ott lakók számára 
(Modoi et al. 2014; Sun et al. 2010). Igaz ugyan, hogy a nehézfémek egy része létfontosságú 
a növények, az állatok és az ember életfolyamataiban (pl., Co, Cu, Fe, Mn, Zn), hiszen 
természetes komponensként is jelen vannak a talajokban és a vizekben, más részük 
azonban nélkülözhető, sőt toxikus (pl. Pb, Cd, Hg). Ugyanakkor nagy koncentrációban az 
esszenciális mikroelemek is toxikus hatásúak lehetnek (Kádár 1991; Kátai 2011). 

Munkánkban a nagymuzsalyi aranybányászat során keletkezett egyik meddő anyagának 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatását vizsgáljuk. 

2. Földtani viszonyok

A vulkanikus eredetű Beregszászi-dombság a Csap-Beregszász-Nagybánya 
törésvonalhoz köthető (Malejev 1964; Merlics – Szpitkovszkaja 1965). A vulkáni működés 
kb. 15 millió évvel ezelőtt sekélytengeri környezetben létrejövő explóziós tevékenységgel 
kezdődik. Ennek anyaga folyamatos differenciációt mutat, hiszen a bazaltos andezittől a 
dácitig találunk itt tufahorizontokat és lávafolyásokat. A vulkáni működés több szakaszban 
történt, melyeket egy-egy vulkánhoz kötnek, bár az egyes kitörések központjairól nagyon 
kevés adat van (Gönczy 2016). Mind a Beregszászi-, mind a Kaszonyi- és Bégányi-
vulkánok vastag tufatakarót hoztak létre a területen, gyakran ártufa rétegekkel kísérve. A 
vulkanizmus befejező szakaszában dómképződés következett be (Kulcsár 1943; Malejev 
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1964; Radzivill et al. 1986; Szepesi-Kozák 2013).

A vulkanizmust hidrotermális színes- és nemesfém ércesedés kísérte, melynek 
legfontosabb képviselői a pirrhotin, pirit, galenit, szfalerit, pirargirit, tennantit, tetraedrit, 
kalkopirit, termésarany, kvarc, fluorit, barit, ankerit, kalcit, dolomit, sziderit, jarosit, goethit, 
cinnabarit, termésréz (Lazarenko et al. 1963; Vityk et al. 1994; Biruk – Skakun 2000).

3. Anyag és módszer

A mintaterület és a probléma bemutatása

A vizsgált terület Ukrajnában, Kárpátalján található a Beregszászi járásban, alig néhány 
km-re az ukrán-magyar államhatártól, Beregszász keleti, délkeleti városrészén (1. ábra). 
A mintaterület kiválasztásának oka, hogy egy olyan kisvízgyűjtőhöz (0,9 km2) csatlakozik, 
amelynek eróziós árkain keresztül az aranybánya egyik meddőjén keresztülfolyó 
csurgalékvizek egyenesen a város felé folynak. A meddőhányó vizét levezető időszakos 
vízfolyás egy-egy heves esőzés alkalmával jelentős mennyiségű vizet szállít, ami gyakran 
háztáji kertekre is ráfolyik. Mivel Beregszász csak részben van ellátva vezetékes ivóvízzel, 
így a lakosság ásott és fúrt kutakból nyeri az ivóvizet. A vizsgált területen az ásott kutak 
vízszintje a felszín közelében húzódik, jellemzően 1-3 m körül. A mintavétel a tavaszi 
időszakban történt, amikor a kutak vízszintje jelentősen megemelkedett az esőzések 
hatására. 

Mintagyűjtés, elemzés

A vízminták 2017 májusában lettek begyűjtve, 11 ásott kútból, valamint 3 minta az 
eróziós árokból. A vizsgálat során mértük a vizek pH-ját, elektromos vezetőképességet, 

1. ábra: A mintavételi terület
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nitráttartalmát, valamint néhány nehézfém koncentrációját (Cd, Co, Pb, Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, 
Cr). 

A munkában a felszín alatti vizek kémhatása és nitráttartalmának meghatározásánál 
az Ukrajnában hatályban lévő, ásott kutakra vonatkozó határértéket vettük alapul (2.2.4-
171-10 sz. állami egészségügyi szabályzat és sztenderd). Mivel a többi általunk vizsgált 
paraméterekre Ukrajnában nem adnak meg határértéket, így ezeknél a WHO (2017) 
ivóvizekre megadott határértékeit vettük figyelembe. 

4. Eredmények

A sok esetben ivóvizet jelentő ásott kutak vízminőségének vizsgálatát az tette indokolttá, 
hogy megvizsgáltuk a meddőtől eredő keskeny, de viszonylag mély időszakos vízfolyás 
vizének minőségét. A pH érték 2,7-3,3 között alakult, az elektromos vezetőképesség 
értéke a meddőhöz legközelebbi mintavételi ponton (BFV1) volt a legmagasabb, 6930 
µS/cm, de a BFV3 ponton is meghaladta a 3000 µS/cm-t (1. ábra). A nehézfémek értéke 
szintén figyelemre méltó volt. A Cd értéke 1,1-2,8 mg/l között változott, a Co szűkebb 
tartományban, 0,4-0,7 mg/l között, ugyanakkor az Pb csak a BFV1 mintavételi ponton volt 
a kimutatható határ fölött, értéke 0,05 mg/l volt. A Ni 0,3-0,5 mg/l, a Cr pedig 0,05-0,3 mg/l 
közötti tartományban vett fel értékeket. A Mn 26-38 mg/l között változott, a Fe értéke pedig 
1,6-136,9 mg/l körül alakult. A Zn legmagasabb értéke a a meddőhöz legközelebbi ponton  
572 mg/l volt, de a legalacsonyabb érték is meghaladta a 200 mg/l-t. A réz értéke 3,5-
15,3 mg/l közötti tartományban változott. Minden elem meddőhöz legközelebbi, BFV1-es 
mintavételi ponton volt a legnagyobb mennyiségben a vizsgált vízmintákban, ezt követően 
folyamatosan csökkentek az értékek. 

2. ábra: A felszín alatti vizek pH értéke a vizsgált beregszászi ásott

3. ábra: A felszín alatti vizek elektromos vezetőképessége a vizsgált területen
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Az ásott kutakból vett felszín alatti vízminták pH értéke 6,2–7,3 értéktartományban 

változott (2. ábra). A határérték (6,5-8,5; 2.2.4-171-10 sz. állami egészségügyi szabályzat és 
sztenderd) alatt marad két mintavételi ponton is a mért érték, itt enyhén savas a kémhatás.

Az elektoromos vezetőképesség értéke 2 mintavételi ponton 1000 µS/cm alatt maradt, 
7 ponton pedig 1000-2000 µS/cm közötti értékek fordultak elő (3. ábra). A BV3 (2290 µS/
cm) és BV10 (2740 µS/cm) mintavételi pontokon a legmagasabbak az értékek. A BV10 
mintavételi ponton enyhén savas kémhatás jellemző. A vizsgált nehézfémek közül a Cd és 
Cr a megnevezett ponton az ivóvizekre vonatkozó nemzetközi határérték (WHO 2017) 
fölötti mennyiségben fordult elő a mintákban. 

Meghatároztuk a nitráttartalmat is, ugyanis ezek a vízadó rétegek a leginkább kitettek a 
felszín közeléből érkező szennyezéseknek. A már említett BV10 mintavételi ponton mértük 
a maximum értéket, 362 mg/l-t (4. ábra). A kút vizét nem fogyasztják. A többi mintavételi 
ponton, ahol határérték (50 mg/l, WHO 2017) fölötti nitrtátartalmat mértünk, jellemző, 
hogy a víz a felszín közelében húzódik, 1-3 méterre. A BV4 mintavételi ponton fóliaházas 
zöldségtermesztéssel foglalkoznak, ahol a használt műtrágyák, lehetnek a magasabb nitrát-
koncentráció okozói.

A felszín alatti vizek nehézfémtartalma területileg és elemenként is változó képet 
mutatott (5. ábra). A vizsgált elemek közül az Pb és Co minden mintavételi ponton 
a kimutatási határ alatti tartományban volt. A Cd a BV9, 10, 11 mintavételi ponton 
meghaladta a határértéket (WHO 2017). A legnagyobb mért érték 0,007 mg/l, amit a BV10-
es ponton mértünk. A Ni esetében nem haladta meg a határértéket a mért érték, mindössze 
két mintavételi ponton volt a kimutatási határ fölött. Maximumot szintén a BV10 ponton 
mértünk, értéke 0,021 mg/l volt. A Cr két mintavételi ponton volt magasabb, mint a WHO 
által ivóvízekre meghatározott határérték. A BV10-es ponton 0,053 mg/l, a BV11-en pedig 

4. ábra: A felszín alatti vizek nitráttartalma a vizsgált ásott kutakban

5. ábra: A beregszászi ásott kutak vizének nehézfémtartalma
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0,061 mg/l-t mértünk. 

A Mn értéke 0-0,759 mg/l-es tartományban változott, az átlagérték 0,087 mg/l. A Zn 
esetében 0,0068-0,6694 mg/l közötti értékek fordultak elő. A legmagasabb értéket a BV9 
mintavételi ponton mértük. A cinkre a WHO nem ad meg határértéket. Az átlagérték 0,14 
mg/l. A rézkoncentráció sehol sem haladta meg a határértékeket (WHO 2017). Az értékek 
0,001-0,112 mg/l között változtak, az átlagérték 0,02 mg/l volt. A vas 0,17-0,427 mg/l 
tartományban változott, átlagértéke 0,28 mg/l.

5. Következtetések

Az ásott kutak vize, melyet a beregszászi lakosok egy része ivóvízként használ, 
antropogén szennyezéseknek kitett. A vizsgált területen a kutak vízszintje közel volt a 
felszínhez, így a felszín irányából érkező szennyezések könnyen elérik a vízadó rétegeket. 
Hat mintavételi ponton a nitrát-koncentráció meghaladta a határértéket. A nehézfémek 
közül a Cd, és Cr jelenik meg a vízben határérték fölötti mennyiségben néhány ponton. 
A területi elhelyezkedést tekintve a meddő vizét levezető árokhoz közelebb elhelyezkedő 
pontokon fordultak elő a nagyobb értékek. A felszíni vízfolyásban erősen szennyezett a 
víz (Cd, Co, Zn, Cu, Ni, Cr), ami veszélyezteti a növény- és állatvilágot, elszennyezheti a 
környező területet, ivóvízbázisokat, és ezen keresztül az emberi szervezet is károsodhat.
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TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ  
RENDSZER HASZNÁLATÁNAK TÍZ ÉVES  

TAPASZTALATAI KRISNA-VÖLGYBEN
NAGY BOGLÁRKA, SALLAY ÁGNES

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
Absztrakt
A 2015-ben elfogadott ENSZ Fenntarthatósági célok 6.3 részfeladata a következő elvárást 
fogalmazza meg: 2030-ra javítjuk a vízminőséget a szennyezés csökkentésével, a hulladékterhelés 
megszüntetésével, a veszélyes anyagok és vegyszerek kibocsátásának minimumra csökkentésével, 
a kezeletlen szennyvíz mennyiségének felére csökkentésével, valamint az újrafelhasználás és 
a biztonságos hulladékhasznosítás jelentős növelésével. A cél eléréséhez jelentős átalakítások 
szükségesek a hazai települési szennyvízkezelésben is. A 2015-ös adatok szerint Magyarországon 
a 2000 főnél kisebb lakos számú települések közül 845 település még nem volt a csatornahálózatba 
kötve és a gazdaságossági szempontok alapján valószínűleg ez hosszútávon így is lesz. Az aprófalvak 
és kisfalvak esetében, mind környezeti, mind gazdasági szempontok alapján ideális megoldás lehet a 
helyileg kialakított, közösségi, természetközeli szennyvíztisztító rendszerek üzemeltetése.
A természet közeli szennyvíztisztító rendszereknek több típusa van, melyek közül a nádgyökérzónás 
szennyvíztisztítás jól alkalmazható lehet a kis falvak esetében. A módszert az 1980-as években 
Kickuth német professzor kísérletezte ki és a számítások alapján a 2000 LE alatti falvakban 
megfelelően biztosíthatja a kommunális szennyvízkezelést. Hazánkban Kám és Kacorlak települések 
után harmadikként a Krisna-völgyben alkalmazták, 2009-ben helyezték üzembe az 1 hektár 
területen elhelyezkedő nádgyökérzónás közösségi szennyvíztisztítót. Az előadás a Krisna-völgyi 
szennyvíztisztító technológiáját és tíz éves tapasztalatainak esettanulmányát mutatja be különös 
hangsúllyal vizsgálva a rendszer hozzájárulását a Fenntartható Fejlődési Célokhoz. 

Kulcsszavak: : szennyvízkezelés, nádgyökérzónás szennyvíztisztító, Krisna-völgy

1. Bevezetés

Az emberiség népességének növekedésével és a klímaváltozás hatásainak erősödésével 
a vízbiztonság megteremtése vált legsürgetőbb feladattá, mely a 2015-ben elfogadott 17 
Fenntartható Fejlődési Cél (FFC) közt önállóan 6. célként szerepel. A célhoz 8 alcél tartozik, 
köztük a 6.3-as mely kimondja, hogy: „2030-ra javítjuk a vízminőséget a szennyezés 
csökkentésével, a hulladékterhelés megszüntetésével, a veszélyes anyagok és vegyszerek 
kibocsátásának minimumra csökkentésével, a kezeletlen szennyvíz mennyiségének felére 
csökkentésével, valamint az újrafelhasználás és a biztonságos hulladékhasznosítás jelentős 
növelésével” (Zlinszky – Balogh 2016).

Az FFC-k eléréséhez nem elegendő azonban külön-külön fókuszálni a célokra és alcélokra, 
mivel azok egymással egy bonyolult rendszerként függenek össze (Lusseau-Mancini, 
2018). Fontos továbbá figyelembe venni az ENSZ 2018-as Magas Szintű Politikai Fórumára 
készült jelentést, mely globális célok lokális elérésének fontosságát hangsúlyozza (nrg4SD, 
2018). Helyben kell tehát olyan döntéseket és technológiákat választani, ami minél több 
FFC eléréséhez járul hozzá. 

A 2018-ban az ENSZ-nek benyújtott magyarországi FFC önkéntes jelentés szerint 
hazánk bőséges vízforrásai ellenére a jövőbeli trendeket és a jelenlegi 69,4%-os víz-
stressz mértéket szem előtt tartva erőfeszítéseket kell tenni a vízhiány elkerülésére. A 
jelentés kihangsúlyozza, hogy hazánkban folyamatosan növekszik a szennyvízhálózatra 
kötött háztartások száma és habár a szennyvizek 97,4%-a biztonságosan kezelt, csupán 
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a szennyvizek 1,74%-a kerül újrahasznosításra például energiaültetvény locsolása vagy 
talajba szivárogtatás útján (Külügyminisztérium 2018).

Magyarországon, a többi európai országhoz hasonlóan a szennyvíztisztítást 
hagyományosan nagykapacitású több medencés ipari jellegű szennyvíztisztítókban végzik, 
ahová csatornahálózat vezeti a településekről a szennyvizet (legtöbb helyen az esővízzel 
közös hálózatban) és a tisztítás után nagy mennyiségű szennyvíziszap marad vissza, 
melynek tisztításáról gondoskodni kell. Ezek a módszerek a nagy lakos számú településeken 
üzemeltethetők gazdaságosan, a kisebb települések esetében más megoldásokat kell 
keresni. A kisebb települések számára jelenthet megoldást a 174/2003. (X. 28.) Korm. 
rendelet a közműves szennyvízelvezető és tisztító művel gazdaságosan el nem látható 
területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról, 
mely lehetővé teszi számukra természetközeli szennyvíztisztítók alkalmazását, melynek 
fő típusai a nádas, tavas és fásított szennyvíztisztítók. Ezeket a tisztítókat a 600 LE alatti 
települések esetében ideális alkalmazni. A rendelet megjelenésének idején 120 feletti ilyen 
telepet ismertek hazánkban, melyek többsége azonban az elmúlt évtizedben megszűnt. 

2015-ös adatok szerint Magyarországon a 2000 főnél kisebb lakos számú települések 
közül 845 település még nincs csatornahálózatba kötve (Takács 2017) és a gazdaságossági 
szempontok alapján valószínűleg ez hosszútávon így marad. A kistelepülések esetében 
érdemes olcsón kiépíthető és üzemeltethető szennyvíztisztítási módszereket alkalmazni, 
melyek minél több FFC-hez járulnak hozzá környezetbarát módon. Erre jó minta a Krisna-
völgy területén található Kickuth-féle nádgyökérzónás szennyvíztisztító. 

2. Anyag és módszer

Az alkalmazott módszer esettanulmány, mellyel a Krisna-völgyi szennyvíztisztítóhoz 
kapcsolódó technológiai és FFC információkat mutatjuk be. Az információgyűjtés része volt 
a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a 
Krisna-völgyi szennyvíztisztítóról megjelent hazai szakirodalom feldolgozása. A vizsgálati 
helyszínen 2019-ben két alkalommal történt helyszíni látogatás terepbejárással és interjúk 
készítésével, valamint a 6. fenntarthatósági célra vonatkozó 63 kérdésből álló adatgyűjtő 
lap kitöltése történt meg. Az adatlap tartalmazta a kutatási helyszín által szolgáltatott 
szennyvíz minőségre vonatkozó adatokat. A méréseket 2009-től a Dél-Dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Pécs) laboratóriuma végezte, 2013. után pedig 
a Laboratórium Kft. kaposvári laborja.

Az esettanulmány helyszíne, Krisna-völgy bemutatása

A magyarországi Krisna-tudatú hívők 1993-ban vásároltak 120 hektár egybefüggő 
területet a Balaton térségében található Somogyvámos falu mellett. Céljuk egy önellátó 
farmközösség létrehozása volt. A kiinduló természeti állapot sivár képet mutatott. A 
csökkenő lélekszámú Somogyvámos mellett elterülő elhagyott TSZ földek biodiverzitása 
alacsony volt, míg a talajvizek erősen nitrát szennyezettek voltak az évtizedeken át 
folytatott műtrágyázás következtében. 

Az elmúlt több mint 25 évben a táj átalakult. 1994-től ellenőrzött biogazdálkodás 
folyik a területen, a korábbi monokultúrás terület helyett kisparcellás táj lett kialakítva, 
változatos élőhelyekkel, jelentősen nőtt a biodiverzitás, hiszen mára a hazai madárfajok 
közül 125 faj található a területen. A területet 2012-ben 271 hektárra sikerült bővíteni, 
és még további földvásárlások vannak tervben, hogy Krisna-völgy az eredetileg elképzelt 
300 főt önállóan ellátó ökofaluvá tudjon bővülni. Az állandó lakosokon kívül évente 30.000 
látogatja is van az ökofalunak, köztük annak a 8 hazai felsőoktatási intézménynek a diákjai, 
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akikkel együttműködési szerződésben áll Krisna-völgy, 2008-2012. közt 62 hallgató kezdte 
el szakdolgozatát Krisna-völgyről írni (Kun 2012).

A természet közelivé alakuló tájba lakóépületek, úthálózatok, csatornarendszerek 
kerültek kialakításra, és a növekvő lakosság és látogatószám mellett 2008-ban érkezett 
el az idő a szippantásos szennyvíz-eltávolítás lecserélésére saját szennyvíztisztító 
kialakításával. 

3. Eredmények

Az ökofalu már 2004-ben több tervezetet készített arra, hogy a szippantás helyett a 
szemléletükkel harmóniában lévő természetes szennyvíztisztítási módszert alakítsanak 
ki a területen. A technológia kiválasztásakor a legfontosabb szempont az volt, hogy olyan 
rendszert alakítsanak ki, mely nem elvesz, hanem ad a természetnek, és környezettudatosan 
működik. Az Nyugat-Európában elterjedt Kickuth-féle nádgyökérzónás szennyvíztisztító 
rendszert választották, és a Kám és Kacorlak településeken összegyűlt tapasztalatokra 
is támaszkodtak, mivel ott már sikeresen működő nádgyökérzónás szennyvíztisztítók 
üzemeltek. A Kickuth-féle rendszer előnyei, hogy a kialakítása és fenntartása kedvező 
árú és környezetbarát, üzemeltetéséhez nem szükséges szakszemélyzet és vegyszerek 
használata.

Egy viszonylag nagy területet 1 hektárt alakítottak át a szennyvíztisztító területévé, 
melynek része az 1200 m2 felületű nádas, 2000 m3 tó és 2400 m2 területű fás-bambuszos 
energiaültetvény. A háborítatlan terület mára igazi biotóppá vált, ahol vízimadarak 
fészkelnek, továbbá számos hal- és békafaj, valamint mocsári teknős is él az utótározóban. 

A tervezéskor a tervezett 300 fő lakosszámnak megfelelő maximális kapacitásúra 
tervezték a szennyvíztisztító rendszert, mely úgy lett kialakítva, hogy szükség esetén a 
terület növelésével a kapacitás is növelhető.

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008. 
augusztusában kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye után az elkészült műtárgy 2009. 
augusztusától fél évig próbaüzemben működöt. Az Élővíz Kft készítette el a kapcsolódó 
tanulmányokat, tervezeteket és a próbaüzem időszakában havonta ellenőrizte működését. 
Az észlelt jelenségek szerint beavatkozások és módosítások történtek. 

A Krisna-völgyben alkalmazott nádgyökérzónás szennyvíztisztító a táj egyik 
legalacsonyabb pontján található, így plusz energia befektetés nélkül gravitációs módon, 
csővezetéken keresztül jut el a kommunális szennyvíz. 

A szennyvíz egy kétszintes ülepítő medencébe érkezik, ahol rácsaknás mechanikai 

1.ábra: Nádgyökér-zónás szennyvíztisztítás működése  
(Forrás: https://okovolgy.hu)
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tisztításon esik át. Innen a szennyvíz 96-97%-a tovább áramlik, míg 3-4% megmarad 
szennyvíz-iszapként melyet szippantással ürítenek. Ma még az így kiszippantott szenyvíz-
iszap területen belüli elhelyezése hatóságilag nem engedélyezett, de tervben van a helyi 
elhelyezés és újrahasznosítás engedélyeztetése.

A szilárd részektől elválasztott szennyvíz horizontális betáplálással kerül a nádasba 
(1.ábra). A nád üreges törzse átszellőzteti a szennyvizet, míg a talajban lévő mikrobák 
lebontják azt. A nádason 5-7 nap alatt folyik át a szennyvíz. A hatékonyság megőrzése miatt 
egy nádmedence maximum 20x20méteres lehet. Krisna-völgyben 300 lakosra tervezték a 
szennyvíztisztítót, és lakosonként 4 m2 nádágy javasolt, így összesen három nádmedence 
biztosítja a szükséges 1200 m2-es nádas felületet. A nádast télen sem vágják, így az remek 
élőhellyé alakult mára, nádi énekesmadarak fészkelnek benne.

A nádas alulról szigetelt, és három egymással párhuzamosan kötött medencéből áll. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy jobb a nádas medencéket párhuzamosan kötni, mivel így 
ha valamelyik medence karbantartási munkák miatt nem üzemképes a többi medencében 
zavartalanul folyhat tovább a szennyvíz. A párhuzamos kötés ugyanakkor lehetővé teszi, 
hogy a jövőben a szennyvíztisztító területe és kapacitása növekedjék az igényeknek 
megfelelően. 

A nádasból a 94-95%-os hatékonysággal tisztult szennyvíz egy 2000 m3-es tározó 
tóba kerül. A kialakított víztározóban 120 napig is tárolódhat a víz, és onnan zsilipek 
megnyitásával kerül az energiaültetvényre. A tározó tó alulról szigetelt, terepi 
látogatásunkkor szagmentes volt, és egy csodálatos biotóp élőhelyként működött. A 
szúnyogok számának csökkentése miatt ponty és kárászivadékok kerültek betelepítésre, 
melyek jelenléte mára sok vízimadarat is állandó látogatóvá és lakóvá tett, mint a szürke 
gémet, a vízityúkot, a szárcsát és a tőkés récét.

A szennyvíztisztító-rendszer utolsó eleme a 2320 m2-es energiaültetvény, ahova zsilipek 
megnyitásával kerül a megtisztított szennyvíz. Az ültetvény 80%-a nemes nyár, 20%-a 
pedig örökzöld bambusz, mely télen is képes felvenni a vizet. A fajok kiválasztásához a 
hatósági engedélynek való megfelelés volt az egyik szempont, a másik pedig olyan fajtákat 
választani melyek jól bírják a sok vizet. Az itt elültetett nyárfák 1,2 méteres csemetékből hét 
év alatt 8-9 méteresekre nőttek. A fákat rendszeresen vágják és pótolják, és tüzelőanyagként 
hasznosítják. Így nem csupán a vízkörforgásban vesznek részt a fák, hanem az energia-
körforgásban is (Kun 2011, Partha 2008).

Az ültetvény energiaháztartásban betöltött szerepe azért fontos, mert Krisna-völgy 
energia ellátás szempontjából is önellátásra törekszik. A területen használt víz jelentős 
része saját vízműről származik, egy 330 méter mélységű fúrt kútból többnyire napelemről 
(tartalékban aggregátorról) üzemeltetett, elektromos úton történő felszivattyúzással. A 
felszivattyúzásba befektetett energia a fák tüzelésével kerül vissza az energia körforgásba, 
még ha nem is fedezi a szivattyúzásba befektetett teljes energia szükségletet.

A helyszínen jelenleg 129 állandó lakos van, de a szennyvíztisztító 300 fős kapacitásura 
lett tervezve a jövőben várható lakosságszám növekedés miatt. A nyári időszakban azonban 
igen magas a látogatószám, és ilyenkor a keletkezett szennyvíz mennyisége is megnő. A 
tapasztalatok szerint a nyáron keletkezett szennyvíz nem csupán nagyobb mennyiségű, 
hanem nagyobb arányban tartalmaz a természetben nem lebomló vegyszereket is, amit 

Krisna-völgy Dátum Hőmérséklet C° KOI érték 
mg/l

Összes lebegő anyag 
mg/l

Nyers szennyvíz
2009-08-25 20,2 1390,00 1143,00

2010-01-11 6,6 770,00 288,00

1. táblázat: Kezeletlen szennyvíz adatok látogató időszakban és azon kívül
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szintén a látogatók hoznak be, ahogy az 1. táblázatban látható eltérés mutatja egy nyári és 
egy őszi mérési nap nyers szennyvíz adatait összehasonlítva.

A mikroorganizmusok effektív működésének érdekében ugyan javasolt a környezetbarát 
vegyszerek használata, és a helyi boltban csak ilyen tisztítószerek kaphatóak, viszont 
a kevésbé környezettudatos látogatók sok esetben saját tisztítószerrel érkeznek. Az 
üzemeltetési próbaidőszak során a nyári időszakban az ülepítőben és a rácsaknában a 
vendégek által használt nedves törlőkendő eltömítette a rácsaknát, melyet mechanikusan 
kellett eltávolítani. A megnövekedett vegyszerhasználat miatti többletterhelést a rendszer 
viszont jól bírta, a mérések azt mutatták, hogy a nádas hatékonyan tisztítja a szennyvizet a 
nyári látogatói időszakban is (2. táblázat). 

A téli időszak érdekes tapasztalata, hogy az elvárttal szemben a mikroorganizmusok a 
hideg ellenére is jó hatékonysággal tisztítanak (2. táblázat). Ennek pedig az lehet az oka, 
hogy a nádat nem vágják, hanem hagyják télen eldőlni, és a nád mintegy hő paplanként 
védi a talajt és a benne lévő mikroorganizmusokat, melyek így a hideg idő ellenére is 
megfelelően működnek.  

Habár a mért értékek alapján a szennyvíz akár élővízbe engedhető is lehetne, de a 
Balaton vízgyűjtő területén szabály írja elő, hogy szennyvizet tilos vízfolyásba engedni. 
Emiatt is épült meg a már korábban említett csodálatos biotóppá alakult utótározó (2. 
ábra) melyben legalább 2 hónapig kell tudni tárolni a tisztított szennyvizet, hogy a téli 
talajfagyás miatti nem beszivárgás idején se kerülhessen élővízbe. 

A szennyvíztisztító hozzájárulása a helyben elérhető Fenntartható Fejlődési Célokhoz:
Az esettanulmányban leírt szennyvíztisztító elsősorban a 6. célhoz járul hozzá a 

vízbiztonság megteremetéséhez, és a 12. célhoz a felelős fogyasztáshoz és termeléshez, a 
szennyvíz tudatos újrahasznosításával. 

A természetközeli szennyvíztisztító új élőhelyeket teremtett és számos védett 

2. táblázat: Különböző időpontokban mért tisztított szennyvízminőségi értékek
Határértékek 

600 főnél 
kisebb LE 

esetén

Tisztított szennyvíz adatok Krisna-völgyben

2009-
08-25

2010-
01-11

2010-
12-01

2015-
09-17

2017-
09-14

2018-
09-13

Dikromátos 
Oxigénfogyasztás KOI mg/l 300 126 40 95 48 73 118

Biokémiai Oxigénigény BOI 
mg/l 100 48 7 39 12 12 3

Összes lebegő anyag öLA 
mg/l 100 30 10 25 23.3 9 22

2. ábra: Természetes biotóppá alakult tisztított szennyvíz tározó tó
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állatfajnak jelent állandó otthont, így járulva hozzá a 15. célhoz a szárazföldi ökoszisztémák 
védelméhez. 

A szennyvíztisztító rendszer gravitációt kihasználó tájtudatos tervezése és 
energiaültetvénye közvetve hozzájárul a 7. célhoz a megfizethető és tiszta energia 
megteremtéséhez, valamint a 13. célhoz a fellépéshez az éghajlatváltozás ellen, mivel a 
növénytakaró CO2 megkötésével a felmelegedést okozó üvegházhatású gázok mennyisége 
csökken. 

4. Konklúzió

A 2015-ben elfogadott 17 FFC közül a vízbiztonság megteremtése az egyik cél, melynek 
eléréséhez figyelmet kell fordítani a vízhatékonyságra és a szennyvizek újrahasznosítására, 
mely ma Magyarországon csupán 1,74%-ban történik meg, miközben 845 olyan kistelepülés 
van hazánkban, ahol jelenleg sincs közösségi szennyvízkezelés. 

Az FFC-k bonyolult összefüggései miatt helyi szinten olyan megoldásokat kell választani, 
melyek a lehető legtöbb FFC eléréséhez járulnak hozzá. Erre jó példa a Krisna-völgy 
ökofaluban kialakított kommunális szennyvíztisztító, mely az alkalmazott technológiának 
köszönhetően, a 6., 7., 12., 13. és a 15. FFC-k eléréséhez is hozzájárul. 

Krisna-völgy ökofalu önellátásra és fenntarthatóságra törekszik környezetbarát 
technológiák alkalmazásával, és egyetemekkel történő együttműködései során a 
tudományos kísérletezésnek is színteret ad. Az itt kialakított kommunális szennyvíztisztító 
viszonylag nagy területű, 1 hektáros. Ugyanakkor az alkalmazott technológiának 
köszönhetően, a területen nincsenek szaghatások, és természetes biotópként növeli a 
biodiverzitást. A víz utolsó lépésként egy energiaültetvényre történő kilocsolása pedig 
nem csak a víz, hanem az energia-körforgásra is pozitívan hat. 

Hazánkban a Kickuth-féle nádgyökérzónás víztisztítási rendszer sajnos még nem 
terjedt el oly mértékben, mint Nyugat-Európában. Kám, Kacorlak és Krisna-völgy ökofalu 
óta tudomásunk szerint nem épült újabb nádgyökérzónás kommunális szennyvíztisztító. 
Azokon a településeken ahol jelenleg még nincs közösségi szennyvíztisztító érdemes 
fontolóra venni ezt a technológiát, mert viszonylag alacsony a bekerülési és fenntartási 
költsége, és nem kíván külön személyzetet, mivel a tisztítás feladatát a természetes 
biotóppá alakult nádas önállóan elvégzi. 
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FÖLDI LIDAR PONTFELHŐ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 
VÁROSI ZÖLDFELÜLETEN

SCHLOSSER ALETTA DÓRA, ENYEDI PÉTER,  
TÓTH CSABA, TÚRI ZOLTÁN

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet,  
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
Gathering data by means of Terrestrial Laser Scanning provides a new perspective in Geoinformatics. 
Technology enables efficient and rapid spatial information acquisition, including in forestry, 
agriculture, architecture, and urban modeling. Our aim is to investigate the potential use of a point 
cloud generated by a laser scanner survey in a pilot area in Debrecen. Using interpolation, digital 
elevation and surface models and three-dimensional objects were generated.

Kulcsszavak: földi lézerszkennelés, LiDAR, pontfelhő, városi zöldfelület

1. Bevezetés

A modern aktív távérzékelési módszerek – pl. légi lézerszkennelés (Airborne Laser 
Scanning, ALS), földi lézerszkennelés (Terrestrial Laser Scanning, TLS) és mobil 
lézerszkennelés (Mobile Laser Scanning, MLS) – lehetővé teszik a gyors és nagy 
mennyiségű adat felvételezését. Az így előállított háromdimenziós pontfelhőknek számos 
felhasználási területét ismerjük (hidrológiai modellezés, geomorfológiai, talaj- vagy 
erdőtérképezés, kockázatelemzés, területi tervezés, változásvizsgálat stb.) (Pirotti et 
al. 2013; Baltensweiler et al. 2017; Gruszczyński et al. 2017). A lézer alapú távérzékelt 
(Light Detection and Ranging, LiDAR) adatok alkalmasak a digitális domborzatmodellek 
(Digital Terrain Model, DTM), a digitális felszínmodellek (Digital Surface Model, DSM) és 
a háromdimenziós objektummodellek előállítására. A pontfelhőkből létrehozott modellek 
pontossága és felhasználhatósága függ az adatnyerés körülményeitől, az adatfeldolgozás 
során alkalmazott módszerektől és számos egyéb tényezőtől (Lovas et al. 2014).

A LiDAR adatgyűjtési technológiák esetében a felszín vertikális és horizontális 
felszabdaltsága, a növényfedettség mértéke, a társadalom termelő tevékenységéhez 
kapcsolódó antropogén tájelemek heterogén térbeli mintázata és egyéb tényezők 
befolyásolják az adatfelvételezés során kibocsátott lézersugarak visszaverődését. Földi 
lézerszkenneléssel az alacsony szkennelési szögek miatt lényegesen kisebb területek 
mérhetők fel, mint a légi lézerszkenneres adatnyeréssel. A lézersugarak a műszer és 
a felmérendő objektumok között elhelyezkedő, akadályt képező tereptárgyakról is 
visszaverőd(het)nek, s az árnyékhatás (kitakarás) miatt előfordulhat, hogy a vizsgálandó 
objektumok bizonyos részletei vagy akár egésze nem jelenik meg a háromdimenziós 
pontfelhőn. A pontok az eszköz körül koncentrálódnak. A műszer típusától, függőleges 
szkennelési szögtartományától függően néhány méter sugarú körben egy adatmentes 
vakfolt is kialakulhat, és a pontsűrűség a műszer álláspontjától mért távolság négyzetével 
fordítottan arányosan csökken. Ennek következtében a visszaverődő pontok lokálisan 
eltérő pontsűrűséget, valamint szabálytalan térbeli elrendeződést mutatnak. Ezeknek a 
hatásoknak az enyhítésére, a korlátozott mérési tartomány kiküszöbölésére érdemes több 
álláspontból pontfelhőket készíteni (Yang et al. 2016), amelyek egy adatbázisba integrálva 
nagyobb méretű terület felmérésére alkalmasak. Az akadályt képező tereptárgyak 
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árnyékhatása és a pontok heterogén térbeli eloszlása miatt a különböző visszaverődések 
(földfelszíni és nem földfelszíni) pontjainak leválogatása jóval bonyolultabb a földi 
lézerszkennelt adatoknál, mint a légi lézerszkenneléssel gyűjtött pontfelhők esetében 
(Pirotti et al. 2013; Baltensweiler et al. 2017).

A kutatás során célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk egy városi zöldfelület földi 
lézerszkennelt pontfelhőinek felhasználási lehetőségeit és a pontokból háromdimenziós 
objektummodelleket állítsunk elő.

2. Anyag és módszer

Egy Stonex X300 típusú földi lézerszkennerrel 2019 augusztusában méréssorozatot 
végeztünk a debreceni Nagyerdei parkban található, Békás-tavat nyugatról övező, 
mesterségesen kialakított lejtős felszínen. Négy álláspontból mértük fel a felszínt és a 
tereptárgyakat, a műszerálláspontokat tapasztalati úton, egymástól kb. 50 m-re jelöltük 
ki. A méréstervezésnél figyelembe kellett vennünk, hogy az eszköz vízszintesen 360°-os 
körpanorámás szkennelésre képes, a függőleges szkennelési szögtartománya viszont csak 
90°. A műszer az adatfelvételezés során 30°-os szkennelési szektoronként fényképeket 
is készített, amelyeket a pontfelhők összefűzéséhez és fotórealisztikus megjelenítéséhez 
használtunk fel. A mintaterületen RTK GPS-szel 21 pont földrajzi koordinátáit határoztuk 
meg. Ezeket mint illesztőpontokat alkalmaztuk a pontfelhők EOV vetületi rendszerbe 
transzformálása során. A pontfelhőket tartalmazó adatállományok fájlkonverziója, relatív 
és abszolút illesztése JRC 3D Reconstructor szoftverben történt.

Az adatfeldolgozást különböző térinformatikai szoftverekben végeztük (GlobalMapper, 
CloudCompare, ArcGIS). A földi lézerszkennelt pontfelhőből 3D Forest szoftver segítségével 
szegmentáltuk a mintaterületen található fákat és egyéb mesterséges tereptárgyakat.

3. Eredmények

A háromdimenziós illesztett pontfelhő elemzése érdekes eredményeket hozott. Az eltérő 
színű, anyagi minőségű és szerkezetű objektumok módosítják a visszavert lézersugarak 
energiáját. Megfigyeléseink szerint a visszaverődés az aszfalt burkolatról rendkívül 
magas pontsűrűséggel jellemezhető, a természetes talajfelszínről azonban kevesebb 
információt kaptunk. Az antropogén tereptárgyak és az utcabútorok anyagi minőségtől 
függetlenül egyértelműen beazonosíthatók a pontfelhőn. Zajként, zavaró külső hatásként 
néhány emberalakot mint objektumot szűrtünk az előfeldolgozás során. A vegetáció, az 
egyes faegyedek pontsűrűsége a takarástól és távolságtól függően változott: vagy teljes 
objektumokat, vagy az egyedek bizonyos részleteit tudtuk azonosítani a pontfelhőn. Nagy 
pontsűrűség jellemezte a fák különböző részeit, egyértelműen és részletesen detektáltunk 
visszaverődést a törzsre, az ágakra és a levelekre.

A mintaterületen található mesterséges tó (Békás-tó) vízfelülete nagymértékben elnyelte 
a műszer által kibocsátott lézersugarakat, így közvetlen információkat nem kaptunk a 
vízfelszín felületéről vagy a tómeder mélységéről. A vízen úszó madarakról, a lebegő hínár- 
és a tóparti szegélynövényzetről, a vízben található mesterséges objektumok felszínéről – 
mivel azok változó átlagintenzitással verték vissza a lézersugarakat – képződtek pontok. A 
vízfelszín hullámmozgása és tükröződése miatt a partvonal mentén a talaj, illetve a közeli 
tereptárgyak fordított képéről érkezett visszaverődés. Ezeket manuálisan szegmentáltuk 
és zajként detektáltuk, amely az előfeldolgozás egyik releváns lépésének tekinthető. A 
kategória részét képezte az egyes álláspontok körül fellelhető lebegő pontok halmaza, 
valamint néhány magasabban fekvő, a terep magassági viszonyait negatívan torzító 
visszaverődés is (1. ábra).
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A zajpontok detektálását követően talaj, illetve nem talaj jellegű pontokat határoztunk 
meg, amelyek az osztályozás során a két fő kategóriát képezték. Az osztályozás több 
lépcsőben történt, amelynek eredményeként lehatároltuk a talajréteget és a vegetációt 
képező part menti fákat. A folyamat során a szomszédsági viszonyokat vizsgáló lokális 
terület nagyságának, valamint az átlagos lejtés értékének kiemelt szerepe volt. A lehatárolt 
talajrétegből interpoláció alkalmazásával nagypontosságú digitális domborzatmodellt 
(DTM) készítettünk. A földi lézerszkennelési technológiából származó egyenlőtlen 
pontsűrűség következtében az interpoláció mértéke eltérő volt, és az adathiánnyal 
rendelkező vízfelszínt is figyelembe vette. A lézerszkennelt pontfelhőből a tó felszínének 
geometriáját mint vektoros objektumot nyertük ki, és ezzel korrigáltuk a helytelenül 
interpolált területet (2. ábra).

A felszínt tagoló mesterséges lépcsőket, a terepi magasságkülönbségből származó 
lejtést egyértelműen modellezte a háromdimenziós pontfelhő. Az esetlegesen adathiánnyal 
rendelkező területek finomítására – amely a műszer álláspontja körül, valamint a takarásból 
adódóan több helyen lokálisan volt megfigyelhető – IDW interpolálási módszerrel pontokat 
generáltunk a már meglévő terepi visszaverődések felhasználásával, és elsimítottuk a 
domborzat felszínét.

Az osztályozást követően félautomata módszerrel a nem talajjellegű pontokat mint 
vegetációt szegmentáltuk faegyedekre. A küszöbértéknek megfelelően vizsgáltuk az egyes 
pontok szomszédsági viszonyait, majd a szegmentált objektumokat egyedi azonosítóval 
ellátva külön kezeltük. Kiemelt szerepet kapott az elemzés során a szorosan álló, összeért 
lombkoronával rendelkező facsoportok problémaköre. A megfelelő szegmentálási 

1. ábra: Famodellek, talajréteg és a kimaszkolt vízfelület (fehér) az osztályozott pontfelhőn

2. ábra: Szegmentált pontfelhő faegyedekkel és a domborzatot tagoló tereptárgyakkal
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paraméterek alkalmazásával, valamint kismértékű manuális utófeldolgozással detektáltuk 
a mesterséges tó partvonalához közeli faegyedeket (3. ábra).

4. Következtetések

A földi lézerszkennelési eljárással készített háromdimenziós pontfelhőn nagy 
pontossággal azonosíthatók a városi zöldfelületeket meghatározó elemek. A faegyedek 
szegmentálása jó kiindulási alapot jelent a háromdimenziós faegyedmodellek elkészítéséhez. 
A LiDAR alkalmazásával lehetőség nyílik a vegetáció – elsősorban faegyedek – különböző 
jellemzőinek (magasság, törzsátmérő, lombkorona-felület) számszerűsítésére, valamint 
háromdimenziós famodellek készítésére (Brolly – Király 2011).

A lézersugarak visszaverődése szempontjából a vízfelületről származott a legkevesebb 
információ. A felületek tulajdonságai közül elsősorban a szín és a struktúra befolyásolta a 
pontsűrűséget. A vegetációt vizsgálva a lombkorona takarásában lévő ágakról is részletes 
adatokat nyertünk.

A földi adatnyerési eljárással előállított pontfelhők egyesíthetők a légi és/vagy mobil 
lézerszkennelt adatokkal, hiszen egyértelműen azonosíthatók olyan közös kötőpontok, 
amelyek alkalmazásával az illesztés kivitelezhető. Az eltérő technológiával előállított 
adatok háromdimenziós pontfelhőbe integrálásával a városi zöldfelület mint komplex 
adatbázis megvalósítható.

Köszönetnyilvánítás
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Abstract
Ecologycally friendly grass management techiques has been used for decades in grasslands 
to conserve or icrease biodiversity but rarely used in Hungarian urban green areas for the same 
purposes. Our research goal was to complete a 3-year long field survey on urban biodiversity of 
managed urban grasslands and lawns to monitor the ecological indicators of the flora after changing 
managemt techniques. in cooperation with the VKSZ Trust we selected 8 sample areas of 2 by 2 
meters of typical urban green areas of Veszprém were no further regular grass management was 
implemented. Paralelly 3 other urban grasslands were selected were timed-mowing and hay laying 
were introduced in order to increase biodiversity of flora. There were 83 species monitored int 
he sample quadrats during the three years. Int he first year the decrease of biodiversity could be 
monitored which started to grow again int he second year. Int he three sample areas management 
costs decreased by 7-62 %, depending ont he previuos technology.

Kulcsszavak: városi biodiverzitás, gyepfenntartás, ökológiai indikáció, monitorozás

1. Bevezetés

A kutatás a VKSZ Zrt. és a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési 
Kara által 2015 novemberében köttetett kutatási és oktatási együttműködés keretében 
valósult meg. A projekt célja, hogy Veszprém jelenlegi zöldfelületfenntartási gyakorlatában 
megtaláljuk és erősítsük azokat a lehetőségeket, amelyek által más fenntartási, üzemeltetési 
technológiák bevezetésével várhatóan növekszik a hatékonyság, a tevékenység jobban 
illeszkedik a klímaadaptációhoz és növekszik a zöldfelületeken a városi biodiverzitás. 
A hatékonyság növelés és a biodiverzitás növekedés mellett alapvető cél, hogy a városi 
zöldfelületeken más karakterű gyepek jelenjenek meg, amellyel növelhető a városi 
zöldfelületek változatosságát hangsúlyozható egyedisége. Jelen konferencia előadásunkban 
az első három év terepi tapasztalatait foglaljuk össze.

2. Anyag és módszer

Előzmények

Feltételezésünk, hogy a külterületen alkalmazott természetkímélő gyepgazdálkodás 
gyepművelési technológiáinak alkalmazása belterületi zöldfelületeken középtávon (3-5 
év) a biodiverzitás növekedését és a fenntartási költségek csökkenését hozza. A gyepalkotó 
kétszikűek és egyszikűek virágzási idejéhez, költési időszakokhoz igazított kaszálási 
rend, a változó tarlómagasságok és a hagyássávok módszere külterületen a biodiverzitás 
növekedéséhez vezet (Viszló 2012). A korábban publikált budapesti terepi tapasztalatok 
alapján megállapítható, hogy a városi zöldfelületek általában igen gazdagok taxonokban 
és a kaszálások ritkítása már az első évben jelentős vizuális hatást okoz, az egyszikűek 
és kétszikűek arányának változását hozza a kétszikűek javára. A kaszálások számának 
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csökkentésével teret kapnak a fűfélék között megbúvó virágos évelők (Pápai-Bíró 2016). 
A fajkészlet kialakulásának szempontjából kiemelkedő fontosságú a kezdeti magbank 
és a kívülről érkező propagulumok forrásának távolsága is. A fajkészlet mindemellett 
„mesterségesen”, azaz növények beültetésével, illetve magvetéssel is növelhető (Török-
Tóthmérész 2015). A magasan tartott gyepben a növényfajok számának emelkedésével 
növekszik az azt búvóhelyként, illetve táplálékforrásként használó rovarok, majd az ezeket 
fogyasztó madarak száma is (Viszló 2012).

Terepi kutatás módszere és a mintaterületek kiválasztása

A projekt alapját a város gyepfenntartásának jelenlegi gyakorlata adja. A város különböző 
pontjain 8 különböző élőhelyi adottságú, különböző karakterű, de urbánus környezetben 
tipikusnak mondható fenntartott zöldfelületen jelöltük ki a mintaterületeket (1. ábra):

1.  Balatonalmádi felé vezető út és kerékpárút melletti gyepes sáv (napos, száraz élőhely 
sík terepen, átlagos tápanyagtartalmú és szerkezetű talaj, külterjes fenntartás)

2.  Záportározó területe, Füredi út (napos, száraz élőhely, déli kitettségű 1 lábas rézsűn, 
tápanyagszegény talaj, külterjes fenntartás)

3.  Erzsébet-liget (árnyékos élőhely, 60 fokos rézsűn, közparkban, belterjes fenntartás)
4.  Módszertani bölcsőde melletti rézsű (északi kitettségű, fátlan 1 lábas rézsű, átlagos 

szerkezetű kerti talaj, belterjes fenntartás)
5.  Kálvin János park (felújított lakótelepi zöldfelület, félárnyékos-napos sík élőhely, 

átlagos szerkezetű kerti talaj, 2015-ben vetett gyep, belterjes fenntartás)
6.  Barátság-park (felújítás előtt álló lakótelepi zöldfelület, félárnyékos-napos sík élőhely, 

köves, tápanyagszegény szerkezetű talaj, belterjes fenntartás)
7.  Betekints-völgy (Séd menti közpark, félárnyékos-napos sík élőhely, tápanyagdús 

kötött talaj, belterjes fenntartás)
8.  Jutasi úti rézsű (lakópark melletti, nyugati kitettségű, 1 lábas napos rézsű, átlagos 

belterjes fenntartás) 

1. ábra: A mintaterületek elhelyezkedése
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A 8 mintaterületen belül a biodiverzitás változásának monitorozására 1-1 permanens 

kvadrátot (2x2 m) jelöltünk ki. A mintakvadrátokat a VKSZ évente kétszer - a vegetációs 
periódus kezdetekor (április) és végén (november) – kaszálja. A két kaszálást követően a 
filcet és a kaszálékot eltávolítják. A kvadrátok monitorozását évente négyszer végeztük. Két 
alkalommal a szukcesszió trendjeinek monitorozása történik, két alkalommal pedig a gyep 
karakterváltozásának, illetve a választható fenntartási technológiának terepi ellenőrzése 
zajlik a zöldfelület-fenntartó cég közreműködésével. A Jutasi úti mintakvadrát a felmerülő 
fejlesztési-üzemeltetési igények miatt később kikerült a mintaterületek közül, ezért terepi 
felvételezési adatok a területről nem állnak rendelkezésre.

A szukcesszió főbb trendjeinek vizsgálata a gyepszint alapján

A 8 mintaterületen belül kijelölt kvadrátokban a kaszálás elmaradásának hatását 
vizsgáljuk. A kvadrátok első, a referenciaállapot jellemző terepi felvételezése az első 
kaszálást közvetlenül megelőző (2016.ápr.6.), majd az azt követő kb. 1 hónapos időszakban 
történt (2016.máj.9.). A megismételt felvételezésre 2017 és 2018 nyarán, két alkalommal 
került sor. A terepi felvételezés során azonosítottuk a kvadrátokban jelenlévő növényfajokat 
(prezencia adatok). Az eredmények értékéléséhez a fajokhoz hozzárendeltük azok 
Raunkiaer-féle életforma típusát, ökológiai indikációs értékeit (vízigény) és a Borhidi-féle 
szociális magatartási típusait.

Az alternatív gyepgazdálkodás városi technológiáinak vizsgálata

A mintakvadrátok terepi megfigyelése és elemzése mellett további három, nagyobb 
kiterjedésű mintaterület jelöltünk ki, ahol a különböző fenntartás technológiát 
alkalmazva monitoroztuk a biodiverzitás alakulását és ezzel párhuzamosan a technológia 
hatékonyságát. 

A három tesztterület a következő:
•  Almádi úti kerékpárút menti zöld sáv, ahol 2016-ban 21600 m2-es területen megkez-

dtük az újfajta kezelést. A területet kettéosztottuk. A kerékpárút mentén mindkét ol-
dalon, egy „fűnyíró traktornyom” szélességben biztonsági sávot, valamint egy mezei 
futópályát jelöltünk ki, ahol továbbra is rendszeresen, évi 6x volt kaszálás. A többi 
felületen a gyepet magasan hagytuk, mindössze évi 2x volt kaszálás. A zónák kijelölé-
sénél fontos szempont volt, hogy a fasor a magasan hagyott gyepben legyen, hogy 
egyszerűbb legyen a technológia. A mintakvadrátot körbekerítettük, kitábláztuk. A 
kerékpárút mellett tájékoztató táblát helyeztünk el.   

•  Kálvin János park egyik kieső zöld szigete, 15400 m2. Kijelölésre került három, jelen-
leg funkció nélküli, az intenzív használatból távolabb eső gyepfelület, melyek határait 
a gyalogos utak határozzák meg. Egyszeri, áprilisi, teljes kaszálás után a jelölt terül-
eteken csak a gyalogos utak mentén kaszáltak az eddig megszokott gyakorisággal, egy 
traktornyomtáv szélességben, a belső részeken pedig legközelebb csak ősszel, még 
egy alkalommal. Az egy nyomtávnyi folyamatosan gondozott sáv jelezte, hogy ez egy 
tudatos intézkedés, ugyanakkor a padok és utak használatát nem zavarja a felnövő 
növényzet. A tavalyi évben vizsgált kvadrát is beleesett a kijelölt felületbe.

•  Barátság Park egyik zöld szigete, 20500 m2. A park kevésbé használt, önkormányzati 
tulajdonban és üzemeltetésben lévő részei nagyrészt fásítottak, jelentős faállomán-
nyal bírnak. Kijelölésre került egy olyan összefüggő gyepfelület, amely határát itt is 
a gyalogos utak határozzák meg. Április folyamán egyszeri alkalommal megtörtént 
a park teljes felületén a kaszálás. A továbbiakban a jelölt területen belül a ligetesen 
elhelyezkedő fák alatt és környezetében nem kaszálunk, ugyanakkor a padok és a fit-
neszeszközök, tehát a funkcióval bíró parkrészek környezete továbbra is rendszere-
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sen gondozott lesz. A tavalyi évben vizsgált kvadrát itt is beleesik a kijelölt felületbe, 
következő kaszálás időpontja október volt.

Az eltérő kezelés alapvetően a kaszálások gyakoriságának csökkentését, magérlelést 
követő időzítését, ezzel párhuzamosan a lakossági vélemények monitorozását és a 
környezeti nevelést is célozta.

Kommunikáció és kutatásfejlesztés

A technológiaváltások évről-évre fokozatosan, egy-egy nagyobb tesztterület bevonásával 
kerülnek bevezetésre. A folyamatos monitorozás lehetőséget nyújt a választott technológia 
felülvizsgálatára. Minden mintaterületen, a kvadrátok mellett táblán megjelent a kutatási 
terv ismertetője. A kommunikációs program megvalósítását és a társadalmi részvétel 
szervezését a helyi közszolgáltató cég, a VKSZ Zrt. helyi civil partner bevonásával tervezi, 
végzi.

3. Eredmények

A kutatás három fő eredménye: 1/ technológiaváltás a tesztterületeken, 2/ a monitorozás 
eredményeinek visszacsatolása a gyepfenntartásba, 3/ a VKSZ Zrt által szervezett 
Fenntarthatósági Napon való részvétellel a program szélesebb körű kommunikációja.

A szukcesszió főbb trendjeinek értékelése

Fajszám szerinti értékelés

A vizsgált 3 évben összesen 83 faj fordult elő a mintakvadrátokban. Jelentős a 
fajszámcsökkenés a 2. évben mindegyik mintakvadrátban. Ez természetes jelenség: a 
felhalmozódó fűavar és árnyékolás csökkenti a generatív (magról történő) szaporodás 
lehetőségét, továbbá az erősen kompetítor füvek dominanciájához vezet. A 3. évben a 
fajszámok ismét növekedni kezdtek. 

A legmagasabb fajszámok a Balatonalmádi kerékpárút mellett és a záportározó 
rézsűjében alakultak ki, amelyekre már korábban is a félintenzív gyepkezelések voltak 
jellemzőek. Legalacsonyabb a fajszám az Erzsébet liget félárnyékos termőhelyén alakult ki.

A jövőben faji átrendeződés várható, amelynek során az évi 2-szeri kaszálás (= 
kompetítor füvek visszaszorítása) egy koordináltabb, jelenleginél valamivel fajgazdagabb 
gyep kialakulásához vezet várhatóan 3 éven belül. Fontos megjegyezni, hogy a biodiverzitás 
növelése, mint cél, a teljes gyep állományára (vagyis nem 2x2 m2-re) vonatkozik!

Életforma szerinti értékelés

Legmagasabb a Hemikryptophyta (H) évelő fajok aránya (34%). Az egyéves (Th) fajok 
aránya szintén magas (21%). A jövőben várhatóan az évelők aránya növekszik, az egy-
kétéves fajoké (Th, TH) tovább csökken. 

Vízigényük szerinti értékelés

Az egyes mintakvadrátokban a növényfajok különböző termőhelyeket indikálnak 
vízigényük szerint. Többségükben a száraz (3), félszáraz (4) termőhelyekre jellemző 
növények fordulnak elő. Egyes kvadrátokban azonban kifejezetten szárazságjelző (2) 
növények is megjelennek (pl. Achillea collina). A Séd mellett nedvességjelző növények 
(WB= 7-8) is előfordulnak.
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Szociális magatartás típus szerinti értékelés

A zavarástűrő fajok (DT) fajok magas aránya (42%) „természetes” jelenség egy 
(korábban) rendszeresen bolygatott, zavarástűrő fajokkal vetett gyepben. A hazai gyom 
(W), idegenhonos agresszív kompetítor (AC), és hazai ruderális kompetítor (RC) fajok 
magas aránya (45%) degradáltságot indikál. Az elkövetkező évek trendmonitoringja 
a regeneráció irányába történő elmozdulást („zöld oszlopok” a diagramban) követi 
figyelemmel.

A természetességet tekintve („C”, „G”, „S” kategóriák) a „Séd-völgy”, a „Balatonalmádi 
kerékpárút” és az „Erzsébet liget” mintái a „legjobbak”.

Ide jön a 2. ábra: A szukcesszió főbb trendjeinek értékelése

Gyepek karakterváltozásának, illetve a fenntartási technológiák változásának 
eredménye a tesztterületeken

Almádi úti kerékpárút menti zöld sáv

A „vadvirágos”, magasan hagyott gyepben jóval nagyobb volt a biodiverzitás: a ligeti 
zsálya (Salvia nemorosa) és a magas szálfüvek különleges karakterű gyepet mutattak. 
Egyetlen probléma az egynyári seprence (Erigeron annuus) tömeges megjelenése, amelyet 
a következő években, megfelelő kezeléssel vissza kell szorítani. A közútkezelő által kezelt 
sávban kétszeri kaszálás helyett háromszor kaszáltak. Ebben a sávban alacsonyabb volt a 
biodiverzitás, de a zsálya másodszor is virágzott és kevesebb volt a seprence. A helyszín 
továbbra is közkedvelt a kerékpározók, futók között, a karakterváltozás nem váltott 
ki negatív lakossági visszhangot. A fenntartásra szánt munkaóra jelentősen csökkent 
elsősorban a fasor alatti gyep magasan hagyása miatt. A 2015-ös kontrol évhez képest a 
ráfordítás 2017-ben már csak az eredeti 38%-a volt, ami 62%-os megtakarítást jelent.

2. ábra: A szukcesszió főbb trendjeinek értékelése
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Kálvin János Park

Az új kezelésű felületeken szép karaktert adnak a szálfüvek, ami változatosabbá teszi 
ezt a parkrészt. A magasan hagyott gyep nem akadályozza a parkhasználatot. Az egynyári 
seprence tömege megjelenése itt is jellemző. A seprence visszaszorítását követően a gyep 
kaszáléka alkalmas lehet más gyepek biodiverzitásának növelésére.

A fenntartásra szánt munkaóra csökkent, a ráfordítás 2016-os évhez képest 7 %-kal 
csökkent. Jóval nagyobb megtakarítás érhető el a mintaterület kiterjesztésével, valamint a 
fás-ligetes területek mintaterületbe vonásával.

Barátság Park

Mivel a gyep sekély termőrétegen nő és sok az árnyat adó fa, az eltérő techológiai ellenére 
nincsen jelentős változás a gyep karakterében. A karaktere természetközeli, sziklagyepekre 
emlékeztet.

A fenntartásra szánt munkaóra csökkent, a ráfordítás 2016-os évhez képest 5 %-kal 
csökkent. Jóval nagyobb megtakarítás érhető el a mintaterület kiterjesztésével, valamint a 
fás-ligetes területek mintaterületbe vonásával.

4. Következtetések

Alapvetően megállapítható, hogy a program mindhárom célját tekintve sikeresen halad. 
A vizsgált területeken az új technológiának köszönhetően a biodiverzitás egyértelműen 
növekedett, a kétszikű, virágos növények száma nőtt. Helyenként a gyomok, ill. a ruderális 
kompetítorok aránya is nőtt, ami a technológiai átállás első néhány évében természetes 
jelenség: a technológia folytatásával ezek a növények várhatóan visszaszorulnak. A 
magasan hagyott és az intenzíven kezelt gyepek együttes megjelenése kontrasztot ad a 
közterületen, ami a karakterét megváltoztatta, a területek gyepszintje jóval változatosabb 
megjelenésű.

A technológiaváltással a területekre az egységnyi gyepfenntartás költsége csökkent. 
A program kommunikációja is jelentős eredményeket hozott. A Fenntarthatósági 

Napon közel 100 aktív látogatója volt a standnak. A program városszerte egyre ismertebb, 
általánosságban az érintettek nyitottak a kezdeményezésre. A program folytatásával, 
egyre nagyobb területek bevonásával és terület-specifikus fenntartási technológiák 
alkalmazásával a városi biodiverzitás további növekedése és a fenntartási költségek 
további csökkenése várható. A következő években a rovarvilág monitorozásával szeretnénk 
kiegészíteni a kutatási programot, hogy a biodiverziás növekedését új indikátorokkal 
monitorozhassuk.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet a VKSZ Zrt.-nek a kutatási program finanszírozásáért, a VKSZ Zrt. 
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DEBRECENBEN ÉS MÁS EURÓPAI NAGYVÁROSOKBAN

TÚRI ZOLTÁN, GYÖKERES IMRE, FAZEKAS ISTVÁN

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet,  
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Abstract
We examined the urban green infrastructure network of Debrecen and compared it with other 
European cities, using indicators developed on the basis of the recommendations of the European 
Union. For the analysis, we used the European Environmental Agency’s online database and web-
mapping service, which contains data from more than 384 European cities with over 100.000 
inhabitants. Based on each parameter, cities were categorized and displayed on thematic maps. In 
Debrecen, the share of green urban areas is 81.9%; the distribution of green urban areas is 9.5 m/ha; 
connectivity of urban and suburban green infrastructure is 26.5%; the hotspot ratio is 0.8%. Based 
on the values, Debrecen was classified as the “green city” cluster, which has the largest number of 
elements (n=113).

Kulcsszavak: Debrecen, indikátorok, klaszterek, települési zöldinfrastruktúra hálózat, 
zöldfelület

1. Bevezetés

A települési zöldinfrastruktúra-hálózatok elméleti keretei és fogalmi háttere, a 
hálózatok elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó módszertan és eszköztár napjainkban 
is formálódóban van (Kollányi et al. 2017). A települési zöldinfrastruktúra-hálózatot az 
adott település közigazgatási területére eső természetközeli és részben természeti 
területek, továbbá egyéb állandó növényzettel fedett felszínek alkotják, amelyek ökológiai 
funkcióikon keresztül ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására képesek (ZIFFA 2016; 
Kollányi et al. 2017). A zöld infrastruktúra alapelemei a zöldfelületek/zöldterületek (zöld 
elemek), amelyeket a vízfelületek (kék elemek) egészítenek ki (ZIFFA 2016). A hálózatok 
tervezése, létesítése és fenntartása a környezetgazdálkodás tevékenységi körébe sorolható. 
A zöldinfrastruktúra-hálózatoknak számos ökológiai (pl. humánkomfort, széndioxid-
megkötés, vízháztartás és klimatikus viszonyok alakítása, városi élőhelyek és ökológiai 
folyosók biztosítása, természetvédelmi célok), gazdasági (pl. zöldmezős beruházások 
megjelenése, magasabb ingatlanárak a zöldfelületek közelében, középületek alacsonyabb 
fenntartási költségei, termesztési célok) és társadalmi (pl. esztétikai, funkcionális, 
településszerkezeti) hatása van (Ong 2003; Nagy 2008). A városok (központi) belterületi 
zöld infrastruktúra elemei mellett a hálózat fontos részét képezik a városkörnyéki 
külterületek (város-vidék határfelületek) zöldfelületei, melyekre az alacsonyabb gazdasági 
aktivitás, a gazdagabb fajösszetételű élővilág és a heterogénebb tájszerkezet a jellemző 
(Gallent et al. 2006).

Az Európai Unió zöld infrastruktúra stratégiája (2013) szorgalmazza a koncepció 
beépítését és érvényesítését a különböző szakpolitikákban, a háttérintézmények a 
döntéshozók és a lakosság támogatása érdekében részt vesznek a zöldinfrastruktúra-
hálózatok kutatásában (Internet 1). A nemzetközi szakirodalomban számos példát 
találunk a különböző országokban a városi léptékű zöldinfrastruktúra-fejlesztésekhez 
kapcsolódó jó gyakorlatokra (Brears 2018; Grădinaru – Hersperger 2019). 2016-ban a 
Miniszterelnökség összeállította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervek 
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elkészítéséhez ajánlott útmutatóját, majd ezt követően elindult a hazai nagyvárosokban 
a zöld és kék infrastruktúra elemeinek felmérése, monitoringja, a fejlesztési koncepciók 
kidolgozása (ZIFFA 2016; Kothencz et al. 2017; Ladányi et al. 2018).

A kutatás során a célkitűzésünk az volt, hogy megvizsgáljuk Debrecen város települési 
zöld infrastruktúra hálózatának állapotát és összehasonlítsuk más európai nagyvárosokkal.

2. Anyag és módszer

Az elemzéshez az Európai Unió ajánlásai alapján kidolgozott mutatókat vettük figyelembe, 
amelyek a Copernicus földmegfigyelési program európai (Corine felszínborítási adatbázisok 
és nagy felbontású felszínborítási rétegek) és lokális komponenseinek (városatlasz) 
felhasználásával 384 – ebből kilenc magyarországi – százezer főnél népesebb városra 
készültek el. Az elemzésbe a következő indikátorokat vonták be: 1. zöldinfrastruktúra-
hálózat területi aránya; 2. mesterséges anyagokkal burkolt felszínek aránya; 3. 
zöldinfrastruktúra-elemek szegélysűrűsége; 4. városi és városkörnyéki zöldinfrastruktúra-
elemek összekapcsoltsága; 5. határfelületek aránya; 6. vízfelületek aránya; 7. közepes és 
alacsony beépítettségű területek aránya; 8. városi erdők aránya; 9. Natura 2000 területek 
aránya (Internet 2). Az adatbázist az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) online 
elérhető forrásainak (EEA 2014; EEA 2015) és webtérképes szolgáltatásának (Internet 3) 
felhasználásával állítottuk össze. Az egyes paraméterek alapján a városokat klaszterekbe 
sorolták és nyolc típust különítettek el (Internet 3), melyek a következők: kék városok, 
magas erdősültségű városok, felszabdalt városok, zöld városok, zöld gyűrűs városok, 
zöld-szürke városok, forrópont városok és természeti városok. Néhány mutató térbeli 
mintázatát tematikus térképeken jelenítettük meg.

3. Eredmények

Debrecenben a települési zöldinfrastruktúra-elemek térbeli mintázatát jellemző 
területi arány a város közigazgatási területéhez (46 166 ha) viszonyítva 81,9%, amely 
az elemek egyenletes térbeli eloszlására utal (1. ábra). A tájhatárokon fekvő város 
közigazgatási területén a tájalkotó tényezők térbeli heterogenitása alapján három kistáj 
osztozik (Csorba et al. 2018). A Hajdúháton és a Szoboszlói-Hajdúságban (korábban Dél-
Hajdúság) a szántóföldek dominálnak. A Debreceni Ligetalja (korábban Dél-Nyírség) 
alföldi viszonylatban magas erdősültségű, a kistáj mintaterületre eső részén a Hajdúsági 
Tájvédelmi Körzet öt mozaikos tájszerkezetű területegysége (Debreceni Dombostanyai 
legelő; Nagycserei Kőrises arborétum; Halápi Hármas-hegy alja és Rachbauer-erdő; Halápi- 
és Bodzás-víztározó; Haláp és Bánk közötti erdők) helyezkedik el. Jelentős zöldfelületet 
képeznek a város északi részét övező Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület 
erdőfoltjai, amelyek széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak elsősorban 
a helyi társadalom számára. A hazai nagyvárosok közül Debrecenben a legmagasabb a 
zöldinfrastruktúra-hálózat elemeinek területi aránya, de a többi magyar város esetében is 
kedvező, 70 % feletti ez az érték (1. ábra).

A hálózat mozaikosságát, a zöld infrastruktúra elemek szegélyeinek egységnyi területre 
jutó hosszát kifejező szegélysűrűség 9,5 m/ha a mintaterületen (2. ábra). Minél magasabb 
ez az érték, annál nagyobb az elemek fragmentációja. Debrecenben elsősorban a város 
központi belterületén jelennek meg kapcsolati hiányok a zöld infrastruktúra hálózatban 
a szürke infrastruktúra elemeinek (épületek, utak stb.) nagy térbeli sűrűsége miatt. 
Más európai és magyarországi nagyvárosokkal összevetve kedvező a mutató értéke: a 
zöldinfrastruktúra-rendszer kevés helyen szakad meg, a zöldfelületek/zöldterületek foltjai 
viszonylag nagyméretűek és kapcsolódnak egymáshoz (2. ábra).
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A városi és a városkörnyéki zöld infrastruktúra elemeinek összekapcsoltsága 26,5% 
Debrecen 50 km sugarú körzetében (3. ábra). A viszonylag alacsony érték azzal magyarázható, 
hogy a zöld és kék elemek foltjainak térbeli eloszlása egyenetlen. A Debreceni Ligetalja 
és a Hortobágy kistájak területén megfigyelhető, hogy a tájelemek összekapcsolódnak a 
szomszédos települések zöld infrastruktúra hálózataival, a foltok nagyobb méretűek és/
vagy közelebb helyezkednek el egymáshoz. A Szoboszlói-Hajdúságban és a Hajdúháton 
ezzel szemben az intenzív szántóföldi gazdálkodás miatt a zöldfelületek/zöldterületek 
vagy teljesen hiányoznak, vagy kisméretűek és távolabb vannak egymástól. Hasonló a 
helyzet a többi magyarországi nagyváros esetében, amelyeknél szintén alacsony az elemek 

1. ábra: A zöld infrastruktúra hálózat elemeinek területi aránya

2. ábra: A zöld infrastruktúra elemeinek szegélysűrűsége
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összekapcsoltságának mértéke (3. ábra).
A határfelületek aránya 0,8% Debrecen 50 km sugarú körzetében, amely azokat 

a pufferövezeteket jelöli, ahol a zöld és a szürke infrastruktúra elemeinek hatásai is 
érvényesülnek. Debrecenben és a környező települések belterületein magasabb a 
mesterséges anyagokkal fedett inaktív felszínek területi kiterjedése, továbbá a mesterséges 
vonalas létesítmények mentén is megjelenhetnek az ökoszisztéma-szolgáltatásokra 
gyakorolt negatív hatások. A határfelületek aránya a magyarországi nagyvárosokban 
nemzetközi összehasonlításban is kedvező: egyedül Budapesten haladja meg a 3 százalékot 
ez az érték (4. ábra).

3. ábra: A városi és városkörnyéki zöld infrastruktúra elemeinek összekapcsoltsága

4. ábra: A határfelületek aránya
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Az indikátorértékek alapján Debrecen a legnagyobb elemszámú csoportot (n=113) 
képező „zöld városok” klaszterbe került (5. ábra). A klaszter legfőbb jellemzője, hogy 
magas a zöld infrastruktúra hálózat elemeinek és alacsony a mesterséges felszínek területi 
aránya. A városi és a városkörnyéki zöld infrastruktúra elemeinek összekapcsoltsága 
közepes vagy magas. Ezt a klasztert legjobban az olasz Giugliano in Campania település 
zöldinfrastruktúra hálózata reprezentálja. A vizsgált magyarországi nagyvárosok többsége 
ebbe a típusba tartozik.

4. Következtetések

Az egyes mutatókat figyelembe véve a települési zöldinfrastruktúra-rendszer állapota 
kedvező Debrecenben. Magas a zöldinfrastruktúra-hálózat elemeinek területi, alacsony 
a szegélysűrűség és a határfelületek aránya. Fejlesztendő a városi és a városkörnyéki 
zöldinfrastruktúra-elemek összekapcsoltsága. Összességében elmondható, hogy a vizsgált 
indikátorok alapján Debrecen előkelő helyet foglal el az elemzésben szereplő európai 
nagyvárosok között. A település a zöld városok klaszterbe tartozik. Érdemes lenne 
finomabb tér- és időbeli felbontású adatokkal az elemzéseket végrehajtani, illetve további 
kutatásokat végezni a debreceni zöldinfrastruktúra-rendszer fejlesztési lehetőségeinek 
feltárására.

Köszönetnyilvánítás
A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

5. ábra: Várostípusok a települési zöld infrastruktúra hálózatok állapota alapján
infrastruktúra hálózatok állapota alapján  összekapcsoltsága
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Abstract
The research analyses the ecosystem services of hospitals’ gardens (green area and open spaces of 
hospitals) based on surveys of the built-up system and the green area proportions of Budapest’s 
hospitals, especially in the context of green intensity that is a relevant factor and tool in improving 
the urban ecology and the decrease of urban heat island problems. On the other hand, health 
institutional gardens might be potential public or semi-public green areas for urban recreation at 
least on the local level. 
Due to the increased urban climate problems and the serious raise of UHI - Urban Heat Island - and 
because of the longer and more frequent heat periods, the role of the green areas in urban ecology 
has been re-evaluated on the large green areas such as health institutions and hospitals gardens that 
often have valuable tree stocks. The main tool in improving urban conditioning effects is to enhance 
the green space system and the green intensity of the city. However, beyond environmental impacts, 
there might be a positive effect on social, human physiology and the quality of life as well as on an 
economical scale of having such outdoor spaces.
The hospital gardens can primarily serve for healing and recreation of patients and staff though they 
can be useful for people living in the nearby with a definite lack of green areas. 

Kulcsszavak: kórházkert, intézménykert, településökológia, zöldfelületi rendszer, 
zöldhálózat, városi zöld infrastruktúra, ökoszisztéma-szolgáltatás

1. Bevezetés és szakirodalmi áttekintés

A téma aktualitását adja, hogy 2017-ben megkezdődött a fővárosi egészségügyi ellátó 
rendszer fejlesztése, rehabilitációja. Az EMMI az Egészséges Budapest Program keretében 
24 kórházra több mint 18 milliárd Ft-ot szán, részben építészeti célokra. A fejlesztés során a 
kórházak zöldfelülete is meg kell újuljon, hiszen a kert, a növényzet – mérvadó nemzetközi 
publikációk tükrében - fontos szerepet játszik a gyógyulásban és gyógyításban, továbbá a 
város zöldfelületi - ökológiai rendszerében és zöldhálózatában. 

A gyógyítás már az ókortól kezdve összefonódott a kertek fogalmával, ezt bizonyítja 
az ókori templomkertek vagy a középkori kolostorkertek kialakítása. A középkorban 
Franciaországban jelent meg a kórház intézménye, udvarokkal, kertekkel tagolt 
épületegyüttes formájában. Ez terjedt el a reneszánsz, majd a barokk kori Európában. 

A fertőző betegségek terjedését a XVII-XVIII században a városszéli kórházakban a 
pavilonos intézményi rendszer kialakításával próbálták csökkenteni. Az épületek körül 
vagy az udvarokban már nem gyógynövényt termesztettek, hanem a növényzet, a kert 
közvetett jóléti hatásait hasznosították: a jó levegőnek tisztító, a légmozgásnak gyógyító 
hatást tulajdonítottak a korabeli orvosok. A felvilágosodás korában a természettudományok 
fejlődésének köszönhetően fedezték fel a kertnek a pszichére gyakorolt pozitív hatását. 
Sajnos a XX. század megaklinikái, a mennyiségelvű, profitorientált és „hatékony” kórházak 
építése szakított ezzel az elgondolással, s csupán a század végi kutatások során került újra 
előtérbe a kórházkertek jelentősége. 
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2. Anyag és módszer

Az intézmények történeti elemzése, a beépítési mód és intenzitás alapján három 
fő típusba sorolhatók a kórházak: pavilonos, tömbkórház és vegyes beépítésű kórház. 
A fejlesztések és bővítések révén a XX. század második felében új, komplex típusok is 
létrejöttek. A beépítési struktúrát a kórház építésének, ill. fejlesztésének ideje határozza 
meg. A kórházkertek komplex ökoszisztéma szolgáltatása viszont nagy mértékben függ a 
beépítési módtól, intenzitástól, a térszerkezeti és élőhelyi adottságoktól. Számos kutatás 
vizsgálja a kórházak beépítési típusaival járó előnyöket és hátrányokat egészségügyi, 
gazdaságossági és fenntartási szempontból. A város szerkezetében, a település ökológiai 
hálózatában, zöldfelületi rendszerében betöltött szereppel kapcsolatban alig van kutatás 
vagy információ a kórházkertekre vonatkozóan. (1.ábra)

Jelen kutatásban összegyűjtöttük a nagyobb budapesti kórházakat, majd megvizsgáltuk 
azok kialakulását, térszerkezetét és a városszövetben elfoglalt helyét, szerepét. 
Meghatároztuk a fő típusokat, ill. altípusokat, majd 15 jellemző helyszínre készítettünk 
részletes elemzést városökológiai, zöldfelületi és zöldhálózati szempontok alapján, 
felhasználva a Budapest Zöldinfrastruktúra koncepció vizsgálati munkarészét. 

A vizsgálatba vont kórházakat a beépítési típus alapján csoportosítottuk, hogy a 
különböző típusok ökoszisztéma-szolgáltatását és zöldhálózati szerepét tudjuk értékelni. 

A beépítési struktúra szerint meghatározott típusokba nagy biztonsággal lehetett 
besorolni a kórházakat. Ezt követően minden típusból 3-3 területet, kórházat választottunk 
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1. ábra: A budapesti kórházak csoportosítása beépítési típus szerint
1. táblázat: A vizsgált kórházkertek típusok szerint
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mélyebb vizsgálatra: telek beépítettsége, zöldfelületi mutatója, a beépítés horizontális 
és vertikális intenzitása. Ezek az adottságok nagymértékben hatnak ki az intézményi 
zöldfelület ökológiai jellemzőire: zöldfelület és burkolt felület aránya, biológiai aktivitás, 
borítottság, árnyékoltság.

A zöldterület-ellátottság vizsgálatnál a kórházak körét tovább kellett szűkíteni a 
látogathatóságot befolyásoló szempontok szerint, mint a kezeltek állapota, a betegségek 
típusa és a fenntartó kiléte. Pl.: pszichológiai, addiktológai problémákkal küzdőkkel 
foglalkozó speciális intézményeket, illetve honvédelmi intézményeket nem, vagy csak 
részlegesen lehet feltárni a közösség számára, illetve egyes fertőző betegeket kezelő 
intézmények sem látogathatóak bárki számra. Poliklinikáknál ez esetleg csak az 
intézménykertből egyes területrészek elhatárolását jelenti. 

A kutatás alapjául a közelmúltban elkészült Budapest Zöldfelületi Rendszerének 
Fejlesztési Koncepciója anyag elemző térképei szolgáltak. A kiválasztott kórházak területén 
megvizsgáltuk a növényzet szintezettségét, a zöldfelület intenzitást, a felszínhőmérsékletet, 
a telek környezetében lévő zöld infrastruktúra elemeket, illetve a környék mindennapos 
rekreációs ellátottságát, azaz a zöldterületi ellátottságot.

3. Eredmények 

A pavilonos és a vegyes szerkezetű kórházak kertjei nagy alapterületűek, ahol 
viszonylag kedvező a beépítési arány, és nagy a beépítetlen, szabad telekterület; igaz, 
ennek jó része burkolt a parkolók és a belső közlekedési utak miatt. Ezekben a kertekben a 
felszínhőmérséklet szignifikánsan alacsonyabb, mint a kórházak külső környezetében, s ez 
köszönhető a viszonylag nagy zöldfelületnek, a jól beállt, idős faállománynak. Így a terület 
zöldfelületi intenzitás értéke magas, ami településökológiai szempontból nagyon kedvező. 
A nagy alapterületű kert felhasználható lenne a környező lakóterületek zöldterület-
ellátottságának növelésére.

Hasonló eredményt adott a vizsgálat a több tömbépülettel beépített kórházak esetében. 

2. ábra: A vegyes szerkezetű kórházak térképes elemzése
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Bár itt nagyobb a beépítési arány, s a parkolók is nagyobb területet foglalnak el, tehát a 
zöldfelület, a kert számára valamivel kisebb terület marad. A beállt növényzet azonban 
jelentős érték, az épületszerkezeti adottságok pedig további zöldfelületi intenzitás 
növelést tesznek lehetővé például zöldtetők és zöldhomlokzatok létesítésével, a parkolók 
fásításával vagy koncentrált, több szintes növényzet kialakításával. A kórház környékének 
zöldterületi ellátottságában is jelentős szerepet tölthetnek be ezek a zöldfelületek, pl. a 
Bajcsy-Zsilinszky kórház esetében a környék zöldterületi ellátottságát nagyban javítaná a 
kórházkert megnyitása.

A modern tömbkórházak esetében általában a kórház telekterülete a felszín-
hőmérsékletet nem csökkenti, sőt talán a beépítettség intenzitása miatt inkább csak növeli. 
Ezek a kórházak kis zöldfelülettel rendelkeznek, a borítottság érték és a zöld intenzitás 
érték kicsi. A kórházak zöldtetős, zöldfalas fejlesztése hozhatna településökológiai 
szempontból pozitív eredményeket.  Telekstruktúra szempontjából a nagyobb telken 
létesült tömbkórházak, mint a Jahn Ferenc kórház és az Országos Gerincgyógyászati 
Központ egy esetleges közhasználatra való feltárással javíthatná a környék zöldterület 
ellátottságát. Valószínűleg ebben az esetben érdemes a burkolt területek visszaszorítása, 
minimalizálása, s ezzel az ökoszisztéma-szolgáltatás javítása. 

A legrosszabb a helyzet a hagyományos városi tömbkórházak esetében, ahol a 
kórházkert a beépítési struktúra miatt gyakorlatilag nem megnyitható, amúgy is kicsi 
alapterületű, nehezen fejleszthető, illetve a magas tetős épületek sem adnak lehetőséget 
további zöldfelületi fejlesztésre. Ezeken a területeken a felszínhőmérséklet, a borítottság 
és a zöld intenzitás érték nem különbözik a városi szövet értékeitől. Esetlegesen a kórház 
előkertjének rendezésével (parkoló felületek csökkentésével), megnyitásával lehetne 
a környék ökoszisztéma-szolgáltatását, s a városi környezet zöldterület-ellátottságát 
javítani. A Rókus kórház esetében a minimális előkert megnyitásával is jelentős zöldterület-
ellátottsági javulást lehetne elérni a nagyon sűrű városi szövetben.

4.  Következtetések

A kórházkertek, mint egyéb más intézménykertek vagy zöldfelületi intézmények, pl. 
egyetemkertek, botanikus kertek, temetők, fontos szerepet játszanak a város ökoszisztéma-
szolgáltatásában, hiszen nagy zöldfelületükkel, kondicionáló hatásukkal javítják a városi 
környezet minőségét és zöldterületi ellátottságát. Az egészségügyi intézmények egy 
tulajdonosi kézben vannak, a tömb, a zöldfelület zárt, védett terület, ami jól fenntartható, 
biztonságos szabadtér. A zöldterület-hiányos városrészekben korlátozott közhasználatú 
zöldfelületként a tényleges egészségügyi, gyógyító szerepkörön túl általános rekreációs 
feladatokat is elláthatnának.

Különösen fontos lehet ez az additív funkció akkor, amikor a nyári hónapokban hosszan 
elhúzódó hőségperiódusok vannak, sajnos már most is, s várhatóan a helyzet csak romlani 
fog. Egyes európai városok  klímastratégiájának szerves részeként megjelent, hogy az 
önkormányzat  közösségi városi hűtőzőkertek létesítését, illetve meglévő intézménykertek 
megnyitását vette tervbe. A városi átlagnál alacsonyabb hőmérsékletű kórházkertek is 
jelenthetnek menedéket a legforróbb időszakokban. 

A kórházkertek megnyitása, a városi zöldhálózatba való bekapcsolása jó lehetőség az 
aktív vagy passzív rekreációs lehetőségek körének bővítésére, ám kérdés, vajon van-e 
hajlandóság a lakosság, illetve a kórház üzemeltetői, dolgozói részéről a kertek korlátozott 
közhasználatú feltárására. Ehhez további kutatások szükségesek, elsősorban a városi 
adottságok alapján kiválasztott kórházakban és a környező lakóterületeken végzett 
kérdőíves és mélyinterjús felméréssel.

Előremutató a budapesti Szent Ferenc Kórház kezdeményezése. A kórházkertet 
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megnyitották a II. kerületi lakosoknak, és az ott található játszóteret a helyi lakosok és a 
gyógyulni vágyók is szívesen látogatják.
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TELEPÜLÉSSZEGÉLYEK TÁJRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEI
FÖLDI ZSÓFIA

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Abstract 
Following the embourgeoisement and the industrialisation, the relationship to the surroundings of 
the settlement’s changes. On the periphery of the settlements, a homologous, from local specificities 
decoupled suburban garden built-in growth starts; industrial and economic functional box-buildings 
emerge. The novel functions, meaning the arrival of connecting patterns, assigns also new roles to 
the appearing natural elements on the settlement fringe.
Landscape architecture plays a vital role in the rethinking of the arrangement of settlements and 
their surroundings. The framing of the country side’s planning tasks in relation to the settlement 
fringe can help effectively that this sensitive surface acts as an adequate membrane between the 
landscape and the settlement. Thanks to a conscious forming, the settlement fringe can become an 
equally valuable part of the landscape from a landscape usage and landscape ecological point of view.
Based on my study of sample areas, I make methodological recommendations for the structural 
interpretation of the settlement fringe, and to determine the possibilities of landscape arrangement 
planning. 

Kulcsszavak: településszegély, tájrendezés, tájszerkezeti, zöldfelületi jellemzők

1. Bevezetés

A településszegély tudatos alakítását, szerkezeti felépítését jelentősen átalakította 
a védelmi szempontok háttérbe szorulása valamint a tájból való élés hagyományának 
csökkenése. A polgárosodás, az iparosodás következtében megváltozik a települési 
környezethez való viszony. A települési peremterületeken hasonló jellegű, helyi 
sajátosságoktól mentes kertvárosi beépítés terjeszkedése indul meg, ipari, gazdasági 
funkciójú dobozépületek létesülnek. Az újfajta funkciók, kapcsolódási minták megjelenése, 
új szerepet rendelnek a településszegélyen kialakítandó, megjelenő természeti elemeknek 
is.  

A települések és környezetük rendezésének újragondolásában a tájépítészet 
fontos szerepet vállalhat. A településszegélyekre vonatkozó tájrendezési feladatok 
megfogalmazása hatékonyan segítheti, hogy a településszegély megfelelő hártyaként 
működjön a táj és a település között. A tudatos alakításnak köszönhetően a táj értékes 
részévé válhat tájhasználati, tájökológiai és tájképi szempontból egyaránt.

Kutatásomban mintaterületi vizsgálatokra alapozva módszertani javaslatokat 
teszek a településszegélyek szerkezeti értelmezésére, a tájrendezési lehetőségeinek 
meghatározására.

2. Anyag és módszer

Kutatásom négy mintatelepülés településszegély értékelésén és összehasonlító 
elemzésén alapul. Mintaterületeimet kisebb lélekszámú (5000 fő alatti) agglomerációs 
települések köréből választottam, ügyelve arra, hogy azok a természeti adottságok 
tekintetében jelentős különbségeket mutassanak (Pilisszentkereszt-hegyvidéki, 
Herceghalom-alacsony dombsági, Csörög-síkvidéki, Dunabogdány hegylábi/vízparti). A 
választás lehetőséget teremtett a településszegélyek eltérő sajátosságainak vizsgálatára, a 
tájrendezési lehetőségek szélesebb körű meghatározása. A mintatelepüléseken vizsgálandó 
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tájsávnak a település kompakt szerkezetének utolsó beépített telkét és határától számított 
200 méteres sávot tekintem. 

A kutatás adatállomány létrehozására támaszkodik. Az adatállomány készítése a meglévő 
térképes állományok felhasználásával a településszegélyeket leíró adatok rögzítését célozza 
meg. Kutatásom elsődleges térképi adatforrása a légifelvétel (2018). A légifelvételekről 
a településszegély tájszerkezeti és zöldfelületi jellemzőit leíró adatokat rögzítem. A 
légifelvétel elemzést a településekre készített tematikus térképek, dokumentumok, 
adatbázisok (településrendezési eszközök, TIR, erdőtérkép) felhasználása egészíti ki. 

A tájszerkezeti jellemzők leírásához meghatározom a településszegély szerkezetét 
felépítő elemeket, az elemekhez rendelhető funkciókat, tájhasználatokat. A zöldfelületi 
jellemzők meghatározásához az egyes szerkezeti elemek faállománnyal való borítottságát 
rögzítem. Az így összesített tájszerkezeti, zöldfelületi tényezőket statisztikai kimutatásokkal 
elemzem.

3. Eredmények

A kutatási eredmények alapján megalkottam a településszegély tájépítészeti szempontú 
értelmezésemet. Értelmezésemben a településszegély a település és szomszédos tájrészlet 
jellegzetes találkozási sávja, amely funkcionálisan elkülöníthető szerkezeti elemekből épül 
fel. A szerkezeti elemek kapcsolódási módján, zöldfelületi minőségén múlik a beépített és 
beépítetlen tájsáv tájhasznosítási, tájökológiai és tájesztétikai kapcsolata. Következésképpen 
közvetítő zónaként funkcionál a táj és a település között. A településszegély ezáltal a 
települési tájrendezés fontos színtere, települések tájbaillesztésének megvalósulási 
területe.

A településszegély szerkezetének alapját a beépített és beépítetlen tájsáv 
(értelmezésemben: szegélyterületek) adja. A szerkezetének alakításában fontos szerep 
jut a szegélyterületek váltásánál megjelenő lineáris természeti és/vagy művi elemeknek 
(szegélyzóna) (1. ábra). 

A településszegélyek tájszerkezeti és zöldfelületi jellemzőit ábrák (2. és 3. ábra) és 
táblázatok (1. és 2. táblázat) formájában foglalom össze:

Az eredmények megerősítik a szerkezeti értelmezésem jelentőségét és felhívja a 
figyelmet a szegélyzóna „létezésére”, szerkezeti jelentőségére.

Összevetve az egyes települések zöldfelületi szegélyjellegét megállapítható, hogy bár 
különböző zöldfelületi jelleggel írhatóak le az egyes településszegélyek, végeredményként 
összefonódó rendszer érzékelhető. A települések előbb utóbb kinövesztik zöldszegélyüket. 
A zöldszegély megjelenése a hagyományos tájgazdálkodás csökkenése, a természeti 
térrendszerhez való közelítés, a települési fásítási törekvések, valamint a település 
határában beinduló spontán cserjésedés vagy épp a tudatos elhatárolódás következménye. 

1. ábra: Településszegély elvi keresztmetszete
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Az elemzés eredményei rámutatnak arra, hogy a szerkezeti elemek számbavétele, 
vizsgálata elengedhetetlen a település és a befogadó tájrészlet kapcsolatának helyes 
kezeléséhez. A tájból való élés hagyományának csökkenése következtében megváltozik a 
szegély rendeltetése. A településszegélynek újfajta, a kor szemléletének megfelelő funkciót 
kell adni és annak megfelelően értelmezni. 

Az általam meghatározott településszegély lehatárolásban, a beépített és beépítetlen 
tájsáv együttes kezelésében, szegélyzóna kiemelésében látom a tájrendezési elvek 
érvényesülésének, az épített környezet és az őt befogadó tájrészlet rendezésének 
tájépítészeti lehetőségeit. A zöldfelületi elemzés eredményei is megerősítik, hogy a 
településszegély az általam meghatározott területi értelmezésében kap fontos szerepet. 
A-B-C elemek egymást kiegészítve együttesen alakítják a települések zöldszegélyét. 

2. ábra: Tájszerkezeti jellemzők (ábrák alaptérképei a GoogleEarth (2018) légifotója)

1. táblázat: Domináns tájhasználati szegélyszakaszok

Település Belső szegélyterület Szegélyzóna Külső szegélyterület Arány
Dunabogdány falusias erdősáv Duna 21%

átalakuló  
(volt zártkertes)

- erdő 22%

Pilisszentkereszt falusias - erdőterület 30%
Herceghalom kertvárosi út fasor szántó 14%

Csörög kertvárosi út erdősáv szántó 36%
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A tájrendezés legfőbb eszközének a szegélyalakítást tekintem, azon belül kiemelten 
a zöldszegély megfelelő gondozását. A szegélyterületek váltásánál kijelölt szegélyzóna a 
szegélyalakítás kiemelt területe. A szegélyalakításnak az ökológiai szempontból érzékeny 
találkozások kezelésének, „hiányos” kapcsolatok rendezésének, tájképi illeszkedésnek 
az összehangolására kell koncentrálnia. Mindehhez települési szinten a településszegély 
finom adottságaira építő stratégia kidolgozása, a zöldfelületi rendszer fejlesztését 
megalapozó vizsgálati szempontok bővítése szükséges.

3. ábra: Zöldfelületi jellemzők (ábrák alaptérképei a GoogleEarth (2018) légifotója)

Település Belső szegélyterület Szegélyzóna Külső szegélyterület Arány
Dunabogdány ligetes, fás erdősáv vízfelület 49%

ligetes, fás - fás (védett) 51%
Pilisszentkereszt fában szegény - fás (védett) 34%

Herceghalom fában szegény erdősáv/fasor fátlan 33%
Csörög ligetes, fás erdősáv/fasor fátlan 24%

2. táblázat: Domináns zöldfelületi szegélyszakaszok
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Abstract
Topsoil of Debrecen was investigated in order to examine the heavy metal content and investigate the 
Enrichment Factor as a measure of the anthropogenic activity. Cr, Pb, Zn and Mn were determined in 
topsoil of Debrecen. The elements of Earth Crust and control area of Debrecen were used in the EF’s 
equation. The results showed strong differences.

Keywords: városi talaj, nehézfém, szennyezettség, feldúsulási faktor

1. Bevezetés

A települési talajok kutatása az elmúlt évtizedekben komoly hangsúlyt kapott. A 
szakirodalomban fellelhető tanulmányok nagy része a városi talajokban megfigyelhető 
szennyezőanyag koncentráció növekedésével foglalkozik (Charzyński et al 2015, 
Charzyński et al 2017). A kutatók egyetértenek abban, hogy a nehézfémszennyezés és a 
nehézfémtartalom emelkedése tipikusan a városi talajok egyik fő ismérve (Lehmann, 
2004, Lehmann & Stahr, 2007, Horváth, 2016, Géczi 1999, 2001). Városi környezetben a 
közlekedésből és ipari tevékenységből származó légszennyező anyagok (Vincze-Csom, 
2012) kiülepedését tartják a talajszennyezés elsődleges forrásának (Simon, 2006, Pascucci 
2011, Luo et al, 2015, Adamcová et al 2016). Az urbanizált területek talajaiban kimutatott 
nehézfém koncentrációk nem minden esetben extrém magasak, vagy haladják meg az 
érvényben lévő, rendeletben megadott szennyezettségi határértékeket. A városokban 
jelentkező megemelkedett elemtartalom azonosítására, valamint a nehézfémek antropogén 
vagy litogén eredetének elkülönítésére a kutatók különféle indexeket alkalmaznak 
(Yongming et al, 2006, Gąsiorek et al, 2017).

A módszerben eltérések fordulhatnak elő, mert a kutatók szabadon választhatnak 
„referencia” elemet, leggyakrabban a gyakori kőzetalkotók közül az Al, Fe, Mn, Sc, Ti-t 
alkalmazzák (Reimann & Caritat, 2000, Quevauviller et al., 1989, Schiff & Weisberg, 1999, 
Mishra et al., 2004). A Feldúsúlási Faktor (EF) értékekben további különbségek adódhatnak, 
ha a „referencia” elemet nem a mintaterület kontrol szelvényéből határozzák meg, hanem 
pl. a földkéregben található mennyiséghez viszonyítják (Tippie, 1984).

A tanulmánynak kettős célja van: egyrészt meghatározni Debrecen talajaiban a 
nehézfémek feldúsulásának mértékét, illetve megmutatni, hogy a Feldúsulási Faktor (EF) 
képletében alkalmazott különböző referencia elemek, hogyan befolyásolják a Debrecen 
talajaiban vizsgált nehézfémek feldúsulási faktorainak értékét. 

2. Anyag és módszer

A mintaterület bemutatása

Debrecen a Nyírség, és a Hajdúság határán fekvő, több mint 200.000 fős város, ahol 
keverednek egymással a két középtáj természeti adottságai. A város területének nagyobbik, 
keleti része egyértelműen a Nyírséghez tartozik, míg a déli-délnyugati városrész a 
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Hajdúsághoz sorolható (Baranyi, 2001). Az eltérő táji adottságok a talajtani viszonyokra is 
hatással vannak, hiszen a nyírségi futóhomokos területeken döntően futóhomok váztalajok 
és humuszos homoktalajok borítják a felszínt. A löszös síkságainkon, így a Hajdúságban is a 
leggyakrabban előforduló talajtípusok a csernozjomok (mészlepedékes és réti csernozjom) 
(Martonné, 2004, Debrecen Környezetvédelmi Program, 2009). Környezetföldtani 
szempontból a felszíni és a felszínközeli földtani képződmények szennyeződésérzékenység 
vonatkozásában a kevésbé érzékeny kategóriába sorolhatók (Internet1). A talajtani 
különbségek hatással vannak a talajok nehézfémek megkötő képességére is. A magasabb 
szervesanyag tartalom és a finomabb szemcsecsoportok túlsúlya miatt a hajdúsági 
csernozjomok erősebb adszorpciós kapacitással rendelkeznek a nyírségi homoktalajoknál. 
Debrecen talajai mérsékelten szennyezettek (Sándor-Szabó 2014), egy 2009-es felmérés 
szerint 184 darab olyan objektum van, ahol a földtani közegre potenciálisan veszélyes 
tevékenységet folytatnak (Internet2), emellett a közlekedési eredetű nehézfémek szerepe 
kiemelkedő (Sándor-Szabó 2014).

Alkalmazott módszerek

Kutatásunkban huszonöt talajszelvényből gyűjtöttünk talajmintákat. A szelvények 
helyét egy kelet – nyugati irányú szegmens mentén jelöltük ki, a pontos helyzetük 
meghatározásakor figyelembe vettük az eltérő táji adottságokat (Nyírség-Hajdúság), 
valamint a kiválasztás során törekedtünk a szelvények arányos elhelyezkedésére Debrecen 
belvárosában, kertvárosi (családi házas) övezetében és külterületén. A mintavételt 
befolyásolta, hogy tíz esetben megtalálható volt egy mesterséges felszíni lefedés, így felszíni 
mintát ezen szelvények esetében nem tudtunk begyűjteni. A szelvények valamennyi, 
egymástól jól elkülöníthető rétegét megmintáztuk. A begyűjtött talajmintákból – előkészítés 
és teljes feltárást követően - Agilent MP-AES 4100 nitrogén plazmát használó műszerrel 
megmértük a Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Ba, Al, Fe és Mn mennyiségét. A Feldúsulási Faktort (EF) az 
alábbi képlett alapján határoztuk meg (Buat-Menard & Chesselet, 1979):

EF = [Cn(minta) x Bref(referencia)] / [Cref(minta) x Bn(referencia)]
A feldúsulási faktorok osztályozása (Sutherland, 2000, Loska & Wiechuła, 2003):
EF < 2  nincs feldúsulás
EF = 2–5  mérsékelt feldúsulás
EF = 5–20  jelentős feldúsulás 
EF = 20–40  nagyon magas feldúsulás
EF > 40  extrém magas feldúsulás

A tanulmányban a króm, a cink és az ólom feltalajban való feldúsulási faktorait határoztuk 
meg, előbb a földkéreg majd a debreceni kontroll minták mangán tartalmához viszonyítva. 
A pontos eredmények érdekében a város nyírségi területéről vett talajmintákat a nyírségi, 
a hajdúsági részről vett mintákat pedig a hajdúsági kontrol mintákkal vetettük össze. 

3. Eredmények

A mintaterület feltalajában kimutatott króm- és ólom tartalom határozott eltéréseket 
mutat, mind a város különböző területhasználatú részeiben, mind az eltérő tájegységekben. 
Általánosságban megállapítható, hogy a magasabb koncentrációk a jobb adszorpciós 
kapacitással rendelkező hajdúsági talajokhoz, illetve a nagyobb antropogén hatás alatt 
álló, belvárosi talajokhoz köthetők. A króm csak megközelítette a 6/2009-es együttes 
rendeletben meghatározott 75 mg/kg-os „B” szennyezettségi határértéket, a cink két 
esetben haladta meg a határértéket (200 mg/kg), az ólom esetében pedig mindössze egy 
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mintában mértünk határérték fölötti (100 mg/kg) koncentrációt (1. ábra). Debreceni 
talajok tehát a vizsgált fémek tekintetében nem tartoznak az erősen szennyezett talajok 
közé. 

Cink

A saját kontrol mintáink, illetve a földkéregre vonatkozó szakirodalmi adatok alapján 
kiszámítottuk a cinkre vonatkozó EF értékeket. Megállapítottuk, hogy a cink a szuburbán 
és belvárosi részeken előfordulnak mérsékelt és jelentős feldúsulással bíró szelvények.. 
A saját kontrol minták mangán és cink tartalmát referencia elemként használva, sikerült 
az eleve alacsony cink koncentrációval rendelkező nyírségi mintákat elkülöníteni (Ctr_4, 
8, 9, 12-es szelvények), a Ctr_7-es hajdúsági minta cink tartalma ugyan megközelíti a 
rendeletben foglalt határértéket, de a csernozjom talajok magasabb cink és mangán 
tartalmát figyelembe véve, a feldúsulási faktor értékei szerint nincs cink feldúsulás (1. 
ábra). 

A földkéreg elemtartalmaihoz viszonyított értékek már eltérő eredményeket hoztak. 
Igaz, a hajdúsági kontrol mintákban az EF értékek nem jeleztek cink feldúsulást, ugyanakkor 
a Ctr_4 és a Ctr_2 mintákban mérsékelt és jelentős feldúsulást jeleznek a számított EF 
értékek. Az 1. táblázatban látható értékek alapján belátható, hogy az említett nyírségi 
mintáknál megfigyelt magasabb EF értékek az általunk mért, a földkéregre vonatkozó 
referencia értéknél sokkal alacsonyabb mangán koncentrációkkal végzett számításból 
eredeztethetők. 

1. táblázat: A feltalajra vonatkozó elemtartalmak

Szelvény 
azonosító Tájegység Területhasználat Króm 

(mg/kg)
Cink (mg/

kg)
Ólom

(mg/kg)
Mangán 
(mg/kg)

Ctr_5 Hajdúság kontrol 63 123 27 1337
Ctr_6 Hajdúság kontrol 71 110 15 1364
Ctr_7 Hajdúság szuburbán 53 163 215 1118
Dr_5 Hajdúság szuburbán 33 271 58 242

Prof_12 Nyírség szuburbán 10 27 34 284
Prof_8 Nyírség belváros 28 47 31 382
Prof_9 Nyírség belváros 12 36 40 232

Prof_11 Nyírség belváros 30 116 54 358
Prof_25 Nyírség belváros 24 275 64 307
Prof_13 Nyírség szuburbán 6 43 53 178

Dr_3 Nyírség szuburbán 26 134 32 372
Dr_4 Nyírség szuburbán 17 105 48 183
Ctr_4 Nyírség szuburbán 12 36 28 192
Ctr_3 Nyírség kontrol 16 39 10 523
Ctr_2 Nyírség kontrol 10 24 17 44

Földkéregre vonatkozó átlagértékek 
(Yaroshevsky, 2006) 83 83 16 1000
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Króm

Debrecen feltalajában nem tapasztaltunk komolyabb feldúsulást, a saját kontrol 
mintáink, illetve a földkéregre vonatkozó szakirodalmi adatok alapján végzett számításokat 
összevetve, a Dr_5, a Dr_4 és a Ctr_2 szelvények felső szintjeire vonatkozó EF értékek 
esetében tapasztaltunk eltéréseket (3-4. ábra).

Az eltéréseket mutató talajminták elemtartalmát vizsgálva, hasonló következtetésre 
jutunk, mint a cink esetében. A különbségek visszavezethetők a földkéregben és a 
mintaterület szelvényeiből mért elemkoncentrációk nagyságrendi különbségeire (1. 
táblázat).

1. ábra: A cink EF értékei a saját kontrol szelvények elemtartalmaihoz viszonyítva a feltalajban

2. ábra: A cink EF értékei a földkéreg elem tartalmaihoz viszonyítva a feltalajban

3. ábra: A króm EF értékei a földkéreg elem tartalmaihoz viszonyítva a feltalajban
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Ólom

A vizsgált közlekedésből származó nehézfémek közül az ólom koncentrációkból 
számított EF értékek jelezték a legjelentősebb feldúsulást. Az ólomtartalom a Ctr_7-es 
szelvény feltalajában haladta meg a rendeletben foglalt határértéket, a többi mintában 
döntően alacsony volt a mennyisége (1. táblázat). 

A saját kontrol minták elemtartalmaihoz viszonyított EF értékek eltéréseket mutatnak. A 
magasabb EF értékek a szuburbán területekre koncentrálódnak, míg a belvárosi mintákban 
mérsékelt az ólom feldúsulása (5. ábra).

4. ábra: A króm EF értékei a saját kontrol szelvények elemtartalmaihoz viszonyítva a feltalajban

5. ábra: Az ólom EF értékei a saját kontrol szelvények elemtartalmaihoz viszonyítva a 
feltalajbanszelvények elemtartalmaihoz viszonyítva a feltalajban a feltalajba

6. ábra: Az ólom EF értékei a földkéreg elem tartalmaihoz viszonyítva a feltalajban
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A földkéregre vonatkozó, illetve az általunk mért mangán tartalmak közötti nagyságrendi 

különbségekre vezethető vissza a nagyon magas EF érték a Ctr_2 mintában. A földkéreg 
ólom és mangán tartalmához viszonyított értékek alapján határozottan elkülöníthetők a 
kontrol (Ctr_5, Ctr_6, Ctr_3) minták a városi (szuburbán, belváros) mintavételi pontoktól. Az 
antropogén hatással közvetlenül érintett talajokban mindenhol jelentős ólom feldúsulást 
jeleznek az EF értékek (6. ábra).

4. Következtetések

A vizsgált fémek koncentrációi csak néhány esetben haladták meg a 6/2009-es együttes 
rendeletben foglalt határértékeket, így Debrecen felszíni talajrétegében cink és ólom 
tekintetében mérsékelt szennyezésre számíthatunk. 

A Feldúsulási Faktor értékeit a nincs feldúsulás, a mérsékelt és jelentős feldúsulás 
kategóriákba soroltuk. Utóbbi két csoport a cinknél és ólomnál jelentkezett leginkább.

A Feldúsulási Faktort a saját kontrol mintákból és a földkéregből kimutatott 
elemtartalmakból is meghatároztuk. Kismértékű eltérést tapasztaltunk a króm 
esetében, az ólomnál viszont nagyobb változatosság jelentkezett a két módszer között. 
Megállapítottuk, hogy egy-egy kontrol minta esetében, ha a földkéregre vonatkozó értékek 
alapján számítjuk az EF értékeket, akkor az feldúsulást jelez a debreceni talajokban, ami 
a saját minta és a földkéreg elemtartalmai között meglévő nagyságrendi különbségekre 
vezethető vissza. Ennek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy egy adott település 
talajában meghatározásra kerülő Feldúsulási Faktoroknál mindenképp érdemes a saját 
mintaterületről származó referencia elemet választani.

5. Irodalomjegyzék
Adamcová, D., Vaverková, M. D., S., Barton, S., Havlícek, Z., Broušková, E. 2016. Soil contamination in landfills: 

a case study of a landfill in Czech Republic, Solid Earth, 7, 239–247, 2016
Baranyi, B. 2001. Hajdú-Bihar megye: Debrecen és térsége, Magyarország kisrégiói 8/2. Budapest, Ceba, 

2001. ISBN 963 9089 88 5 963 85490 2 5 (sorozat) 292 p. 
Buat-Menard, P., Chesselet, R. 1979. Variable Influence of The Atmospheric Flux on The Trace Metal 

Chemistry of Oceanic Suspended Matter, Earth and Planetary Science Letters, 42 (1979) 399-411.
Charzyński, P., Hulisz, P., Bednarek, R., Piernik, A., Winkler, M., Chmurzyński, M., 2015.  Edifisols—a new soil 

unit of technogenic soils J Soils Sediments DOI 10.1007/s11368-014-0983-4 
Charzyński, P., Plak, A. & Hanaka, A. 2017. Influence of the soil sealing on the geoaccumulation index of 

heavy metal sand various pollution factors. Environ Sci Pollut Res 24(5), pp 4801–4811. 
Gąsiorek, M., Kowalska, J., Mazurek, R., Pajak, M. 2017. Comprehensive assessment of heavy metal pollution 

in topsoil of historical urban park on an example of the Planty Park in Krakow (Poland) Chemosphere 
Volume 179, pp.148-158

Géczi, R. 1999. A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron. PhD értekezés, JATE, 
Szeged

Géczi, R., Bódis, K. 2001. Az emberi hatás mértékének térbeli megoszlása Kolozsváron, Magyar Földrajzi 
Konferencia, 2001. Szeged. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD), Szeged, 
2001. p.17

Horváth, A. 2016. Városi és városkörnyéki talajok vizsgálata Sopron és Szombathely területén, Doktori (PhD) 
értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kitaibel Pál Környezettudományi 
Doktori Iskola, Sopron. p. 150.

Lehmann, A., 2004. Proposals for the consideration of urban soils within the WRB (World Reference Base 
for Soil Resources). In: Soil Classification (Ed.: KRASNILIKOV, P. V.) Petrozavodsk. Russia.

Lehmann, A., Stahr, K. (2007): Nature and significance of anthropogenic urban soils. J. of Soils Sediments 
7, 247-260. 

Loska K, Wiechula, D. 2003. Application of principle component analysis for the estimation of source of 
heavy metal contamination in surface sediments from the Rybnik Reservoir. Chemo 2003;51. 723– 
33.



367
Luo, X-S., Xue, Y., Wang, Y-L., Cang, L., Xu, B., Ding, J. 2015. Source identification and apportionment of heavy 

metals in urban soil profiles. Chemosphere 127:152–157
Martonné, E. K. 2004. Magyarország tájföldrajza Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 192 p.
Mishra, V. K., Kim, K. H., Kang, C. H., Choi, K. C,. 2004. Wintertime sources and distribution of airborne lead 

in Korea. Atmos Environ. 2004;38(17):2653–64.

Pascucci, S. 2011. Soil Contamination. InTech, Rijeka. ISBN: 978-953-307-647-8, 168 p.
Quevauviller, P., Lavigne, R., Cortez, I. 1989.  Impact of industrialand  mine  drainage  wastes  on  the  heavy  

metal  distribution in the drainage basin and estuary of the Sado River (Portugal).Environ Pollut. 
59:267–286

Reimann, C., de Caritat, P. 2000. Intrinsic flaws of element enrichment factors (Efs) in environmental 
geochemistry. Environ. Sci. Technol. 2000;34:5084– 91.

Saiano, F., Scalenghea, R., 2009. An anthropic soil transformation fingerprinted by REY patterns, Journal of 
Arechaeological Science 36-11. 2502-2506.

Sándor, G., Szabó, Gy. 2014. Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary, SOIL SCIENCE 
ANNUAL Vol. 65 No. 1/2014: 29

Schiff, K. C., Weisberg, S. B. 1999. Iron as a reference element for determining trace metal enrichment in 
Southern California coastal shelf sediments. Mar Environ Res 1999;48:161–76.

Simon, L. 2006. Toxikus elemek akkumulációja, fitoindikációja és fitoremediációja a talaj-növény 
rendszerben. MTA Doktori értekezés. Nyíregyháza. 158 p.

Sutherland, R. 2000. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii. Environ Geol 
39:611–627

Tippie, V. K. (1984). An environmental characterization of chesapeake bay and a frame work for action. In 
V. Kennedy (Ed.), The Estuary as a Filter. New York: Academic Press. 467-487.

Vincze-Csom V., Domokos E., Bui P., Nagy G., Redey A., (2012), Study on the impact of the traffic on air quality 
by using diffusive sampling method in Veszprém, Environmental Engineering and Management 
Journal, 11, 2083-2090.

Yaroshevsky, A. A. (2006): Geochemistry International, (2006): Vol. 44, No. 1, pp. 48–55, ISSN 0016-7029,
Yongming, H., Peixuan, D., Junji C., Posmentier, E. S. 2006. Multivariate analysis of heavy metal contamination 

in urban dusts of Xi’an, Central China, Science of the Total Environment 355 (2006) 176 – 186.
Internet:1: Debrecen Levegőminőségi terv, 2016, https://www.kormany.hu/download/7/92/e0000/

Debrecen2.pdf
Internet2: Debrecen Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja (2009): http://portal.debrecen.hu/

upload/File/Gazdasag/koncepciok/kornyezetvedelmi%20program%20.pdf
Jogszabályok
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről





369

A TÁJKARAKTER KUTATÁS NEMZETKÖZI ÉS 
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Agrárminisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Abstract
The Ministry of Agriculture, with the contribution of the European Regional Development Fund, the 
Environment and Energy Operational Programme and the Competitive Central-Hungary Operational 
Programme initiated a comprehensive project in 2016. One of the project’s four pillars aims to 
identify the strategical basis of the landscape-scale conservation of the natural and landscape assets 
(„Landscape character” pillar). In 2018 a wide-scale research programme started in order to realise 
the goals of the pillar. 
The results of the research will contribute to Hungary’s implementation to the European Landscape 
Convention and to the goals of the Hungarian National Landscape Strategy (2017-2026). The 
presentation summarises the spirits of the convention, the commitments of Hungary, the relevant 
objections of the National Landscape Strategy and the research’s contribution to all these.

Kulcsszavak: Európai Táj Egyezmény, Nemzeti Tájstratégia, tájkarakter, kutatás

1. Bevezetés

Az Európa Tanács az európai társadalom szinte minden jelentős kérdésével (pl. emberi 
jogok, jogi együttműködés, társadalmi kohézió, határokon átívelő együttműködés, helyi 
demokrácia, környezetvédelem, oktatás, kulturális örökség, regionális tervezés) foglalkozó 
nemzetközi szervezet, amely általánosan elfogadott szabályok és univerzális elvek mentén 
keretrendszert (nemzetközi egyezmények, határozatok, ajánlások) alkot az európai 
államok számára a belső működésük kialakításához. A szervezet szakértői értékelések, 
információs platformok, kiadványok, rendezvények formájában segítséget is nyújt a 
tagállamoknak az általuk vállalt nemzetközi kötelezettségek nemzeti jogrendszerbe való 
átültetéséhez (Internet1).

Európában a tájak minősége és sokszínűsége számos tényező következtében romlik, és 
ez kedvezőtlenül befolyásolja a mindennapi élet minőségét. Az Európa Tanács felismerve a 
gazdag európai táji örökség jelentőségét, hosszú előkészítő munka után 2000-ben aláírásra 
megnyitotta a közeljövőben globálissá váló Európai Táj Egyezményt (a továbbiakban: 
Tájegyezmény), az első olyan nemzetközi egyezményt, amelynek egyetlen fő témája a táj 
(CoE 2000a; CoE 2000b; CoE 2016).

2. Az Európa Tanács Európai Táj Egyezményének szellemisége

A Tájegyezmény a tájat az emberek környezetének elengedhetetlen összetevőjeként 
ragadja meg, amely a fenntartható fejlődés négy dimenziójának (természeti, kulturális, 
társadalmi és gazdasági) megjelenítője. A Tájegyezmény fókuszában tehát végső soron az 
ember áll, az emberi jóllét, amelynek területi dimenzióját, a tájat emeli a nemzeti politikák 
fontos tárgyává.

A Tájegyezmény hivatkozza és közvetíti az Európa Tanács értékrendjét: a 
fenntarthatóságot, a szubszidiaritás elvét, a demokratikus eszközök alkalmazásának 
szükségességét. Az érintettek bevonásának követelménye azon a felismerésen és 
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elhatározáson nyugszik, hogy az emberek életminőségét meghatározó hivatalos 
intézkedésekben nem lehet kizárólagos szerepe a tudománynak, a szakértők és a műszaki 
testületek által monopolizált tanulmányoknak és kutatási tevékenységeknek (CoE 2000b).

A Tájegyezmény elsődleges célja, hogy ösztönözze a táj védelmét, kezelését és 
tervezését, valamint elősegítse a fentieket célzó együttműködéseket. A nemzeti jogrendek 
eltérő megközelítése és hiányosságai miatt definiálja a táj, a táj-politika, a táj minőségére 
vonatkozó célkitűzés, a táj védelme, és a táj kezelése fogalmakat.

A Tájegyezmény fontos alapvetése, hogy minden egyes tájért kiáll, az egyezmény hatálya 
az aláíró országok teljes területére vonatkozik, annak adottságaira (a természeti, vidéki, 
városi és városkörnyéki térségekre; a szárazföldre, az édesvizekre és a tengeri területekre; 
a kiemelkedő, az átlagos és a leromlott állapotú tájakra is) és jogállására való tekintet 
nélkül.

A Tájegyezmény általános és egyedi intézkedéseket határoz meg, mely intézkedéseket 
azonban a Feleknek saját nemzeti hatalommegosztási rendszerükhöz igazodva, 
alkotmányos elveiknek és közigazgatási rendszerüknek megfelelően, csorbítás nélkül kell 
végrehajtani.

Az általános intézkedések körében a Felek által vállalt egyik feladat annak törvényben 
való rögzítése, hogy a tájak elengedhetetlen összetevői az emberi környezetnek, kifejezik 
közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezik.

Másrészt a Tájegyezmény intézkedéseinek alkalmazásával a Feleknek olyan táj-politikát 
kell kialakítani és megvalósítani, „amelynek célja a táj védelme, kezelése és tervezése”. 

Harmadrészt, ki kell alakítaniuk a részvételhez szükséges eljárásokat széleskörűen a 
társadalom tagjai, a helyi és regionális hatóságok, valamint minden egyéb, a táj-politika 
meghatározásában és végrehajtásában érintett számára. 

Negyedik általános intézkedésként pedig előírja, hogy a tájat, mint a politikák 
megvalósításának területi dimenzióját, illetve azok hatóterületét integrálni kell minden 
olyan politikába, amelynek akárcsak közvetett hatása is lehet azokra.

Az egyedi intézkedések körében az aláíró országok által vállalt egyik feladat a táj értéke és 
szerepe iránti fogékonyság növelése a civil társadalom, az állami és a nem állami szervezetek 
körében. A Felek által vállalt második feladat a tájak értékeléséhez és működtetéséhez értő 
szakértők képzésének, multidiszciplináris képzési programok megszervezésének, iskolai 
és egyetemi tanfolyamok megtartásának segítése. Az egyedi intézkedések körében Felek a 
tájak számbavétele és értékelése kapcsán a következő feladatokat vállalják:

Az érdekelt felek aktív részvételével, a tájakról összegyűlt ismeretek bővítése céljával: 
1. Számba veszik a területükön található tájakat;
2. Elemzik jellemző vonásaikat, valamint azokat a hatásokat, amelyek alakítják;
3. Számon tartják a változásokat;
4. Értékelik a tájakat, figyelembe véve azokat az értékeket, amelyeket az érdekelt felek 

és az érintett lakosság nekik tulajdonít.
Az egyedi intézkedések körében mindegyik Fél vállalja továbbá, hogy a számba vett 

és értékelt tájai számára nyilvános vita nyomán, az érintettek bevonásával minőségi 
célkitűzéseket határoz meg. 

3. A tájkarakter kutatás szakpolitikai kerete

A Tájegyezmény ratifikálásával hazánk felvállalta az általános és egyedi intézkedések 
végrehajtását, elfogadta a tájnak a hazai joggyakorlattól eltérő értelmezését, elfogadva 
ezzel a részvételi eljárások kiemelt jelentőségét is és hogy a tájak védelme, kezelése és 
tervezése mindenkinek jogokat biztosít, de kötelezettséget is ró mindenkire. 

A Tájegyezményért felelős szervezeti egységek az Európai Táj Egyezmény Nemzeti 
Koordinációs Munkacsoport (Korm. hat. 1189/2012) égisze alatt dolgoztak az általános 
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és egyedi intézkedések végrehajtásának előkészítésén (Kincses 2019b). Az Európai Táj 
Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport öt éves munkatervében (VM 2013) 
rögzítette a feladatokat.

A Kormány – a Tájegyezmény 5. Cikk b pontjában meghatározott általános intézkedés 
végrehajtásaként – 2017-ben fogadta el a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti 
Tájstratégiát (a továbbiakban: Tájstratégia) (Korm. hat. 1128/2017). A Tájstratégia a 
Tájegyezmény szellemiségére épít, a tájat a Tájegyezményben foglaltaknak megfelelően 
értelmezi: „A táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők 
és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki és a 
táj örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén 
kialakult elemeinek jellemző összetételében határozza meg.”

A Tájstratégia átfogó célja a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat, amelynek 
elérése érdekében három kiemelt célt fogalmaz meg (I. Táji adottságokon alapuló 
tájhasznosítás megalapozása; II. Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás; III. A 
tájidentitás növelése) és közel száz intézkedést rendel ezekhez. (FM, 2017)

4. A tájkarakter kutatás kutatási programkörnyezete

Az Agrárminisztérium az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 
a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program és a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program keretében, 2016-ban átfogó projektet (KEHOP-4.3.0-
VEKOP-15-2016-00001 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését 
és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai 
szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok”; a továbbiakban: Projekt) indított 
útjára (Internet2). 

A Projektet az Agrárminisztérium által vezetett konzorcium valósítja meg, amelynek 
tagjai az MTA Ökológiai Kutató Központ, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani 
és Agrokémiai Intézet, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, a Lechner Tudásközpont, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. A 
szakmai tevékenységek négy, egymáshoz sok szálon kapcsolódó és részben egymásra 
épülő fejlesztési elembe sorolhatók, ezek:

1. A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése 
(NATURA); 

2. A nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és -értékelés (NÖSZTÉP); 
3. A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek 

meghatározása (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA); valamint
4. A természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása 

(TÁJKARAKTER).
A TÁJKARAKTER fejlesztési elemben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében 

2018-ban széles körű kutatási program (a továbbiakban: Tájkarakter kutatás) indult 
(Pádárné 2018). 

A TÁJKARAKTER fejlesztési elem előkészítése során kerültek feldolgozásra a külföldi 
és hazai tájtipizálási és tájbeosztási rendszerek tapasztalatai (Konkoly-Gyuró et al 2017) 
és gyakorlati alkalmazhatóságuk (Vaszócsik et al 2017), különös tekintettel a tájkarakter 
alapú rendszerekre. Az előkészítő szakasz feltárása szerint a tájkarakter rendszer két fő 
területen fejthet ki kedvező hatást az államigazgatásban: a hatósági eljárásokban és a 
tervezésekben. 

A fejlesztési elem keretében többek között módszertani útmutató készül a tájkarakter-
egységek lehatárolásához, leírásához, a tájkarakter vizsgálatához, értékeléséhez, minőségi 
célkitűzések és fejlesztési, kezelési irányelvek, célok meghatározásához, továbbá a 
tájkarakter változásának monitorozását megalapozó indikátorokra és módszerekre 
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vonatkozóan. A tervezett Országos Tájkarakter Tudástár részeként készül az országos 
tájkarakter egységek indikatív térinformatikai adatbázisa, az indikatív országos 
tájkarakter-egységek leíró adatbázisa, tájkarakter-egységek országos térinformatikai 
adatbázisa. A helyi szintű tájkarakter egységek lehatárolását célzó módszertan készítése 
is a projekt részét képezi, a tájkarakter egységek leíró, továbbá a tájvédelmi, kezelési és 
tervezési javaslatokat összefoglaló tanulmányokkal együtt. 

A fejlesztési elem keretében az eredmények gyakorlati alkalmazásához útmutatók, 
ajánlások és tervezési segédletek is készülnek. A projekt eredménytermékei az 
Agrárminisztériumhoz kerülnek és a szükséges szakmai előkészítések és közigazgatási 
egyeztetések után épülhetnek be a szakpolitikákba, döntési mechanizmusokba (Kincses 
2019a), így járulva hozzá a Tájegyezményből származó kötelezettségek teljesítéséhez és a 
Tájstratégia egyes céljainak megvalósításához (Kincses 2018).
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ORSZÁGOS TÁJKARAKTER-ELEMZÉSEK A NEMZETKÖZI 
GYAKORLATBAN ÉS A HAZAI TÁJKARAKTER-EGYSÉGEK 
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GÖNCZ ANNAMÁRIA, SCHNELLER KRISZTIÁN, KONKOLY-GYURÓ ÉVA
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Abstract 
The Council of Europe by the European Landscape Convention sets out the objectives of the inventory 
and assessment of landscapes in the interest of conservation, management and development and the 
determination of objectives for landscape quality. To accomplish this task in Hungary methodological 
research has started on behalf of the Ministry of Agriculture, which aims at the development of a 
landscape character identification system as the primary task. 
The paper provides an outline of international practices on national and microregional, local scales 
that have been developed prior to the Hungarian landscape character research-based landscape 
analysis, as well as the system and process of research. Also, it describes the attempts of the 
assessment examined during the research, the methodological experiments of delimitation and 
description of the landscape character types and areas.

Kulcsszavak: tájkarakter, tájjelleg, tájjelleg-indikátor, tájkarakter-alakító tényező, 
lehatároló indikátor, leíró indikátor, kulcsjellemző, tájkarakter-típus, tájkarakter-terület

1. Bevezetés

A tájkarakter, avagy tájjelleg a természeti és az antropogén tájalkotó elemek 
elkülöníthető, felismerhető, konzisztens rendszeréből, sajátos együtteseiből kialakult 
jellemzők összessége, amely a tájakat egyedivé, megkülönböztethetővé teszi. (Swanwick 
2002; Konkoly-Gyuró 2013). A tájkarakter-alapú tájtipizálási rendszer kidolgozása több 
olyan hazai és nemzetközi környezetpolitikai dokumentum végrehajtását hivatott segíteni, 
amelyek a táj erőforrásainak felelős és fenntartható használatát, az ebből fakadó emberi 
jóllét és identitás megőrzését célozza. Ezek közé tartozik az Európa Tanács Táj Egyezménye, 
valamint a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiája. 

2016-ban az Agrárminisztérium megbízásából több kutatói, tervezői műhely közös 
munkája kezdődött, amelynek célja a hazai tájkarakter típusok és területek lehatárolásának 
és leírásának módszertani kidolgozása. A hazai módszertan kidolgozását megelőzte 
a tájkarakter alapú tipizálással foglalkozó hazai és külföldi módszertani előzmények 
feldolgozása (Konkoly-Gyuró et al. 2017), illetve a tipizálás célrendszerének, jogi és 
szervezeti környezetének feltárása (Vaszócsik et al. 2017). A megvalósítás első ütemében 
2019 első félévére elkészült a „Magyarország tájkarakter alapú rendszerének módszertani 
megalapozása és útmutatója” című kutatási jelentés, valamint az Országos Tájkarakter 
Tudástár első változata. Az országos elemzések validálása, pontosítása és véglegesítése 
jelenleg is zajlik, ezt támogatja majd a térségi, illetve helyi léptékű mintaterületi felmérések 
eredménye is.
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2. Anyag és módszer

A kutatás során elsőként irodalomelemzés révén a nemzetközi gyakorlatok áttekintése, 
majd ebből a hazai módszertan számára adaptálható elemzési módszerek kiválasztása 
történt meg. A kulcskérdés mindig az, hogy mit tekinthetünk tájkarakter-alakító tényezőnek, 
és ez nem csak a különböző országok között, de még országon belül is eltérő lehet. A tipizálás 
sok esetben az ilyen módon kiválasztott tematikus térképek információinak értékmentes 
kategorizálásával történő foltképzés. A hasonló karakterű homogén területek leválogatása 
a különböző rétegek összemetszésével történik, jellemzően valamilyen térinformatikai 
eszköz segítségével. 

A kutatás eddigi fázisában az országos elemzésben alkalmazható térinformatikai 
megoldások kidolgozásának több verziója készült el. A módszertan kidolgozását szakértői 
műhelytalálkozók és sorozatos egyeztetések támasztották alá. 

3. Eredmények

Az országos tájkarakter-elemzések nemzetközi gyakorlatának fő irányai 

Az előkészítés során készült áttekintés eredménye szerint a tájkarakter-elemzések 
nemzetközi módszertanában három fő irány rajzolódik ki:

•  biofizikai tájosztályozás, ami főleg természettudományos alapokon nyugszik;
•  geo-ökológiai tényezők és tájhasználat alapján történő vizsgálatok;
•  holisztikus megközelítés, amelyben a természeti és a kulturális tényezők mellett a 

percepció is megjelenik (Simensen et al. 2018; Tirászi - Konkoly-Gyuró 2018).
Az országos tájkarakter-elemzések általában indikátorok révén vizsgálnak több 

tulajdonságot, melynek során jellemzően a természeti adottságokat és a felszínborítást 
veszik figyelembe. Előbbi magába foglalja a geológiai, a topográfiai, a hidrológiai és a 
talajadottságokat. A természeti tényezők között esetenként előfordul továbbá az éghajlati 
és a vegetációs adatok feldolgozása is. 

A tájkarakter mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban alapvető és minden 
áttekintett nemzetközi példában szereplő tényezője a felszínborítás. Az Európai 
Környezeti Ügynökség (EEA) által készített, 1990 óta néhány évente frissülő felszínborítási 
térkép - a CORINE 1:100 000-s léptékű adatbázisa (CLC 100) - nyilvános és ingyenes 
felhasználhatósága miatt az egyik legfontosabb és általánosan alkalmazott rétege a 
vizsgálatoknak. A felszínborítás-térkép segítségével az egyes módszertanok számos egyéb 
mutatót is alkotnak a tájszerkezetre vonatkozóan. Ezek fontos indikátorai a tájkarakter-
elemzéseknek, hiszen a természeti és az ember alkotta elemek kombinációját tükrözik. 
A felszínborítási adatok elemzése elvezethet olyan információkig, amelyek a tájalakulás 
folyamatait, a táj átalakítottságát (pl. hemeróbia-vizsgálat), vagy a percepcionális/észlelt 
jellemzőket is (pl. nyitottság-zártság) képesek kategorizálni (Peterseil et al. 2004; Wrbka 
et al. 2004, Konkoly-Gyuró et al. 2017). 

A fentieken túl sok esetben megjelenik a tájkarakter-elemzésben az ember alkotta 
antropogén tájelemek rajzolatának vizsgálata. Itt az alkalmazott indikátorok között 
megjelenik a településmintázat, amellyel lehatárolhatók a kompakt vagy szórvány-
beépítésű területek, az urbánus területek, az átalakuló településszegélyek, vagy a beépítés 
nélküli tájak. A beépítés mellett sok esetben az infrastruktúra sűrűsége is a vizsgálat tárgya.

A tájkarakter-alakító tényezők mellett mérvadó a tipizálás felbontásának meghatározása 
is, amely a vizsgált módszertanok esetében igen tág határok között változott: 1:50 000-től 
1: 625 000-ig (Tirászi - Konkoly-Gyuró 2018).
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A hazai, országos tájkarakter-típusok és területek lehatárolásának módszertani 
keretei

A hazai tájkarakter-elemzés módszertana többlépcsős, összetett folyamat. Első a 
releváns indikátorok megválasztása, majd ezek tájkarakter-formáló jelentőségének 
és kombinációinak meghatározása, és végül a tájkarakter-típusok, majd a területek 
lehatárolása és leírása. Mindegyik itt leírt folyamatelem további részfeladatokat foglal 
magában. (1.ábra)

A módszertani előzmények feldolgozásának eredményeként meghatároztunk négy 
témacsoportot, a természeti (Schneller et al. ebben a kötetben), az antropogén (Illyés et 
al. ebben a kötetben), a felszínborítási (komplex) (Vaszócsik et al. ebben a kötetben) és a 
percepcionális jellemzők (Kollányi et al. ebben a kötetben) csoportját. Ezek indikátorai a 
hazai tájak jellemzőit, valamint az elérhető adatbázisokat figyelembe véve alkalmasak a 
tájak karakterének azonosítására és leírására. 

Az indikátorokat a Belgiumban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően (Van Eetvelde 
and Antrop 2009) két típusba soroltuk aszerint, hogy az adott indikátor a típushatárok 
azonosításához, vagy a lehatárolt típusok leírásához szolgáltat adatot, információt. Az 
előbbi csoport elemei a lehatároló indikátorok, míg az utóbbiak a leíró indikátorok. 

Az indikátorok valós felhasználhatóságát az alábbi tényezők befolyásolták:
•  az adatbázis rendelkezésre állása az ország teljes területét lefedően;
•  az adat aktualitása;
•  az adatbázis rendelkezésre állása az ütem időkeretén belül;
•  az adatbázis felbontása, illeszthetősége a többi vizsgált állományhoz;

1. ábra: A tájkarakter-egységek azonosításának és leírásának elvi folyamata
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•  az alapadatok közvetlen felhasználhatósága, vagy további feldolgozási igénye;
•  a kiválasztott indikátorok összefüggése, átfedése.
A lehatároló indikátorok téradatainak témacsoportonként történő összesítéséből 

ún. tájjelleg-indikátor térképek készültek (Schneller et al.; Illyés et al.; Vaszócsik et al.; 
Kollányi et al. ebben a kötetben). A jellegindikátorok összemetszése 2925 kombinációt 
eredményezett. A létrejött poligonok nem tájkarakter-egységek, hanem azok a homogén 
tájfoltok, amelyek már a tájelemek és a tájjellemzők kombinációit szintetikusan 
tartalmazzák. Ezeket tájkarakter-mozaikegységeknek neveztük el (Konkoly-Gyuró et 
al. 2010). A mozaikegységek számának csökkentésére szűkítő/tisztító paramétereket 
vezettünk be. Az 1 km2-nél kisebb foltok és az országosan 10 km2-nél kisebb összterületű 
foltok törlése után 586 féle mozaikegység jött létre. 

Látható, hogy a rendelkezésre álló információhalmaz egyszerű összesítése még a tisztítás 
után is olyan sokféle és kis léptékű foltot generált, ami nem tesz eleget az országos tipizálás 
elvárásainak. Szükség volt ezért további elemzési modellek kidolgozására. A továbbiakban 
három módszertani lehetőséget vizsgáltunk a lehatároló indikátorok körének további 
differenciálásával, priorizálásával és a mozaikegységek összevonásával.

a. Két kiemelt (domináns) indikátor kiválasztása az alapindikátorok köréből 
(magassági öv alapú domborzati formák, felszínborítás-dominancia) és ezek összesítése, 
kombinációinak meghatározása. 

b. A négy jellegindikátorból a két legmeghatározóbb (természeti és komplex 
jellegindikátor) kiválasztása és ezek hierarchikus rendszerű összesítése.

c. A tájkarakter-mozaikegységek összevonása vizuális interpretációval (ld. Konkoly-
Gyuró et al. ebben a kötetben).

E három modell eredményének, valamint a négy tájjelleg-indikátor egyesítéséből 
képződött mozaikegységek további térstatisztikai és szakértői elemzése alapján a 
legmegfelelőbb tájkaraktertípus-képzési módszer kiválasztása a következő kutatási 
szakasz feladata. Az országos tájkarakter-típusok véglegesítése ezt követően, a 2019 
nyarán kezdődött mintaterületi terepfelmérések és helyi érintettek bevonásával tervezett 
tájpercepció-vizsgálatok visszacsatolása után végezhető el. Ez alapján készülhet el az 
országos tájkarakter-területek lehatárolása és leírása is. Utóbbihoz felhasználjuk továbbá 
azokat a leíró indikátorokat, amelyek kidolgozása és véglegesítése szintén folyamatban 
van. 

4. Következtetések

A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszer hazai megalapozását szolgáló kutatás első 
két üteme során számos módszertani kísérletet indítottunk. Különböző alapadatok 
felhasználásával, térinformatikai elemzéssel és szakértői egyeztetéssel az ország teljes 
területére kidolgoztunk több mint harminc indikátort, amelyek közül tízet lehatárolóként 
alkalmaztunk, húszat pedig leíróként. 

A lehatároló indikátorokból tematikus csoportonként tájjelleg-indikátorokat képeztünk 
és előkészítettünk több tájkarakter-típusképzési módszert. Előkészítettünk továbbá 
egy tájkarakterterület-lehatárolási módszert, és kidolgoztunk egy összehasonlítható, 
numerikus értékekre épülő javaslati rendszert. A továbbiakban tervezzük a lehatároló 
indikátorok korrelációjának vizsgálatát statisztikai elemzés alapján és az országos 
módszertan validálását a kistáj szintű mintaterületi elemzések eredményeinek 
visszacsatolásával.
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Abstract
In the frame of the national level landscape character analysis, regarding the natural landscape type 
categorisation, three determinative indicators were selected, after long selection process. These are 
the followings:

• elevational (altitudinal) zones 
• soil types
• rock types

In the next step the three selected indicators were combined, which resulted more than 60 natural 
landscape types. To reduce the number of landscape types – based on expert decision and spatial 
assessment of the types – the dominant indicators were determined. In two cases the soil, in other 
cases the elevation and the soil, the elevation and the rock type together were the determinative 
ones. Finally, 21 landscape types were delimitated.

Kulcsszavak: tájkarakter, domborzat, talajok, kőzet, természeti jellegindikátor

1. Bevezetés

A tájkarakter-elemzésekben a különböző tájkarakter-típusok a kulcsjellemzők 
meghatározott kombinációi alapján azonosíthatók, a kutatás feladata e kombinációk 
feltárása, majd a típusok térbeli előfordulása alapján a tájkarakter-területek azonosítása és 
leírása. A kulcsjellemzők előfordulását indikátorok segítségével térképezhetjük. Nemzetközi 
előzmények alapján az országos szintű tájkarakter-vizsgálatokban a tájkarakter-típusokat 
négy jellegindikátor (természeti, antropogén, komplex és percepcionális) és az azokat 
meghatározó lehatároló indikátorok segítségével célszerű kialakítani. A következőkben 
négy jellegindikátor közül a természeti jellegindikátor meghatározására fókuszálunk.

A természeti környezetünk élő (biotikus) és élettelen (abiotikus) elemekből tevődik 
össze. Mivel az élő alkotók vizsgálata a komplex (vagy területhasználati) jellegindikátorhoz 
kapcsolódóan valósul meg, a természeti jellegindikátor kialakítása során az abiotikus 
környezet kerül előtérbe.

Az abiotikus természeti tényezők a tájak legstabilabb elemei, amelyek jellemzően 
csak évmilliók alatt változnak. Ezen stabil alapokra épülnek rá az emberi és a természeti 
folyamatok eredményeként kialakuló területhasználat és az ember által létrehozott 
másodlagos környezet (a települések hálózata), mint tájalkotó elem.

A természeti környezet osztályozására igen gazdag előzményanyag áll rendelkezésre. 
Ezek egy az egyben történő átvétele mégsem lehetséges, mivel a tájkaraktertípusok 
képzése alapvetően eltérő megközelítést igényel.

2. Anyag és módszer

A tájkarakter kulcsjellemzőinek meghatározó csoportja a természeti adottságok köre. 
Különösen igaz ez az országos léptékű tipizálás esetén. A természeti indikátorcsoport 
kidolgozásának kezdetén felmerült az az elméleti lehetőség, hogy az országos 
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tájkaraktertípusok lehatárolásának természeti jellegindikátoraként Magyarország Nemzeti 
Atlaszának „Természeti környezet” című kötetében szereplő „genetikus tájtípusok” 
(Csorba et al. 2018) térképi rétegét használjuk. Ugyanakkor a Nemzeti Atlaszban szereplő 
„genetikus tájtípus” térképe elsősorban általános és részletes természetföldrajzi szempontú 
kategorizálás, így annak jelentős átdolgozására lett volna szükség. Ennek következtében 
praktikusabb megoldásnak tűnt, hogy a tájkarakter-tipizálás céljaihoz jobban igazodó, a 
másik három jellegindikátorral harmonizáló új lehatárolás készüljön. A típusképzéshez 
számos potenciális lehatároló indikátort azonosítottunk és elő is állítottunk, míg végül azok 
térstatisztikai jellemzőit és elhelyezkedését is megvizsgálva az alábbi három (lehatároló) 
mutató került kiválasztásra:

•  domborzat a tengerszint feletti magasság alapján
•  összevont genetikai talajtípusok 
•  kőzetek
A többi vizsgált természeti indikátor (pl. kitettség, relief, lejtőszög stb.) mint leíró 

indikátorok a tájkaraktertípusok leírásánál és a tájkarakter-területek jellemzésénél 
kerülnek felhasználásra a későbbiekben.

Domborzat a tengerszint feletti magasság alapján

A tengerszint feletti magasság alapján kialakított domborzat az abiotikus természeti 
indikátorok közül a legstabilabb és legjelentősebb formálója a tájkarakternek. A 
domborzat meghatározása során alapvetően a tájkarakter kialakításában betöltött 
szerepre fokuszáltunk, így a zónabeosztás eltér a jól ismert magassági beosztásoktól (pl. 
a Nemzeti Atlaszban alkalmazott magassági zónabeosztástól). Az új kategóriarendszer 
kialakítása során cél volt a síkságok jobb elkülönítse, a dombságok és hegységperemek 
önálló kategóriában történő ábrázolása.

A fentiek alapján a domborzatot a tengerszint feletti magasság szerint az alábbi 4 
kategóriába soroltuk:

•  alacsony síkság (<115 m)
•  magas teraszsíkság (115-150 m)
•  dombság és hegységperem (150-300 m)
•  középhegység (>300 m)
A kategóriák lehatárolásához a Belügyminisztérium HydroDEM magassági modelljét 

használtuk, majd ezt igazítottuk a kutatásban alkalmazott térinformatikai keretekhez.

Összevont genetikai talajtípusok

A talajtípusok részben közvetlenül, de leginkább közvetve hordozzák a táj megjelenésével 
kapcsolatos információkat. A talajtípusok jól kirajzolják a mikrodomborzatot és azok 
morfológiai sajátosságait, illetve egyes területeken a vízháztartás sajátosságait is jól 
tükrözik. A felszínborítással együtt további információt szolgáltatnak a tájak jellegéről. 
A tájkarakter-vizsgálatban a talajok szerepe az alacsonyabb térszíneken a leginkább 
meghatározó. A típusképzéshez az MTA-ATK-TAKI M=1:100 000-es agrotopográfiai térkép 
genetikai talajtípusok rétegének 31 talajtípust és altípust megjelenítő kategóriarendszerét 
szakértői egyeztetés során 7 kategóriába (egyszerűsített talajtípus) vontuk össze, 
nagyrészt a talaj főtípusaihoz illeszkedően. Összevontuk továbbá a főtípusok közül a réti 
és az öntéstalajokat, ugyanis a tájkarakter-formáló hatásuk nagyon hasonlónak minősül.

Kőzetek

A felszínalkotó kőzetek alapján szintén közvetve – és főképp a magasabb térszíneken 
határozhatók meg a tájkarakterrel kapcsolatos információk, kirajzolva többek között a 
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vulkanikus és mészkő/dolomit hegységek morfológiai különbségeit. A tájkarakter-típusok 
természeti pillérének kialakításához a rendelkezésünkre álló, szintén az agrotopográfiai 
térképből vett talajképző kőzet térképi rétegének eredeti 9 kategóriájából szakértői 
egyeztetés során az alábbi 4 kategóriát alakítottuk ki: 

1) mészkő és dolomit,
2) egyéb üledékes,
3) magmás;
4) metamorf.

Természeti jellegindikátor kialakítása 

Első lépésben a három lehatároló indikátor térképét egyesítettük, ami 58 db valós 
kombinációt eredményezett. 

A kialakult kombinációk számának csökkentése érdekében szakértői egyeztetés során 
(szakértői műhely keretében a kombinációk térképi megjelenését is elemezve) priorizáltuk 
a lehatároló indikátorokat, azaz a karaktert leginkább meghatározó indikátort tekintettük 
típusképző indikátornak. Két esetben elegendő volt egy típusképző indikátor használata, 
így jártunk el a kizárólag a talajindikátor alapján lehatárolt szikesek és lápvidékek esetében.

A többi esetben a domborzat és a talajtípus, illetve a domborzat és a kőzettípus 
típusképző indikátorpárok alakították ki a természeti tájkaraktertípusokat.

A talaj az alacsony síksággal, a teraszsíksággal és a dombsággal együtt, a kőzettípus a 
középhegység kategóriával együtt volt típusképző. 

3. Eredmények

Az előző fejezetben leírt folyamatok eredményeképp 3 lehatároló indikátort állítottunk 
elő, majd azok felhasználásával a természeti jellegindikátor 21 kategóriáját (típusát) 
különböztettük meg.

A domborzati térkép (1. ábra) mutatja az új magassági zónabeosztást. Ennek részeként 
szerepel a két síksági kategória: az alacsony síkság, valamint a magas teraszsíkság. Az 
alacsony síkság kategóriába került az Alföld jelentős része, illetve a Kisalföldön található 
Fertő-Hanság medence. A teraszsíkság kategóriába sorolódott a Duna-Tisza-közi 

1. ábra: Domborzat



382

2. ábra: Összevont genetikai talajtípusok

Természeti 
típus 

csoportja
Típus

Forrásindikátorok

Domborzat Talaj Kőzet

1.
Szikes tájak nem 

típusképző típusképző nem 
típusképzőLápvidék

2.

Alacsony síkság váztalajokkal 

típusképző típusképző nem 
típusképző

Alacsony síkság kőzethatású talajokkal

Alacsony síkság erdőtalajokkal

Alacsony síkság mezőségi talajokkal

Alacsony síkság réti- és öntéstalajokkal

Teraszsíkság váztalajokkal

Teraszsíkság kőzethatású talajokkal

Teraszsíkság erdőtalajokkal

Teraszsíkság mezőségi talajokkal

Teraszsíkság réti- és öntéstalajokkal

Dombság és hegységperem váztalajokkal

Dombság és hegységperem kőzethatású talajokkal

Dombság és hegységperem erdőtalajokkal

Dombság és hegységperem mezőségi talajokkal

Dombság és hegységperem réti és öntéstalajokkal

3.

Mészkő, dolomit középhegység 

típusképző nem 
típusképző típusképző

Középhegység egyéb üledékekkel (mészkő és dolomiton kívüli)

Vulkanikus kőzetű középhegység

Metamorf kőzetű középhegység 

1. táblázat: A természeti jellegindikátor kategóriái
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Homokhátság és a Nyírség, valamit a Kisalföld nagyobb része. A dombság és hegységperem 
kategória az Északi- és Dunántúli-középhegység, valamint a Mecsek alacsonyabban fekvő 
területeit, a Dunántúli-dombságot és a Nyugat-magyarországi peremvidék jelentős részét 
foglalja magában, illetve a Nyírség egyes részei is ide tartoznak. Végül a középhegység 
kategória az Északi- és Dunántúli-középhegység, a Mecsek, a Soproni- és Kőszegi-hegység 
magasabb, 300 m feletti területeit jeleníti meg.

A 2. ábrán megjelenített talajtípusok térképen szinte egy az egyben a genetikai 
talajosztályozás főtípusait jelenítettük meg, attól csak annyiban tér el, hogy a réti- és 
öntéstalajok összevontan jelennek meg. A kőzethatású talajok a középhegységek magasabb 
régióiban helyezkednek el, a váztalajok (nagyrészt homoktalajok) főként a síkságok 
magasabb régióiban találhatók meg (Nyírség, Duna-Tisza-köze). A barna erdőtalajok 
csoportja a legnagyobb területi kiterjedéssel rendelkező típus, az ország közel harmadát 
borítják. Sajátos jelleget kölcsönöznek a tájaknak a szikes talajok. Nagyobb összefüggő 
területeket a Duna-menti-síkság és a Hortobágy területén alkotnak. A kiváló mezőgazdasági 
adottságú mezőségi vagy csernozjom talajok főként az alföldi löszhátakat és löszvidékeket 
rajzolják ki (pl. Mezőföld, Békési-sík, Hajdúhát, Bácska stb.)

A mélyebb fekvésű, agyagos területek réti és öntéstalajai a folyók mentét jelölik (gyakran 
hajdan ártereket megjelenítve). Szintén speciális típus a magas szervesanyag-tartalmú 
láptalajoké (Ecsedi-láp, Hanság).

A 3. ábrán a kőzetek indikátor 4 kategóriája jelenik meg. A legnagyobb területet az ún. 
egyéb üledékes kőzet kategória foglalja el. A középhegységek magasabb részeit viszont jól 
differenciálja a mészkő (pl. Bakony, Bükk jelentős része), a vulkanikus (pl. Mátra, Visegrádi-
hegység) és a metamorf (pl. Soproni-hegység) típus.

A három lehatároló mutatói alapján kialakított 21 természeti tájkaraktertípus (4. ábra) az 
1. táblázatban szereplő főcsoportokba tartoznak. A táblázatban szereplő kategóriarendszer 
még nem végleges, az országos vizsgálat véglegesítéséig még változhat.

A természeti jellegindikátor első csoportjába azok a természeti tájkaraktertípusok 
tartoznak, ahol a talajtípus az egyedüli típusképző indikátor. Ilyen sajátos, önmagukban is 
elegendő típusképző jelleggel bíró talajok a szikesek és a lápok. A szikesek (szikes tájak) 
főképp az Alföldön a Hortobágy és a Duna-menti-síkság középtáján helyezkednek el, míg a 

3. ábra: Kőzetek
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lápok esetében a Fertő-medence, Hanság, Kis-Balaton és az Ecsedi- láp területén találhatók 
a nagyobb, összefüggő foltok.

A következő csoport 15 természeti tájkaraktertípusa esetében a magassági és a talaj 
együttesen volt típusképző. A csoportban a talajtípusok a 300 m alatti magassági öveket 
differenciálták. A váztalajok az egyes magassági öveken belül a relatíve magasabb 
elhelyezkedésű, homok és futóhomok takaróval fedett területeket különítették el. Ilyen 
például a Nyírség vagy a Duna-Tisza-köze. Ezzel szemben a réti- és öntéstalajok a relatíve 
mélyebb fekvésű területeket (folyóvölgyek, hajdani árterek) rajzolták ki, így megjelenítve a 
térképen a nagyobb folyók által hajdan rendszeresen vagy időszakosan elöntött területeket.

Az alacsony és teraszsíksági (olykor dombsági) löszhátakat, löszvidékeket a mezőségi 
(csernozjom) talajok különítették el. A barna erdőtalaj már a dombság meghatározó 
talajtípusa. A dombság-erdőtalaj kombináció igen nagy területet foglal el, ezért felmerült, 
hogy már a dombság kategóriáinak azonosítása során is célszerű a kőzetet (is) figyelembe 
venni.

A harmadik csoport esetében a magasság és kőzet alapján történt a típusképzés. Itt a 
középegység kategóriát differenciálták a kőzettípusok. A kőzettípusok szerinti differenciálás 
az eltérő morfológiai jellemzőkkel rendelkező vulkanikus, mészkő és metamorf kőzetekből 
felépülő hegységek elkülönítést tette lehetővé. 

4. Következtetések

A természeti jellegindikátor kategóriarendszere a természetföldrajzi tipológia 
egyszerűsített, elsősorban a tájkarakter-vizsgálatokat megalapozó változata, a tájkarakter-
elemzés részeként, a többi típusképző jellegindikátorral együttesen alkalmazható. A 
bemutatott kategóriarendszer a kutatás során még módosulhat. Leginkább a dombság-
hegységperem eltérő jellegű területeinek azonosítása érdekében várhatók még változások.

4. ábra: A természeti jellegindikátor térképi rétege
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ANTROPOGÉN JELLEGINDIKÁTOROK
A TELEPÜLÉSI TÉRRENDSZER  

MINTÁZATÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE
ILLYÉS ZSUZSANNA, VARGA DALMA, CSŐSZI MÓNIKA,  

VASZÓCSIK VILJA, TELEKI MÓNIKA, KONKOLY-GYURÓ ÉVA
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
Abstract
Urban spaces are specific elements – under determining anthropogenic effects – of the landscape. 
We pick up the impression of the settlements on our sense perception primarily based on the 
architectural aspects of buildings, the image of the built-in areas and their reception landscape, the 
scale of structured forms and transparency. However, the analysis of the national landscape character 
requires to determine the different shapes of the settlement space pattern based on available 
databases. It can be observed on aerial photographs too, that the distribution and extent of built-
in areas have a specific pattern – which is typical of the countryside. By this pattern, settlement 
character areas can be separated. 
Our research aimed to determine the aspects and differences of settlement space patterns by 
analyzing the three historically developed built-in space types: interior zone land, the periphery and 
the built-in areas within complex cultivated lands. Comparing the results with the classical figure 
boundaries of settlement geography, it can be proved that the late half-century divided, improved 
the space system – which preserved former borders at the land unit level – with new phenomenons. 

Kulcsszavak: településhálózat, településforma, településtípus, agglomeráció, 
településfejlődés, tájkarakter

1. Bevezetés

Az antropogén hatás tájban legerőteljesebb megjelenési formája a beépítés. A 
beépített, illetve a települési tér alkotta különböző jellegű területek feltérképezése az 
országos tájkarakter-típusok meghatározásához kapcsolódó kutatás. Hazánk természeti 
adottságok és felszínborítás által meghatározott karakterű tájait a beépített terek kisebb-
nagyobb foltjaiból kialakuló mintázat, a beépített térhálózat gazdagítja. A települési terek 
rendszerét és helyét gazdasági érdekek, hierarchikus és funkcionális kapcsolatok, történeti 
hagyományok, központi fejlesztési törekvések, spontán fejlődési tengelyek, valamint a 
népmozgalmi tendenciák alakítják. Cikkünkben a kutatás első, megalapozó eredményeit 
tesszük közre. A kutatás egy másik tematikus eleme, a „Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-
térképezés és –értékelés” fejlesztési elem keretében készült alaptérkép (Belényesi et al. 
2019) (a továbbiakban alaptérkép) adataira építve a valós beépítési állapot, beépítési 
foltok mérete és eloszlása alapján jellemezzük a térrendszert. 

A kutatás során a Belgiumban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően (van Eetvelde – 
Antrop 2009) megkülönböztettünk a tájkarakter típust lehatároló, illetve a lehatárolt 
típusok leírását szolgáló leíró indikátorokat. A települési terek eltérő mintázatú térségeinek 
meghatározásához a beépítéseket három funkcionális típusba soroltuk: belterületi, 
döntően kompakt jellegűbe, külterületen megjelenő, szórvány jellegűbe, valamint kertes, 
kisparcellás mezőgazdasági műveléssel összefüggésben kialakult típusokba. Ezek a 
tájkarakter-típusok lehatárolásához figyelembe vehető jellemzők. Az egyes települési 
foltok belső tulajdonságainak elemzése és azok tájkarakterre gyakorolt hatása, valamint 
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a változási tendenciák szerinti elemzés a terjedelmi korlátok miatt jelen cikkünkben 
nem kerül bemutatásra. A kutatásban a belső tulajdonságok jellemzői alapján generált 
tematikus térképek az antropogén jellegindikátor leíró állományát gyarapítják. 

Cikkünkben a térhálózati jellemzőkből kiindulva mutatjuk be a települési tér országos 
karakterterületeinek javasolt lehatárolását. Bemutatásunk kiterjedt a XX. század első 
felében megállapított településföldrajzi alakterületek (Prinz 1922) és jelen kutatás során 
meghatározott karakterterületek összehasonlítására is.

2. Anyag és módszer 

A települési terek

Az elemzés az alaptérkép adatállományában található 102.573 db beépítést tartalmazó 
folt (2015 évi állapot) vizsgálatát tartalmazza, ugyanakkor következtetései az ország teljes 
területére vonatkoznak. A beépítéssel érintett területek három, a tájkarakterre gyakorolt 
hatás szempontjából elkülöníthető típusba tartoznak, belterületbe, külterületen álló 
szigetszerű beépítésekbe, valamint beépített komplex gazdálkodású területekbe.

A belterületek (Internet1) a települések azon területei, ahol a lakosság döntő hányada 
él, többnyire összefüggően beépítettek, valamint intézményekkel ellátottak. Hazánk 
települései történetileg egy, ma már sok esetben több belterületűek, a 3.155 db önálló 
közigazgatási határon belül (Internet2) az alaptérkép szerint 14.631 db belterületi 
jellegű beépítési folt található, amely településenként átlagosan 4,7 db belterületi egység 
létét jelzi. A belterületi egységek közül a többnyire a történetileg kialakult, központi 
belterület a legnagyobb kiterjedésű. A belterületek mérete és egymástól való távolsága 
településtípusonként és tájegységenként jellegzetes különbségeket mutat. 

A települések külterületén egyéb beépítések is találhatók. A külterületeken álló, nem 
belterületi besorolású beépítések funkciója, mérete és sűrűsége is nagy változatosságot 
mutat. A külterületi beépített foltok egy közigazgatási területen belül általában kisebbek 
a belterületté minősített települési egységeknél. Országos szinten azonban már nem 
jelenthető ki, hogy a külterületi beépítések mérete mindig kisebb lenne a belterületeknél, 
hiszen sok központi belterületnél található nagyobb külterületi beépítési terület. A 
külterületi beépítések igen változatosak lehetnek, gátőrház, mezőgazdasági kombinát, 
raktárcsarnok és ipari komplexum is található közöttük. Az alaptérkép adatai alapján 
71.426 db külterületi beépítési folt található hazánkban, amely 22,6 db/település sűrűséget 
jelez.

A kisparcellás, vagy kisüzemi mezőgazdasági műveléssel összefüggésben történetileg 
alakultak ki a tájkaraktert jelentősen formáló beépítésekkel tarkított területek is. Ezek 
jellemzően pincékkel, présházakkal rendelkező szőlőhegyek, apró épületeket is tartalmazó 
kertségek, zártkertek, vagy kertes tanyák. Az alaptérkép a komplex művelésű térségek 
között megbúvó épületek alapján elkülönítette ezeket a beépítéssel érintett területeket. A 
komplex tájhasználatú beépített terek száma 16.516 db, azaz 5,2 db/település sűrűséget 
mutat.

A két utóbbi jellegű beépített területen 306 ezer fő, azaz a lakosság csak 3,12 %-a élt 
2011-ben (Internet3), így kijelenthető, hogy e beépítéseknél a gazdasági, vagy egyéb 
rendeltetés megjelenése a meghatározóbb. 

Elemzési módszerek

Tekintettel arra, hogy mindegyik beépítési típusban azonos települési funkciók is 
megjelenhetnek, valamint a nagyobb települési területeken a funkciók változatossága 
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jellemző, nem a funkciókat, hanem a kompakt települési foltok méretét találtuk 
elsődlegesen alkalmasnak az antropogén hatás jellemzésére és összehasonlítására. A 
fentiekben bemutatott beépített foltok alkotta términtázat elemzéséhez a foltokat méretük 
alapján kategorizáltuk. Mindhárom típus foltjait azonos mérettartományok szerint 
csoportosítottuk.

A beépítési foltok mérettartományok szerinti osztályozását az 1. táblázat mutatja be. A 
belterületi foltok alapján megállapított 6 mérettartományt alapul véve a külterületi beépítési 
foltok a két kisebb méretű tartományba, a komplex mezőgazdasági termeléssel összefüggő 
beépített területek az alsó három tartományba sorolhatók. A táblázat jól szemlélteti, 
hogy a felső mérettartományba összesen 21 darab, központi jellegű települési tér, önálló 
település, vagy települések összenövése került. A nagy darabszámot eredményező, 1-3. 
mérettartományokba eső (1400 ha alatti területű) 102.542 db folt mennyisége alapján 
alkalmas a fenti települési típusok országos eloszlásának vizsgálatára. 

A térképi ábrázoláshoz (1. ábra) a három típushoz tartozó foltokat önálló fedvényekre 
gyűjtve, majd a kategóriák megkülönböztetésére három szín (piros, lila és zöld) árnyalataival 
színezve állítottuk be. Az állomány ilyen kezelése a későbbiekben módot adott a helyenként 
különböző típusú beépítési foltokból kialakuló települési konglomerátumok szerveződési 
sajátosságainak feltárására is, mely megállapítások szintén az antropogén jellegindikátor 
leíró állományát gazdagítják majd. 

Következő lépésként a beépítési foltok sűrűségét típusonként határoztuk meg. A 
sűrűséget minden esetben statisztikai elemzés alapján, a természetes töréspont (a 
térinformatikában gyakran használt osztályozási módszer, mellyel automatikusan 

Beépített terek 
nagyság szerinti 

kategóriái

Terület (ha)

Minimum Maximum Átlag Sum 
(országos)

Foltszám - raszter 
(db)

Belterület
1. csoport 0,027 48,28 3,89 50519,61 12989
2. csoport 48,09 484,39 133,93 203037,2 1514
3. csoport 484,71 1371,64 776,64 83101,98 107
4. csoport 1476,63 3564,97 2231,210 40161,69 18
5. csoport 3971,77 4050 4010,88 8021,77 2
6. csoport  31386 31386 1
Összesen 7156,55 416228,25 14631

Külterületi egyéb beépítés
1. csoport 0,03 48,05 0,59 42328,72 71392
2. csoport 47,99 227,84 89,36 3038,4 34
Összesen 89,95 45367,12 71426

Komplex terület
1. csoport 0,025 48,14 1,85 30026,03 16235
2. csoport 48,37 483,68 110,6 30856,46 279
3. csoport 953,05 1030,75 991,9 1983,8 2
Összesen 1104,35 62866,29 16516

1. táblázat: Magyarország területén 2015-ben található beépítési foltok méret és típus szerinti 
csoportosítása



390

kerülnek lehatárolásra a hasonló adatokat tartalmazó osztályok az adatértékekben lévő 
nagyobb ugrások közti határok meghúzásával) szerint osztottuk két csoportba az átlagos 
és a nagy sűrűségű területekre. Az egyes típusok sűrűségi térképein az összefüggések 
jobb szemléltetése érdekében feltüntettük a vízhálózatot, az autópályákat, autóutakat és 
elsőrendű főútvonalakat is. A három sűrűségi térkép (2., 3., 4. ábra) összeszerkesztésével 
kaptuk meg a települési térhálózat zömét képező települési foltok alapmintázatát, melyre 
rávetítettük a legjelentősebb 21 db központi belterületi foltot, valamint a könnyebb 
értelmezés kedvéért a vízhálózatot is. Az összesített térképen jól kirajzolódtak a beépítéssel 
érintett foltok sűrűségi színkombinációi. (5. ábra).

Végezetül erre a változatos települési mintázatot tükröző térképre rávetítettük a két 
világháború között született kutatások települési alakterületeket meghatározó térképének 
határait (6. ábra).

3. Eredmények

A települési tér belterületi mintázata

A belterület típusú települési foltok eloszlása (2. ábra) alapján megállapítható, hogy a 
jelentős mértékű besűrűsödést mutató területek gyakran a háttérmintázattól elkülönülő 
formákat alkotnak. Ezek a sűrűsödési formák többnyire az úthálózatot követik. Az 
alapmintázat a zalai és baranyai dombvidéken sűrűsödik be leginkább. Ezt követik a 
nyírségi és a szabolcsi, valamint a somogyi lankák és a közép-tiszai folyóhát településeinek 
belterületei. A maradék dunántúli domb- és hegyvidéki területek, valamint az Északi-
középhegységben és hegylábi területein álló belterületek, amelyek hasonló, ritkább 
mintázatot mutatnak. Végül markánsan, belterületekben gyér területként különül el az Alföld 
területe. A belterületi mintázat - leszámítva a lokálisan jelentős sűrűségű, karakteresen 
elkülönülő területeket -, a településföldrajzi leírásokból, valamint a közigazgatási határ 
méretkülönbségei alapján már ismert tagozódású térrendszert mutatja. 

1. ábra: Beépítési foltok méret szerint csoportosítva
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A települési tér külterületi beépítési mintázata 

A beépítési foltok közül kiemelkedő mennyiségű a külterületi beépítés (3. ábra), így 
ezek eloszlásának alapmintázata szinte homogén eloszlást mutat az ország teljes területén. 
Az alaptól eltérő kétféle halmozódási jelenség figyelhető meg a térképen: az átlagos és 
kiemelkedő sűrűségű összeolvadó foltok, valamint a kiemelkedő sűrűségű foltok tengelyes, 
gyűrűs rajzolatainak megjelenése.

A kiskunsági területeken összeolvadó mintát átlagos és a sűrű külterületi beépítési 
foltok alkotják az országos eloszlást kiemelkedően meghaladó intenzitást jelezve. A Zalai-
dombság és a nyírségi homokháti területek, továbbá a Viharsarok átlagosnál jobban 
összeolvadó mintázata, illetve a bennük megjelenő tömörödési rajzolatok a térkép szintén 
jól elkülöníthető foltjai. Az átlagos sűrűségű foltokból összeolvadó homogén mintázat 

2. ábra: A belterületi beépített terek mintázata

3. ábra: A külterületi beépítések mintázata
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jelzi többek között a fővárosi agglomeráció, Győr és Hatvan környékén és a Balaton északi 
oldalán zajló települési jelenségeket. Az átlagosnál sűrűbb területekből álló sajátos gyűrűk 
figyelhetők meg Zalaegerszeg, Jászberény, Nyíregyháza, Debrecen és Hódmezővásárhely 
környékén, valamint szakaszos sűrűsödési tengelyek láthatók úthálózatok közelében is. Az 
utóbbiak közül talán a legfeltűnőbb a 44. számú főútvonalat követő besűrűsödés.

A települési tér komplex területeinek mintázata (4. ábra)

A kisparcellás, kisüzemi termeléssel összefüggésben keletkezett beépítések, a 
területhasználat jellege alapján a domborzati és a klimatikus adottságokat követik, 
a dombvidékek, hegylábak, folyóhátak déli lankáin jelennek meg többnyire. A térkép 
mintázata a tiszántúli síkon a leggyérebb, általános érvényű sűrűsödés figyelhető meg a 

4. ábra: A komplex használatú beépített területek mintázata

5. ábra: A beépített terek együttes mintázata
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Zalai-dombság és a Nyírség területén. Lokális sűrűsödési rajzolatoknak ezen a térképen 
is több típusa van: a felszínformákat követik a Balaton-felvidéken és az Alföld északi 
peremén, a Mecsek és a Villányi-hegység déli lejtőin, vagy utak vonzásában jelennek meg 
szakaszosan, vagy az M5 autópálya és az 5. számú főútvonal között egybefüggően, illetve 
lokális foltokban, egyes települések (Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba-Békés-Gyula) 
környékén. 

A beépített terek együttes mintázata, jelleg területei 

A különböző típusú települési területek foltjainak összesített mintázata (5. ábra) 
jól szemlélteti az egyes területek, tájak különbözőségeit, a színek eltérései sejtetik az 
elkülönülő jellegű települési términtázatokat, mely területek végleges lehatárolásán 
dolgozunk jelenleg. 

A térképre rávetítettük a két világháború között publikált (Prinz 1922), Magyarország 
településföldrajzi alakterületeinek térképvázlatán található határokat (6. ábra). A két 
térkép összehasonlításából megállapítható, hogy a jelenlegi mintázat törésvonalai ma is 
összefüggésben állnak a klasszikus lehatárolással (Internet4), ugyanakkor kialakultak a 
korábban jelzett términtázattól eltérő, karakteres és önálló foltok is. 

Többek között a fővárosi agglomerációban és Debrecen, Nyíregyháza, Szeged és 
Zalaegerszeg környékén megfigyelhető intenzív, de vegyes jellegű beépülések. Az egyes 
karakterterületek ugyanakkor már nem nevezhetők el a korábbi módon, hiszen a hasonló 
tagozódás ellenére ma már a települési alaprajzokban, települési szövetben megnyilatkozó 
különbségek többnyire elkoptak az új beépítések egységes építési szabályozása 
következtében. A törésvonalak nagyfokú egybeesése viszont bizonyítja, hogy a három 
beépítési típus lokális kombinációjával is leírhatók a főbb karakterterületi egységek.

4. Következtetések

A beépített területek három típusának méret és eloszlás szerinti vizsgálata alkalmas a 
települési tér mintázatának meghatározására és az utóbbi fél évszázadban bekövetkezett 
változások, a települési tér új jelenségeinek meghatározására is. Megállapítható, hogy 

6. ábra: A beépített terek együttes mintázata a klasszikus települési alakterületi határokkal
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miközben a klasszikus települési alakterületek főbb foltjai fennmaradtak, azok tartalma 
sokszor jelentősen átalakult, többek között a tanyás térségek változásának következtében. 
Az új településmintázati jelenségek többnyire a 21 db központi települési tér, vagy az 
úthálózat vonzáskörzetében alakultak ki. Az itt megfigyelhető települési tér sűrűsödésével 
járó jelenségek kialakításában a belterületek, a külterületi beépítések és a komplex 
területhasználatú beépítések foltjai is részt vesznek.
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Abstract 
Four main indicator groups are used in Hungarian landscape character analysis, one of which is the 
complex type indicator that describes the characteristics of the land cover in a comprehensive way. 
This complex indicator group describes the character of the landscape on the basis of the land cover 
that is a result of the interplay between natural and anthropogenic processes. Land cover analysis 
provides information about the structure (homogeneity, heterogenity) and the use of the landscape. 
The study introduces the initial indicators created for the purposes of the research as well as the type 
indicators developed from these, and presents the so-called descriptive indicators that are used to 
describe the types and uses of landscape.

Kulcsszavak: tájkarakter, kulcsjellemző, komplex indikátor, komplex jellegindikátor, 
felszínborítás-dominancia, felszínborítás-változatosság

1. Bevezetés

„Számos európai országban (pl. Anglia, Franciaország) már az 1980-as évektől kezdődően 
készültek tájkarakter-elemzések (Countryside Agency 1999) és ma már kevés olyan ország 
van Európában, ahol a tájak karakterének meghatározása és leírása ne kezdődött volna el.” 
(Konkoly-Gyuró et al. 2017) A tájkaraktert meghatározó úgynevezett tájalkotó tényezők 
elemzéséhez a hazai és nemzetközi gyakorlatot követve a magyarországi tájkarakter alapú 
tájtipizáláshoz is indikátorokat képeztünk, amelyeket természeti, antropogén, komplex és 
percepcionális csoportban kezeltünk (Csőszi et al. ebben a kötetben). Jelen tanulmányban 
a komplex indikátorcsoport kialakításának módszerét és eredményeit mutatjuk be.

A komplex indikátorcsoport a természeti és az antropogén folyamatok kölcsönhatásának 
következtében kialakult felszínborítás-jellemzőket mutatja meg. A felszínborítás vizsgálata 
során számos információt kapunk a táj szerkezetéről (homogenitás, mozaikosság) valamint 
a táj használatáról. A felszínborítást a nemzetközi gyakorlatban a kulturális jellemzők 
bevonására is alkalmazzák, a CORINE LC100 felszínborítás adatbázis elérhetősége miatt 
egyik legfontosabb és általánosan alkalmazott réteg a vizsgálatokban, melyet sok esetben 
újrakategorizálnak, vagy segítségével egyéb mutatókat is alkotnak. (Tirászi - Konkoly-
Gyuró 2018).

A kutatás során a Belgiumban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően (van Eetvelde – 
Antrop 2009) megkülönböztettünk a tájkarakter típust lehatároló, illetve a lehatárolt 
típusok leírását szolgáló leíró indikátorokat. A komplex indikátorcsoport lehatároló 
indikátorai a táj szerkezetét jellemző felszínborítás-változatosság, illetve a tájhasználatra 
utaló felszínborítás-dominancia. Az indikátorcsoport leíró indikátorai a táj átalakulását 
bemutató felszínborítás-változás, valamint a mezőgazdasági alkalmasságot, illetve 
környezeti érzékenységet mutató ökotípusos-földhasználati elemzés. Utóbbiak részletes 
bemutatását jelen cikkünkben a terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé.
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2. Anyag és módszer

Az országos szintű komplex lehatároló indikátorok kialakításához elengedhetetlen volt 
egy részletes felszínborítási alaptérkép, amely a kutatás egy másik tematikus eleme, a 
„Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és –értékelés” fejlesztési elem keretében 
készült (Belényesi et al. 2019). Az indikátorok térinformatikai kialakítása az alaptérképpel 
összhangban ETRS89/LAEA Europe vetületi rendszerben, 20x20 m-es, vagy annál kisebb 
felbontású raszteres állományokkal történt. 

Az indikátorok kialakításának első lépése volt, hogy az alaptérképen található 62 
féle felszínborítást illetve élőhelyet hat felszínborítás-kategóriába vontuk össze: 1) 
beépített felszín 2) szántó 3) ültetvény 4) gyep 5) erdő, 6) vízhatású terület, vízfelület. Az 
összevonást indokolta, hogy egyes felszínborítás- vagy élőhelytípusok tájkarakter-alakító 
hatása azonosnak tekinthető – különösen országos szinten –, illetve az országos szintű 
tájkarakter-típusok kialakításához a részletes kategóriarendszer rendkívül elaprózott 
foltokat eredményezett volna. 

Az elemzés lényege, hogy ábrázoljuk a felszínborítás változatosságát és dominanciáját 
egy adott terület „környezetében”. A környezetnek egy adott 20 x 20 m-es pixel 1 km sugarú 
övezetét tekintettük.

A felszínborítás változatossága

A felszínborítás-változatosság a táj heterogenitását mutatja a vizsgált pixelek 
szomszédságában előforduló felszínborítási kategóriák száma alapján, hasonlóan például 
a norvég tájmonitoring rendszer heterogenitás indexéhez (Hix) (Oskar Puschmann, 1998). 
A módszer segítségével jól elkülöníthetők a homogén egysíkú tájak a változatos, mozaikos 
tájaktól.

A térinformatikai elemzés eredményeként az előforduló felszínborítási-típusok 
számától függően hat osztályt kaptunk. Az eredménytérkép részletezettsége meghaladta 
az országos szint kívánalmait, ezért a 16 ha-nál kisebb területeket összeolvasztottuk a 
szomszédos területekkel. A végső indikátorhoz az eredményeket három változatossági 
kategóriába soroltuk: 1) jellemzően homogén terület (1, 2 vagy 3 felszínborítási kategória 
fordul elő); 2) mérsékelten mozaikos terület (4 vagy 5 felszínborítási kategória fordul elő); 
3) mozaikos terület (6 felszínborítási kategória fordul elő). 

Felszínborítás-dominancia

Az elemzés célja egy adott területre leginkább jellemző felszínborítás meghatározása 
a felszínborítási típusok területaránya alapján. Hasonló indikátoron alapul az Európai 
Környezeti Ügynökség tájtérképe, amelyet az ökoszisztéma-felvételezés adatbázisaként 
használtak és a domináns tájtípusokat ábrázolja (Wascher D.M. (ed) 2005) 

Az elemzéshez szintén az alaptérkép hat kategóriás osztályozását használtuk. A százalékos 
érték meghatározásához először a felszínborítás térkép minden pixelére kiszámoltuk, hogy 
annak 1 km sugarú körrel lehatárolható környezetében mennyi a különböző felszínborítási 
kategóriák pixelszáma. Ezt követően a pixelszámok alapján megvizsgáltuk, hogy az adott 
kör területének hány %-át fedik az egyes felszínborítás-kategóriák, és az 50%-nál nagyobb 
borítást mutató felszínborítási kategóriát tekintettük az adott pixelre vonatkoztatva 
dominánsnak. Azokat a foltokat, ahol egyetlen felszínborítási kategória aránya sem haladta 
meg az 50%-ot, dominancia nélküli, azaz mozaikos területnek minősítettük. 

Az elemzés során kísérleteztünk a relatív dominanciára épülő kategorizálással is, 
amely során az adott körben előforduló felszínborítási kategóriák közül dominánsnak 
tekintettük a legnagyobb területarányú kategóriát, függetlenül annak százalékos értékétől. 
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Ebben az esetben nem keletkeztek dominancia nélküli, mozaikos területek, illetve a 
dominancia nem minden esetben jelentett valós dominanciát (pl. egy 20 %-os legnagyobb 
lefedettség esetében). Az elemzés során vizsgáltuk a minimum 70 %-os borítottsághoz 
kötött dominanciát is, ebben az esetben azonban a mesterséges felszínek dominanciája 
még a városok települési térségében is (a jellemzően beépített területeken) nagyon kis 
területarányban fordult elő.

A komplex jellegindikátor kialakítása 

A komplex jellegindikátor kialakításához a két lehatároló komplex indikátortérképüket 
összesítettük. Az összevont térképen a két indikátor kombinációjának 21 elméleti 
elemszámából 20 valós kombináció keletkezett, amelyet szakértői döntéssel tartalmi 
összefüggések alapján 19 kategóriára szűkítettünk.

3. Eredmények

A felszínborítás-változatosság lehatároló indikátor eredménytérképén jól látszanak az 
ország homogén tájai, mint a viszonylag összefüggő erdővel borított hegységek, a nagy 
vízfelületek, vagy a homogén művelésű síkvidéki tájaink. Ugyanakkor a klasszikusan 
mozaikos tájszerkezetet is sikerült a választott térinformatikai módszerrel lehatárolni, 
hiszen a térképen jól elkülöníthetően megjelennek a tanyás térségek, a hegylábi területek, 
valamint a folyó menti területek. (1. ábra)

A felszínborítás-dominancia lehatároló indikátor eredményeként a hat 
fő területhasználattal jellemezhető tájak jól elkülöníthetően megjelentek az 
eredménytérképen. Beépítettfelszín-domináns egységként Budapest és a nagyobb 
városaink azonosíthatók, ugyanakkor a városi peremterületek, illetve a kisebb települések 
dominancia nélküli kategóriába kerültek a változatos területhasználatoknak köszönhetően. 
Az erdődomináns területek hazánk hegységei és a dombságok, az Északi-középhegység, 
Dunántúli-középhegység, a Nyugat-magyarországi peremvidék és a Dunántúli-dombság, 
de jelentős erdődominancia jellemző a Duna-Tisza közén és a Nyírségben is. A Kisalföld 
és Alföld nagytájaink döntően szántódomináns területek, azonban az Alföldön kiterjedt 
gyepdomináns egységek is megjelennek a Duna-menti síkságon és a Közép-Tisza 
vidékén (Hortobágy), kisebb foltokban pedig a Berettyó, a Körösök és a Maros mentén. A 

1. ábra: Felszínborítás változatossága
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középhegységeinkben is megjelennek gyepdomináns foltok. Szőlő- és gyümölcsdomináns 
területeket egyedül a Duna-Tisza közi síkvidéken jelöl az indikátortérképünk, a többi 
jellegzetes szőlő és gyümölcs termőterületeink inkább a dominancia nélküli területekbe 
kerültek, amely alátámasztja ezen tájak változatos felszínborítottságát. A vízdomináns 
kategóriában nemcsak a nagy álló és folyóvizeink, hanem azok mentén kialakuló vízhatás 
alatt álló területek is megjelentek. (2. ábra)

A komplex indikátorcsoport jellegindikátor-térképe számos hazai tájmintázat 
azonosítására lehetőséget ad. A felszínborítás-változatosság és -dominancia összesítésével 
olyan karakteres egységek jelennek meg a térképen, amelyek mind a tájszerkezet, mind a - 
használat szempontjából jól értelmezhető információval rendelkeznek. Budapest, valamint 
nagyvárosaink jól elkülönülnek beépített-domináns, homogén szerkezetükkel, ugyanakkor 
a városi peremterületek is jól megjelennek, mint dominancia nélküli, mérsékelten 
mozaikos vagy mozaikos területek. Az Északi- és Dunántúli-középhegységekben, a Nyugat-
magyarországi peremvidéken és a Dunántúli-dombságban jól elkülöníthetők az erdős, 
homogén hegycsúcsok, a völgyek-hegyoldalak gyepdomináns területei, a folyóvölgyek, 
illetve a hegylábi területek mozaikos területhasználata. 

A felsorolt nagytájak közötti különbséget mutatja a homogén erdős területek és a 
dominancia nélküli mozaikos területek kiterjedésének és arányainak változatossága. 
A Kisalföldön a szántódomináns homogén és mozaikos területeket a vízfolyások és 
települések menti dominancia nélküli, mozaikos területek törik meg. Jól elkülönülnek 
a Fertő-Hanság vízhatású területei is. Az Alföld nagytájunk is számos kisebb egységre 
bontható a felszínborítás-elemzés eredménye alapján. Jól elkülönülnek a Mezőföld nagy 
kiterjedésű, homogén szántóterületei a Sárvíz mozaikos, vízhatású sávjával megszakítva; 
a Duna-Tisza közének nagyobb gyep- és erdő-domináns foltokkal tarkított, mozaikos, 
dominancia nélküli területhasználata; a folyók (Tisza, Körösök, Maros, Berettyó) menti 
változatos területek; a Hortobágy nagyobb vízfelületekkel tarkított gyepdomináns, 
homogén területei; a Körös-Maros köze és a Hajdúság szántódomináns, homogén egységei; 
a Nyírség erdő- és gyepdomináns mozaikjai; vagy a Felső-Tisza-vidék rendkívül mozaikos 
tájhasználata. (3. ábra)

2. ábra: Felszínborítás-domiancia
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4. Következtetések

Az általunk vizsgált komplex lehatároló indikátorok és a belőlük képzett tájjelleg-
indikátor reményeink szerint nemcsak az országos tájkarakter-típusok lehatárolásához 
szükséges követelményeknek felel meg, hanem hasznos segítséget nyújt hazánk 
felszínborításának értékeléséhez, valamint tájaink tájszerkezetének, tájhasználatának 
elemzéséhez. 

A jellegindikátorok összesítésére kidolgozott módszertani megoldások lehetőséget 
biztosítanak a kialakított komplex indikátorok és jellegindikátor validációjára is, így 
a kutatás következő szakaszában szükség esetén elképzelhető az indikátorcsoport kis 
mértékű módosítása. 
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PERCEPCIONÁLIS JELLEGINDIKÁTOROK
KOLLÁNYI LÁSZLÓ, CSŐSZI MÓNIKA, JOMBACH SÁNDOR, KISS DÁNIEL, 

KONKOLY-GYURÓ ÉVA, MÁTÉ KLAUDIA, VASZÓCSIK VILJA

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Absztrakt
A tájkarakter kutatás során a természeti, az antropogén indikátorok mellett a percepcionális 
indikátorok számítása, meghatározása kapott kiemelt jelentőséget. A táj szó szoros kapcsolatban 
van a láthatósággal számos nyelvben maga a táj szó a táj  látványára utal. A tájkarakter lehatárolások, 
kutatások általában annyival többet tudnak mondani a tájról, a hagyományos megközelítésekhez 
képest amennyire figyelembe veszik ezeket a vizuális, percepcionális szempontokat, adottságokat. 
A kutatás során a sok percepcionális indikátor elképzelésből két indikátor fejlesztése történt meg. 
Az egyik a  „nyitottság/zártság indikátor”, amely egy adott területről 5 km-en belül látható terület 
nagyságát mutatja. Minél nagyobb ez az érték annál jobban egybelátható a terület. Az elemzés 
elsősorban a domborzat, a geomorfológiai adottság alapján határozza meg a láthatóságot, de az 
elemzés során figyelembe vettük a különböző területhasználatok magasságát, amely pl. sík terület 
esetében jelentősen módosíthatja a csak a domborzatból számolt értékeket. A nyitott, átlátható, tagolt 
és zárt területek jól mutatják, hogy látott vizuális tér nagysága szempontjából hol vannak hasonló 
területek. Az elemzés ugyanakkor minőségi különbségeket nem tett, tehát nem különböztette meg, 
hogy egy nagy sík, alföldi teret látok, vagy éppen a Balaton vízfelületét. A látványban megjelenő 
minőségi különbségeket a „vizuálisan releváns szegélysűrűség” próbálta megfogni. Itt ugyanis az 
egyes területhasználatok között megjelenő szegélyeket minőség és látvány szempontjából elemeztük, 
értékeltük. A területhasználat típusokat nyolc kategóriába soroltuk és mátrix rendszerben szakértői 
véleményezés szerint pontoztuk látványukat. A következő lépésben minden adott területegységre 
meghatároztuk a környezetében lévő szegélyek értékét. A két percepcionális forrás indikátor 
összesítésével készült el a komplex, 27 területtípust tartalmazó országos lehatárolás.

Kulcsszavak: tájkarakter elemzés, térinformatikai tájelemzés, tájpercepció,  
percepcionális indikátor

1. Bevezetés

A tájkaraktertípus-képzés lényege a vizsgált szempontok alapján és a vizsgált léptékben 
homogénnek tekinthető “tájfoltok” azonosítása, ahol a tájalkotó tényezők jellemzői azonos 
kombinációban fordulnak elő. A vizsgált jellemzőket megjelenítő térképi rétegek egymásra 
helyezése és „összemetszése” a korai módszertanokban még manuálisan történt és a 
homogénnek tekintett tájfoltok lehatárolása jelentős részben szakértői ítéleten alapult, 
majd a térinformatika fejlődése által lehetővé vált a nagy téradatbázisok automatizált, 
számítógépes feldolgozása az objektivitásra törekvés jegyében is.

A magyarországi elemzéshez a térinformatikai és térstatisztikai módszereket a szakértői 
megítéléssel kombináltuk. Alátámasztja ezt a módszertani összefoglaló tanulmány ajánlása, 
amely szerint a matematikai és a térinformatikai, azaz a szakértői megítéléstől független 
parametrikus módszer és a holisztikus szakértői megítélés, valamint a terepi tapasztalatok 
ötvözete adja a legjobb megoldást a tájkarakter elemzések esetében. 

A különböző tájkarakter-típusokat a kulcsjellemzők meghatározott kombinációi 
hordozzák, a kutatás feladata ezen kombinációk feltárása, majd a típusok térbeli 
előfordulása alapján a tájkarakter-területek azonosítása és leírása. A kulcsjellemzők 
előfordulását indikátorok segítségével térképezhetjük. A tájkarakter-típusok kialakítása 
négy jelleg indikátor (természeti, antropogén, komplex és percepcionális) és az azokat 
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meghatározó, számos lehatároló forrásindikátor segítségével történt, illetve történik. A 
következőkben a percepcionális jelleg indikátor meghatározását ismertetjük.

2. Adatbázisok

Az elemzésekhez két téradatbázist a NÖSZTÉP V2 ökoszisztéma alaptérképet és a digitális 
domborzati modellt használtuk. A NÖSZTÉP alaptérkép az ökoszisztéma szolgáltatások 
méréséhez kialakított 62 felszínborítási kategóriát tartalmazó háromszintű térkép, 
amely az európai koordináta rendszerhez is illeszthető. A főkategóriák kialakításánál a 
MAES kategorizálás első szintjét vették alapul, az alkategóriák besorolásánál a magyar 
ÁNÉR rendszert, az EUNIS irányelveket is szem előtt tartva. A felszínborítás elemzéshez 
a Level3 kategóriái kerültek csoportosításra, újraosztályozásra hat kategóriába. A 
domborzati modell az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által előállított az árvízi 
kockázati térképek, kockázatkezelési tervek készítésének támogatásához és a hidrológiai 
modellezésekhez készült digitális domborzatmodell (HydroDEM). Az eredeti állomány 
felbontása 2 méter/pixel, amely átlagoló (MEAN) újramintavételezési technikával készített 
20 m/pixel raszteres állomány formájában állt a projekt rendelkezésére.

3. Módszertan

Az országos tájkarakter területek lehatárolásában a térinformatika módszertan 
egyik fontos indikátorcsoportja a percepcionális indikátorcsoport volt. A percepcionális 
indikátorok megnevezés alatt az érzékeléssel (látvánnyal, hanggal, illat) kapcsolatos 
indikátorokat érti a szakirodalom. Országos szintű szintű térinformatikai alapú 
elemzéseknél természetesen utóbb két érzékszerv által közvetített adatbázis kevéssé 
jöhet szóba (hang és illat), de helyi karakterelemzéseknél azonban már ezek is szerep 
kaphatnak. Az országos tájkarakter elemzésnél ezért a látvány által meghatározható 
tájkarakteregységek lehatárolására fókuszáltunk. A látványt, a látott tér nagyságát, formáját 
meghatározó paraméterek között a legfontosabb a domborzat. A domborzat mellett a 
területhasználat illetve az egyes területhasználatok magassága az ami a láthatóságot 
befolyásolja. Helyi szinten, a látott tér alapján jól lehatárolhatók az egyes terek, vagy 
tájegységhatárok, országos szinten, térinformatikai adatbázisokra hagyatkozva azonban 
már nem ilyen egyszerű a helyzet.

A kutatás során ezért a többféle elképzelésből és indikátor ötletből kétféle percepcionális 
indikátor fejlesztése történt meg. Az egyik a „nyitottság/zártság indikátor”, amely egy 
adott területről 5 km-en belül látható terület nagyságát mutatja. Minél nagyobb ez az érték 
annál jobban egybelátható a terület. Az elemzés elsősorban a domborzat, a geomorfológiai 
adottság alapján határozza meg a láthatóságot, de az elemzés során figyelembe vettük 
a különböző területhasználatok magasságát is, amely pl. sík terület esetében jelentősen 
módosíthatja a csak a felszínmodellből számolt értékeket (Néhány méter magas növényzet 
is korlátozza a láthatóságot). A nyitott, átlátható, tagolt és zárt területek jól mutatják, 
hogy látott vizuális tér nagysága szempontjából hol vannak hasonló területek. Ez a fajta 
elemzés ugyanakkor minőségi különbségeket nem tett a látótér nagyságon belül, tehát 
nem különböztette meg azt, hogy egy nagy sík, alföldi teret látok, vagy éppen a Balaton 
vízfelületét.

A láthatóság elemzés alapja a 20 m-es felbontású HydroDEM felszínmodell volt. 
Az elemzés térinformatikai megvalósításának lényege az volt, hogy minden 100x100 
m-es területről megvizsgáltuk egy 5 km-es övezetben a látható terület nagyságát. Az 5 
km az a maximális távolság, amely alatt még jól érzékelhető a táji formák, mintázatok, 
terepalakulatok, területhasználatok. A kutatás során elvégzett elemzések azt mutatták, 
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hogy bár a jó időben a láthatóság, a horizontvonal távolsága meghaladhatja ezt a 
távolságot, de a gyakorlatban, a meghatározó karakteregységek ennél kisebb foltokban 
jelennek meg ezért felesleges a térinformatikai láthatóság elemzést ilyen távolságra 
elvégezni. Sík terepen már 2-3 km távolságban is érzékelhetetlen a távolság és a méretek, 
hegyvidéki, dombvidéki terepen is 5-6 km felett már azonosíthatatlanok a téregységek. A 
környezeti hatásvizsgálatok gyakorlatában nemzetközileg a 2 km-es távolságot használják 
az elemzésekhez. A tájkarakter elemzésekhez ezért ennek 2,5-szeresét, 5 km-es távolságig 
történő láthatóság elemzést használtunk. 

A térinformatikai elemzéshez az ArcGIS program Viewshed parancsát alkalmaztuk. 
A Viewshed elemzés egy pont esetében vizsgálja a környező övezetben lévő pontok 
láthatóságát. A felszínborítás térképre egy ponthálót fektettünk, amelynek hálómérete 
500x500 m volt. Az elemzést úgy parametrizáltuk, hogy egy 100x100 m-e hálóban az egész 
országra kiterjedően minden raszterelemre meghatározza az 5 km-es övezetben lévő 
pontok számát. Ezt a Viewsehed elemzést kétféle módon is elvégeztük. Az első változatban 
csak a terepfelszínt vettük figyelembe. Ezt „potenciális láthatóságnak” nevezzük. Második 
változatban a terepfelszín magasságát módosítottuk (megnöveltük) a területhasználat 

1. ábra: A látótávolság és a látott tér nagysága
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típusok magasságával. Az így kapott láthatóságot „nyitottság/zártság indikátornak” 
neveztük. Mindkét modell esetében meghatározó, elsődleges a domborzat, illetve az ebből 
adódó láthatóság. A területhasználattal módosított elemzés viszont pontosabban követte 
a valós, terepi és területhasználati viszonyokon alapuló láthatóságot, ezért a későbbi 
elemzésekhez már csak ezt használtuk. 

Az öt kategóriába osztályozott 100 m-es felbontású eredménytérkép jól mutatja a 
domborzat és a növényzet együttes hatása alapján meghatározott láthatóságot. A vizuális 

2. ábra: Nyitottság/zártság indikátor öt kategóriába osztályozva

3. ábra: Nyitottság/zártság indikátortérkép az övezetképzés után
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szempontból legzártabb területek a fával borított térségek. Meglepő eredmény volt a 
síkvidéki és dombvidéki területek ilyen szempontból nem mutattak különbözőséget.

A tájkarakter területek lehatárolásához az elaprózott, gyakran 100x100 m-es területek 
összevonására, övezetképzésre volt szükség. A zónaképzéshez az ArcGIS  Focal Statistic 
Majority filterét alkalmazva, 1000 m-es övezetben homogenizáltuk a térképet, majd a 16 
ha-nál kisebb területegységeket összeolvasztottuk a szomszédos területekkel.

A keletkezett indikátortérkép már jól reprezentálta azokat az egybefüggő területeket, 
ahol a „látott tér nagysága”, a térélmény hasonló volt. Jól megfigyelhető a „tagolt” 
kategóriának nevezett területben szigetszerű foltokban jelennek meg a zárt és az átlátható 
területek. 

A térkép természetesen nem tartalmazta a látvány minőségében megjelenő 
különbségeket. A látvány minősége nehezen megfogható és definiálható fogalom. 
Ezt a nehezem megfogható tartalmat szegélyelemzéssel próbáltuk meg becsülni. A 
szegélyelemzés során nem a pozitív vagy negatív látványokat/tartalmat elemeztük, hanem 
az eltérő látványú területeket lehatárolni .

A szegélyelemzés lényege, hogy a látvány minőségét, változatosságát a látott 
„szegélytípusokon” keresztül értékeljük, mérjük. (Az erdő-víz szegélyt változatosabbnak 
tartottuk ilyen szempontból, pl. mint az autóút-mezőgazdasági terület szegélyt.) A NÖSZTÉP 
térkép területhasználatait látvány szempontjából nyolc kategóriába osztva, a közöttük 
megjelenő szegélyeket 0-3 kategória szerint értékeltük, majd a típusokat összesítettük.

A szegélyértékelés eredményét (összesítést) egy 500x500 m-es hálóban jelenítettük 
meg öt kategóriában. A szegélyértékelést, súlyozást a megfelelő eredmény elérése 
érdekében szakértői körben többször módosítottuk. A látvány szempontjából fontosnak 
tartott szegélyek az ötös értéket, míg a látványszegélyben szegény területek az egyes 
értéket kapták.

4. ábra: A szegélyek megjelenése a látványban (homogén és változatosa tájkép)

1. táblázat: Szegélyek súlyozása a látványértékeléshez
 település burkolt út települési 

zöldfelület
szántóföld szőlő, 

gyümölcs
gyep fás 

növényzet
víz

település 0 0 3 0 2 1 2 3

burkolt út 0 0 0 0 1 0 2 1

tlp.-i zöldfelület 3 0 0 2 3 2 2 3

szántóföld 0 0 2 0 1 1 2 1

szőlő, gyümölcs 2 1 3 1 0 2 2 2

gyepek 1 0 2 1 2 0 3 2

fás növényzet 2 2 2 2 2 3 0 3

víz 3 1 3 1 2 2 3 0
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4. Eredmények

A percepcionális jellegindikátor meghatározásához a két forrásindikátort használtunk: 
a „nyitottság/zártság indikátort” és a „vizuálisan releváns szegélyek” indikátorát. A 
két indikátor egyrészt a láthatóságot, a látott tér nagyságát, másrészt a vizuálisan 
releváns szegélyek összhosszát tükrözi. A két forrás indikátort a mellékelt kétdimenziós 
osztályozótábla segítségével összesítettük. A matematikailag 30 lehetséges variáció közül 
a valóságban csak 27 fordult elő. A 27 kategóriát újra 7 csoportba soroltuk és a 16 ha-nál 
kisebb területeket összevontuk. Az összevonások lényege, hogy a hasonló kategóriába eső 
területek egy övezetbe kerüljenek. 

A kapott hét kategória folthatárai jól felhasználhatók a természeti, és a komplex 
tájindikátorok területhatárainak megállapításához.

5. ábra: A szegélyértékelés eredménye

6. ábra: A percepcionális forrásindikátor térképek összevonásának metodikája
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AZ ORSZÁGOSTÓL A HELYI LÉPTÉK FELÉ – A 
TÉRINFORMATIKA ÉS A HELYI FELMÉRÉSEK SZEREPE A 

TÁJKARAKTER ELEMZÉSBEN
KONKOLY-GYURÓ ÉVA, CSŐSZI MÓNIKA, VASZÓCSIK VILJA,  

KISS DÁNIEL, SAIN MÁTYÁS, TIRÁSZI ÁGNES
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar,  

Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Abstract 
According to the spatial hierarchy of the landscapes, different methods and scales are appropriate 
in landscape character assessment. In national-wide assessment, where extensive and various 
data should be managed at large scale, by more and more innovative tools, the use of GIS became 
overwhelming. Recent publications declare its benefits in expert independency. 
At smaller micro-regional and local scale, however, the perceived landscape characteristics gain 
more attention. Perception can be captured by landscape expert’s fieldwork, by involving the local 
stakeholders and by the combination of them. The scientific approach of the experts is completed by 
the local’s aspects and knowledge. The latter information is not only an important addition to the 
landscape character assessment but also into the future strategies.   

Kulcsszavak: tájkarakter elemzés, térinformatikai tájelemzés, tájpercepció, szakértői 
tájfelmérés, érintettek bevonása

1. Bevezetés

A táj karakterének meghatározása alapvetően két módszertani pilléren nyugszik. Az 
egyik a térképi/térinformatikai elemzés, amely a tájalkotó komponensek és a tájjellemzők 
összesítésével, mennyiségi paraméterek alapján kíséreli meg a táj jellegét megragadni. 
A másik a percepción, azaz észlelésen nyugvó tapasztalati tényeket rögzíti minőségi 
kategóriák segítségével. Mindkettő szükséges a tájak lényegi vonásainak feltárásához. 

Az első az objektívnek tekintett módszer, amely a valóság részeit analizálja és 
parametrizálja tematikus térképek formájában, majd ezek kombinációiból próbálja az 
egészet összerakni. Itt nagy adattömegek digitális kezelése és térinformatikai elemzése 
történik, ami képes olyan összefüggéseket is feltárni, amire a hagyományos analóg 
térképezési módszerek nem voltak alkalmasak. Ez azonban ténylegesen a valóság 
modellezése, ami mindig absztrakció. Nem a táj teljességéből indul ki, hanem részeiből. 
Meghatározott szempontok szerint kiválasztott tájalkotókat és tájjellemzőket, valamint 
ezek kombinációit vizsgálja szakértők és döntéseik sorozata által.

Az észlelt valóság megragadására törekvő másik tájelemzési módszer, amelyet 
szubjektívnek tartanak, nem bontja részeire a tájat, hanem egészében próbálja meg 
rögzíteni a jellemzőit. Utóbbi igen sokrétű megközelítést alkalmaz mind a szakértők, mind 
az érintettek látásmódjának felmérésével. Az érintettek a helyben lakók, a gazdálkodók, a 
hatóságok és a döntéshozók, akiknek a tevékenysége valami módon érinti a táj formálódását, 
akik hatással vannak a táj karakterének kialakulására.

A tájkarakter-elemzés e két pillére együttesen alkalmas arra, hogy a tájat, mint 
materiális és észlelt valóságot leképezze. A tanulmányban bemutatjuk, hogy milyen 
eredményre vezettek a 2018-2020 között folyó országos tájkarakter kutatási projekt eddigi, 
térinformatikai elemzései és milyen módszerek állnak rendelkezésünkre a tapasztalati 
jellemzők feltárásában.
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2. Anyag és módszer

A vizsgálat anyagát és módszerét egyrészt az országos térképi elemzés adja, másrészt 
a nemzetközi gyakorlatok áttekintése. Elsőt az ország területére térinformatikai 
módszerekkel előállított tematikus indikátortérképek adják, amelyeket a tájtípusalkotásban 
felhasználtunk, és amelyeket az előző tanulmányokban bemutattunk. E helyen az 
összesítésükről adunk számot. A tájjellemzők kombinációit elsőként a tájjelleg-indikátorok 
egyesítésével határoztuk meg. Az így képződött nagyszámú tájkarakter-mozaikegységből 
(586 variáció) a tájkarakter-típusok alkotása az elemzés egyik sarkalatos pontja. Nyilvánvaló 
volt, hogy szükség van a továbbiakban: a) tematikusan a lehatároló indikátorok körének 
szűkítésére, azaz az előforduló kategóriák csökkentésére, b) geometriailag a felbontás 
csökkentésére, azaz a 20x20 m-s pixelérték 1x1 km-re aggregálására az országos szintnek 
megfelelő felbontás elérése érdekében; c) a mintázat-típusok azonosítására szakértői 
vizuális interpretáció révén. 

A tematikus csökkentést egyrészt az alapindikátorok köréből két ún. domináns indikátor, 
valamint a négy jellegindikátorból szintén kettő (természeti és komplex) kiválasztásával 
tettük meg. A továbbiakban ezeket használtuk az indikatív tájkarakter-típusképzéshez. 
A fedvények egyesítése után képződött variációkból a szomszédságba beolvasztottuk 
a 16 ha-nál kisebb területű foltokat szakértői ellenőrzéssel és megszűntettük azokat a 
kategóriákat, amelyek területe országosan összesen nem érte el a 10 km2-t. (1. 2. ábra). Az 
586 tájkarakter-mozaiktípusból pedig a kutatók a mintázatok vizuális interpretációjával 
képeztek tájkarakter-típusokat. Ennek további ellenőrzése szükséges, ezért jelen írásban 
még nem adjuk közre. 

A térinformatikai elemzést kiegészíti a tájjellemzőkről észlelés útján nyert tapasztalati 
információk vizsgálatba vonása. Ezeket az irodalomelemzéssel feltárt nemzetközi gyakorlat 
és a megkezdett terepi felvételezés saját tapasztalatai alapján mutatjuk be. 

3. Eredmények

A térinformatikai feldolgozás eredményeként létrejött országos indikatív 
tájkarakter-típus lehatárolások

Az alapindikátorokból kiválasztott két, dominánsnak tekintett indikátor, a magassági 
övek alapján képzett domborzati formák és a felszínborítás-dominancia fedvényeinek 
egyesítésével, majd a képződött variációk szakértői felülvizsgálata és tisztítása után 24 
indikatív tájkarakter-típust határoltunk le. (1. ábra)

A természeti és a komplex, azaz felszínborítási jellegindikátorok kombinációjából 
képzett 56 indikatív tájkarakter-típust a 2. ábra mutatja. 

A táj megtapasztalt teljességének felmérése

A térinformatikai elemzés szükséges, de nem elégséges feltétele a tájkarakter-típusok 
meghatározásának és lehatárolásának. A térképi információk nem azonosak az érzékelt, 
látható, hallható jellemzőkkel és a tényezők aggregálásával nem lehet kiszűrni sem a 
táj jellegének legfontosabb vonásait, sem a táj mintázatának sajátosságait. A táj tehát 
nem pusztán elemeiből összerakható, matematizálható, materiális valóság, hanem a 
tudatunkban az érzékelés révén létrejövő összkép, mentális konstrukció is, ami több 
mint részeinek összessége. Ezt az észlelt, megtapasztalt valóságot szükséges feltárni a 
percepcionális jellemzők vizsgálatával. Az áttekintett nemzetközi esettanulmányok alapján 
a táj észlelésének többféle módját különböztethetjük meg. A tájról közvetlen tapasztalatok 
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szerezhetők a külső szakértők tudományos vizsgálódása, és a belső érintettek, a tájban 
élők hosszú távú tájtapasztalata alapján. Emellett fontos kiegészítésül szolgálhatnak a 
tájkarakter-elemzésben az írott és a képi tájreprezentációk, amelyek a táj tudatunkban 
leképeződő valóját tükrözik vissza művészi eszközökkel, láttatva a tájról alkotott 
elképzeléseinket (3. ábra). 

A szakértői tájfelmérés terepi felvételezéssel történik. Tudományos alaposságának, 
megismételhetőségének és objektivitásának feltétele a rendszerezett információgyűjtés. 
Két évtizedes gyakorlat összegyűlt tapasztalatai után ehhez fejlesztettek ki terepfelvételi 
jegyzőkönyvet és útmutatót Nagy-Britanniában (Swanwick 2002), amit számos európai 
országban alkalmaztak. Kutatásunk során szintén ezt vesszük alapul a magyarországi 
elemzés mintaterületi szakaszában. A hazai útmutató a jegyzőkönyv tesztelését és 
adaptálását követően készült el (Konkoly-Gyuró 2019). Részei a következők: 

•  Azonosító adatok: helyszín, idő, felvételező, koordináták, felvétel iránya
•  Materiális jellemzők: domborzat, vízrajz; épített tájelemek (épülettípusok, építési 

anyagok, örökség, infrastruktúra és településjelleg); felszínborítás jellemzők (terül-
etarányok, táblahatárok, kiemelten az erdők és fás növényzet, valamint a kertek, 
szőlők, gyümölcsösök)

•  Esztétikai jellemzők: látványjellemzők (lépték, vizuális dinamika, változatosság, tex-
túra, forma, mintázat, szín; harmónia egységesség, csend, biztonság, tetszés) 

•  Állapot és dinamika: tájállapot és -változás (természetesség, gondozottság, ritkaság, 
tájromboló elemek, változás jelei)

•  Összefoglaló leírás
A szakértői tájfelmérés mellett a helyiek tájról alkotott véleménye a tájséták révén 

tárható fel (Felber-Rufer 2006; Raymond et al 2015). Ez a mind többet alkalmazott 
módszer egyrészt gazdagítja a külső szakértők tájismeretét, másrészt a helyieket is 

1. ábra: Indikatív tájkarakter-típus lehatárolás domináns indikátorok alapján
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komoly megfontolásra készteti a táj tényleges jellemzőinek, változási dinamikájának 
átgondolásánál. A tájsétákon konkrét kérdéseket, szempontokat kell a részvevők elé tárni, 
amelyek vezérfonalul szolgálnak a felmérésben. 

A helyi érintettek bevonására, tapasztalataik megismerésére a párbeszéd immár 
hagyományossá váló módszerei a mélyinterjúk, a kérdőívek és a műhelybeszélgetések 
(workshopok). Minden esetben fontos a résztvevők gondos megválasztása, illetve a 
kérdőíveknél a minta reprezentativitása. (Babbie 2016). Saját tapasztalatok alapján 
megállapítható (Konkoly-Gyuró 2018 a.b), hogy a mélyinterjúk során igen gazdag információ 
nyerhető a tájról. Az interjúalanyok célszerűen döntéshozók, helyben élő szakemberek és 
gazdálkodók. Mind az interjúalanyok megválasztása, mind az interjúkészítés, valamint 

2. ábra: Indikatív tájkarakter-típus lehatárolás két jellegindikátor alapján
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a feldolgozás, az elhangzottak tartalomértékelése is időigényes, az adott tájat ismerő, 
gyakorlott tájkutatót kíván.

A kérdőívek szélesebb körben alkalmazhatók, egyszerűen, statisztikai módszerekkel is 
kiértékelhető válaszokat eredményeznek, de mivel a kérdések már eleve determinálják a 
válaszok témaköreit, új aspektusok kis eséllyel merülhetnek fel és sok finom különbségtétel 
is elmosódhat. A nehézséget az okozza, hogy nem garantálandó a különböző társadalmi 
csoportok reprezentativitása.

A műhelybeszélgetések mind szélesebb körben alkalmazott megoldást jelentenek nem 
pusztán a helyiek tájról alkotott képének felmérésére, de a jövő stratégiáinak részvétel 
alapú kidolgozásához is. Itt a résztvevők társadalmi és szakterületi hovatartozása és a 
megkérdezés módja szerint többféle típus terjedt el. A wokshopok előnye, hogy a jelenlévők 
a ’brain-storming’ (ötletroham) effektus alapján egymástól is inspirációt nyerhetnek 
és szembesülhetnek mások látásmódjával, ami segít a táj értékeinek felismerésében 
és elismerésében, a helyi tájhasználatot érintő konfliktusok kezelésében és a jövő 
célkitűzéseinek megfogalmazásában. 

A tájreprezentációk összegyűjtése elsősorban a francia gyakorlatban terjedt el. A 
Raymond et al által 2015-ben készített útmutatóban és a francia regionális tájatlaszokban a 
tájról rendelkezésre álló történeti fényképek, festmények és grafikák összegyűjtése fontos 
része a tájkarakter-kutatásának és az eredmények interneten is böngészhetők pl. az Elzász 
tartományra készült elemzésben (Internet 1). 

4. Következtetések

A tájkutatás sokféle – mind természettudományos, mind társadalomtudományi – 
megközelítésben valósult meg a nemzetközi gyakorlatban. Ez a tény magával hozta az 
eltérő módszerek alkalmazását. Ugyanakkor döntően az analitikus, egy-egy résztémát a 
lehető legalaposabban vizsgáló gondolkodás térnyerését tapasztalhatjuk a szintetikus, a 

3. ábra: A tájészlelés és a tájreprezentáció módjai
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táj egészének lényegét megragadni törekvő szemlélettel szemben. Jóllehet eltérő súllyal, 
de a matematikára épülő természettudományos módszerek és a társadalom- illetve 
szellemtudományi megközelítések egyaránt megjelentek az egyes országok tájkarakter 
elemzési gyakorlatában. Ritkán látjuk azonban a kétféle megközelítés kombinációját. A 
tájkutatás esszenciáját jelentő tájkarakter-elemzésekben pedig elengedhetetlen ez az 
integráció. A hazai tájkarakter-elemzés módszertanának kifejlesztése során kísérletet 
teszünk erre.
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A MÉSZHEGY–NYERGES-TETŐ HELYI JELENTŐSÉGŰ 
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET TÁJADOTTSÁGAINAK 

ELEMZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
DOBOS ANNA, INGES ZÉNÓ

Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet, 
Környezettudományi és Tájökológia Tanszék

Abstract 
The Mész-hill and Nyerges-hill area was founded as a local protected nature conservation area in 
Eger (North Hungary) in 1978. The aim of this territory was point out as a territory protected the 
natural landscape habitat next to Eger settlement for the future generation; to protect the unique 
natural values of the rhyolite tuff ridges (hive-stones) in scientific point of view; to reserve Quercus 
pubescens forests, ancient grass-islands and characteristic landscape agricultural areas and to be the 
centrum for the scientific (earth science, biology, nature conservation) investigation and education 
too. Nowadays, this area became one of the preferred development area in Eger settlement for 
new educational and scientific use as a nature conservation trails. That is why, we investigated and 
valuated landscape factors in this study area based on our field works, GIS methods and investigation 
of former databases. 

Kulcsszavak: Bükkalja, Mészhegy – Nyerges-tető, helyi jelentőségű védett természeti 
terület, tájadottságok

1. Bevezetés

Tanulmányunkban az egri Mészhegy – Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti 
terület tájadottságainak feltárását és értékelését tűztük ki célul, mert az elmúlt években 
nagyobb érdeklődés övezi a területet a megrendezett Tájséta rendezvények és a jövőbeli 
fejlesztési irányvonalak kijelölése miatt. 

A kutatási területet az 1978-ban megjelent megyei határozattal nyilvánították védetté, 
melynek részét képezi a kaptárkövek egy része is (9/12/TT/78). Rendeltetését az 
alábbiakban jelölték meg: (1) „az utókor számára őrizze meg a táj nagy részben fennmaradt 
eredeti arculatát; (2) védje a tudományos szempontból is egyedülálló riolittufa-vonulatok 
természeti értékeit, különös tekintettel a kaptárkövekre, amelyek 2016-ban kapták meg a 
Hungarikum természeti kategória besorolást; (3) a védett terület biztosítsa a területére eső 
molyhos-tölgyes erdő, az ősgyepszigetek és a tájra jellemző hagyományos mezőgazdasági 
kultúrák fennmaradását; illetve legyen a szakirányú tudományos kutatás, illetve oktatás 
bázisa” (http://www.termeszetvedelem.hu).

2. Anyag és módszer

A kutatási terület Eger északkeleti határában fekszik, a Nagy-Eged hegy előterében futó 
Angyalka utcától délre, a Szőlőskei-erdő Természetvédelmi terület, a Cakó-tető kaptárkövek, 
a Novaji-patak, a Pajdos, az Ostoros-patak és a Mátyus udvarház által közrezárt területeken 
(1-2. ábra). A természetvédelmi terület környezetében az átmeneti, puffer-zóna vegyes 
gazdálkodási területe jelenik meg, döntően művelt és gondozott szőlő-, erdőgazdálkodású 
területekkel, szántókkal, füves vagy legelőterületekkel és kisebb vizes térszínekkel. Az 
épített környezeti elemeket csak a másodlagos hétvégi telkek házai és a korábbi bújók 
és közeli riolittufába vájt épületek jelzik. A terület természeti és kultúrtörténeti értékei 
azonban kiemelkedő jelentőségűek, azok bemutathatósága még a jövőbeli tervezés 
feladata. 
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A kutatás során célunk az alábbiak voltak: a terepbejárások (2018-2019) megvalósítása, 
tematikus térképek készítése SURFER GOLDEN Software program segítségével, a különböző 
tájtényezők – geológiai, domborzati, talajtani, vízrajzi, éghajlati tényezők, antropogén 
hatások – terepi megfigyelése, fotódokumentáció készítése, illetve az adatbázisok 
tanulmányozása (domborzati, vízrajzi térképek és a MFGI, MTA ATK TAKI, Arcanum 
adatbázis), a tájtényezők adottságainak tájföldrajzi jellegű részletes leírása és értékelése, 
a bemutató tanösvényi és turisztikai fejlesztési területek és lehetőségek tanulmányozása. 

3. Eredmények

Földtani adottságok 

A kutatási terület ÉNy-Ny-i területeit az oligocén kori Egri Formáció, a Nyerges-hegy és 
a Mész-tető vonulatait a miocén kori Gyulakeszi Riolittufa Formáció kőzetei, míg a terület 
DK-i részét miocén/pannon Harsányi Riolittufa Formáció kőzetei építik fel (3. ábra). A 

1. ábra: A kutatási terület domborzati térképe (Dobos 2018)

2. ábra: A kutatási területen kijelölt tanösvény nyomvonala (Baráz 2018)
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patakvölgyekben negyedidőszaki folyóvízi homok, iszap, agyag és kavics található (Gyalog – 
Síkhegyi 2005). A lejtőoldalakat pleisztocén lejtőüledékek fedik. A Mészhegy–Nyerges-tető 
helyi jelentőségű védett természeti területet nagyrészt tehát a miocén vulkanizmus során 
keletkezett kőzetek, döntően riolittufák jellemzik, a peremi térszíneken negyedidőszaki 
folyóvízi üledékek találhatók, s a lejtőket pleisztocén lejtőagyag fedi. A riolittufák jó 
megtartású, de savanyú kőzetként jelennek meg a területen, a peremi porózusabb kőzetek 
ugyanakkor erózió szempontjából veszélyeztetettek. 

Geomorfológiai adottságok

A kutatási területet domborzatilag a Nyerges-tető és a Mész-hegy tagolt területe uralja. 
A természetvédelmi terület határait domborzatilag nagyrészt a Novaji- és Ostoros-patakok 
völgyei, mellékvölgyei jelölik ki. A legmagasabb a Mész-hegy idősebb hegylábi tetőszintje 
(Pinczés et al. 1993; Dobos 2002), mely 332,4 m magasságával markánsan, asszimmetrikus 
kuesztaként emelkedik ki a területen (4. ábra). 

A tetőszint alatt riolittufa sziklaszirtek jelennek meg a tölgyerdőben. A Mész-hegy 
nyugati, északi és északkeleti kitettségű lejtőit meredek, 14-22 °-os lejtők határolják. A 
nyugati kitettségű lejtőket helyenként eróziós horhosok, vízmosások szabdalják. A Mész-
hegy délnyugati lejtőit (10-15°) eróziós és deráziós völgyek tagolják a Királyrét és a Novaji-
patak felelőli részen. A lejtőket itt is néhol horhosok, vízmosások szabdalják. A Novaji-patak 
eróziós völgye mentén a Király-rétnél szélesebb holocén alluviumot találunk, amely később 

3. ábra: Az egri Mészhegy–Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület geológiai térképe 
a Nyerges-tető sziklájával  

(szerk.: Inges - Dobos 2018, forrás: Gyalog – Síkhegyi 2005; http://map.mbfsz.gov.hu 2018)

4. ábra: Az egri Mészhegy–Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület geomorfológiai 
térképe (Dobos 2018)
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szűkebb megjelenésű a folyásirányt tekintve. Ezen ártér felett pár m magasan, 9-10°-os 
meredekségű lejtőkkel határolt pleisztocéni folyóvízi teraszok maradványai (II.a vagy II.b. 
sz.) ismerhetők fel. A Novaji-patakot szegélyező lejtőoldalakat deráziós páholyok is kísérik. 
A deráziós páholyok és völgykijáratok előterében kisebb hordalékkúpok képződtek. A 
Nyerges-tető tetőszintje (260,5 m) szépen körvonalazódik a geomorfológiai térképen, s jól 
látható, hogy alacsonyabb geomorfológiai szintet képvisel a Mész-hegynél. E tetőszint alatt 
több folyóvízi teraszszint (I., II.a., II.b.sz.) hagyatékával találkozhatunk. Ezeket legjobban 
a Nyerges-tető tanösvényi nyomvonalának kezdete után fedezhetjük fel. A Nyerges-tető 
délnyugati lejtői riolittufába vésett bujókban gazdagok. 

Talajadottságok

A kutatási terület riolittufa alapkőzetein savanyú erubáz talaj található (Erubase), a 
lejtőket kisebb humusztartalmú lejtőhordalék talajok (Regosol), az ártéri térszíneket 
és folyóvízi teraszokat közepes termőképességű humuszos öntéstalajok és réti talajok 
(Fluvisol) borítják (FAO 2006, Novák 2013). Az in situ kőzetkibukkanásoknál a köves 
sziklás váztalajokkal is számolhatunk. A patakok mentén helyenként kisebb területen 
láptalajok is kimutathatók. A riolittufa tetőszintek a Nyerges tetőszintjében, illetve a Mész-
hegy meredekebb lejtőin közepesen vagy erősen erodáltak.    

Vízrajzi adottságok

A kutatási terület két fő vízfolyását a Novaji- és Ostoros-patakok képviselik. E patakok 
működő szakaszait csak az eróziós völgyek nagyobb ártéri területein találjuk meg, a 
mellékvölgyek ma csak ideiglenesen szállítanak vizet, az év nagy részében inkább szárazak. 
A kaptárkövek ÉNy-i előterében, vagy a tanösvény kezdeti szakaszán az alluviumon 
nedvesebb periódusban lápi és mocsári környezet jelenléte (4. ábra) figyelhető meg. 

Éghajlattani adottságok

A Mészhegy – Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti területet éghajlati 
szempontból a mérsékleten hűvös – száraz éghajlati körzetbe (1901-1930) (Péczely 1980, 
Bihari et al. 2018), majd a mérsékleten meleg-száraz éghajlati körzetbe (1981-2010) 
sorolták be. Napjainkban a mintaterületen az évi középhőmérséklet: 8-10 °C, az évi csapadék 
mennyiség: 550-600 mm, az évi napfénytartam: 1950-2000 óra, a havas napok évi száma: 
20-25 nap, a hótakarós napok évi száma: 45-50 nap. A területen főként É-i és Ny-i szelek 
jellegzetesek (Bihari et al. 2018). A területet a kirándulók, az érdeklődők, kutatók és lovasok 
szinte egész évben fel tudják keresni, kedvező éghajlati feltételek mellett látogathatják a 
területet. Az adottságok kedveznek a szalagparcellás szőlő- és gyümölcstermesztésnek 
(Nyerges-tető déli kitettségű lejtői) és a természet közeli erdőgazdálkodásnak (Nyerges-
tető, Mész-hegy) is.    

Növény- és állattani adottságok

A terület a Matricum flóravidék, Borsodense flórajárás területére esik. A mintaterület 
vegetációs természetességi mértéke 30-35%, a máig fennmaradt növényzeti örökség 
természetességi aránya 55-60%. Az erdők természetességi mértéke 50-55% (Molnár Zs. 
et al. 2018). 

A mintaterület állattani besorolás alapján a Kárpát-Pannon-térség II2 faunajárásába, a 
Börzsöny – Mátra – Bükk vonulat (Eumatricum) területére esik (Varga 2018). A vizsgált 
védett természeti terület a szubmediterrán – pontomediterrán faunaelemek halmozódási 
gócterületei és a ponto-kaszpi sztyeppfajok fő elterjedési területei között, átmeneti 
zónában fekszik. Biodiverzitása így jelentős, amit sokszínű tájhasználati rendszere is jelez.  
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A mintaterület antropogén hatásai, tájhasználati rendszere

A Mészhegy–Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület, mint az 5-6-7. 
ábrákon is látható, vegyes gazdálkodású terület (Timár G. et al. 2007). Az 1700-as években 
(I. katonai felvételezés, 1780-1784) még erdők (38,02% - Mészhegy meredekebb lejtői, 
Nyerges DNy-i lejtői), liget- (vagy ritkás) erdők (19,08% - a mintaterület K-i területe, a 
Nyerges szikla környezete) és szőlőterületek (38,02% - a mintaterület középső része, 
Nyerges nagy része) uralták a tájat. Legelő és rétfoltok (12,14%) a Mész-hegy és Nyerges 
tetőszintjében jelentek meg.  Az erdők és rétek közötti átmeneti bozótos és rét térszínek 
csak elvétve voltak megtalálhatók (2,7%). A völgytalpakat rétek kísérték (0,98%). 

Napjainkban (2019) már tölgy, juhar vagy akácerdők borítják a Nyerges-tetőt a DNy - 
Ny-i oldalakon, a Mész-hegy É-i, Ny-i lejtőit. A hegy tetőszintjében tarvágott területeket 
találunk, amelyek még csak részben regenerálódtak, a K-i részek szintén tölgyerdővel, 
vagy akácosokkal borítottak (6. ábra). Helyenként a Nyerges-tető déli lejtőoldalában 
szőlőművelésű szalagparcellák helyezkednek el. A Mész-hegy Ny, ÉNy, K, DK-i részei 
szintén tölgyerdővel fedettek. A hegy központi területén É-D-i nyiladékban tarvágott és ma 
már részben művelt (szántó, szőlőterület) területeket találunk. 

A Nyerges-tetőtől északra és a Mész-hegytől nyugatra található egy hajdani nagyobb lápi/
mocsári terület, amelyet ma már nagyrészt szántó vagy füves területként hasznosítanak. 
A hajdan művelt, majd felhagyott területeken fiatalerdők, bozótosok jelentek meg. Az 
antropogén, mező- vagy erdőgazdálkodás hatása jelentős a területen, elsősorban a Mész-

5. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 1780-1784 között  

(szerk.: Dobos 2019, Timar et al. 2007 alapján)

6-7. ábra: Az egri Mészhegy–Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület tájhasználati 
térképei 1990 és 2018 vonatkozásában.  

(szerk.: Dobos A., 2018; Baráz Cs. 2018, Kartográfia 1990 alapján)
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hegy központi és keleti meredek lejtői mentén, a Nyerges-tető központi tetőszintjében és a 
szalagparcellák mentén. A mintaterületet övező allúviumokon ugyanakkor mezőgazdasági 
művelés indult meg, kivéve a bevezető tanösvény melletti értékes lápi-mocsári környezetet. 
Antropogén hatásként még meg kell említenünk a kaptárkövek környezetében fellelhető 
riolittufába vájt bújókat, házakat is, amelyek egy kisebb, sajátos népcsoport jelenlétét és 
kulturális hagyatékát jelzik a területen.   

4. Következtetés

A kutatási terület, mint a fentebbi bemutatás is jelzi, értékes védett terület, hiszen a 
Bükkalja vegyes gazdálkodási zónáján belül egy sajátos karakterű tájat rejt, egyedi 
természeti és kulturális értékekkel és változatos táji adottságokkal. Az itt található értékek 
leírása és számbavétele még a jövőbeli kutatások feladata. A területet bemutató tanösvényt 
a Nyerges-tető és a Mész-hegy azon területein jelölték ki (7. ábra), amelyek döntően riolittufa 
alapkőzetűek, savanyú köves sziklás váztalajokhoz, erubáz vagy lejtőhordalék talajokhoz 
kapcsolódnak, az elmúlt évszázadokban jelentősebb antropogén hatású területek voltak, 
illetve a legismertebb bújók területeit érintik. Ma a Hungarikum kategóriába sorolt 
kaptárkövek (2006) a tölgy vagy akácerdők kőzött rejtőznek, megközelíthetőségük könnyű, 
a tanösvényt jelző táblák mentén az érdeklődők könnyen felfedezhetik azokat. Ugyanakkor 
terepen megfelelő információhoz jelenleg csak a helyi túravezetők, vagy szakemberek 
szakmai vezetése mellett juthat az idelátogató. A védett természeti terület jellege miatt 
indokolt a terület látogathatóságát biztosítani vagy fejleszteni (megfelelő szakmai 
információk biztosítása, a terület sokszínű értékeit bemutató táblák kihelyezése), de csak 
a táji zavarás mérséklése mellett. A helyi túrák vagy rendezvények tervezésénél figyelembe 
kell venni a táj terhelhetőségét, illetve természet közeli karakterének fenntartását.   

Köszönetnyilvánítás
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 AZ ÖKOSZISZTÉMÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK EGY 
ÖKOFALUBAN, VISNYESZÉPLAKON
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Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Abstract
There has been a growing emphasis on the goods and services that nature provides to humans: the 
ecosystem services. Our basic hypothesis is that nature-friendly farming helps to maintain favorable 
habitats that are capable of providing a wide range of ecosystem services of good quality. We chose 
Visnyeszéplak for our study site, because here human activity strives for the balance of man and 
nature and the landscape potential is also an important factor of farming. In our research we assessed 
the condition of ecosystem, the ecosystem services they provide and the way they contribute to the 
well-being of local inhabitants. Interviews and bird survey (CES) in an orchard were used for data 
gathering. Results were presented in a habitat map as well. We have identified 11 ecosystem services 
and linked them to grassland, forest, orchard and home garden habitat spots. The habitat and species 
diversity are unique, which is well demonstrated by the mosaic pattern of the area and the CES results 
(18 species, 112 individuals). However, the area’s water retention ability and soil quality are poor. 
The orchard provided the most (10) ecosystem services (receiving the highest point) followed by the 
grassland (7) forest (6) and home garden (6). Overall, moderate exploitation of ecosystem services 
is a key to the harmonious coexistence of people and nature, ultimately contributing to human well-
being.

Keywords: ökoszisztéma-szolgáltatások, ökofalu, jóllét

1. Bevezetés

Az ökoszisztéma-szolgáltatások koncepciója a természet- és tájvédelmi szakirodalom 
és szakpolitika meghatározó elemévé vált az elmúlt években (Kovács 2014; Kovács 
et al. 2014). A benne rejlő lehetőségeket az adja, hogy a természeti és táji értékek 
megőrzésének, fenntartásának fontosságát egy újfajta keretrendszerben tárgyalja, arra 
hívva fel a figyelmet, hogy ezek milyen sokrétű (anyagi és nem anyagi) hasznot jelentenek a 
társadalom számára (Kelemen – Pataki 2014). Az ökoszisztéma-szolgáltatások nemzetközi 
klasszifikációs rendszere (CICES) a szolgáltatások három fő csoportját különbözteti meg: 
ellátó szolgáltatások (ökoszisztémák által nyújtott anyagi javak), szabályozó-fenntartó 
szolgáltatások (ökológiai szabályozó folyamatok, amelyek a biztonságot, kiszámítható 
környezetet nyújtják) és kulturális szolgáltatások (az ökoszisztémából merített nem 
materiális javak) (Haines-Young – Potschin 2013, 2018). Ezeknek a szolgáltatásoknak 
a legáltalánosabb keretet nyújtó modellje, az ún. Kaszkád-modell, amely a tárgyalt 
szolgáltatásokat, illetve ezek természettől a társadalom felé történő áramlását egyszerűbb, 
de jól értelmezhető lépcsőfokokon keresztül magyarázza (ökoszisztéma alapállapot – 
potenciális ökoszisztéma-szolgáltatások – tényleges ökoszisztéma-szolgáltatások – jóllét) 
(Kovács et al. 2014). A táj és az ember együttműködésének megismerésére és megértésére 
az ökoszisztéma-szolgáltatások kutatása jó lehetőséget biztosít. Olyan területeken, ahol 
a tájhasználó ember részben vagy egészben kötődik az adott terület gazdag természeti 
örökségéhez és esetleg függ is azoktól, különösen jó alkalom nyílik releváns (hosszútávú, 
fenntartható rendszerek tervezéséhez), a gyakorlatban is felhasználható adatok gyűjtésére 
(Arany et al. 2017). 
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Ilyen területek az ökofalvak is, amelyek a fenntarthatóság mind a három dimenziójában 

(társadalmi, környezeti és gazdasági) gondolkodnak és környezetükkel összhangban élnek, 
valamint gazdálkodnak. Az ökofalvak természetközeli, vegyszermentes gazdálkodásukkal 
minimálisan befolyásolják a körülöttük lévő ökoszisztéma működését (Farkas 2014). A 
különböző magyarországi példák közül kiemelkedik Visnyeszéplak, amely hazánkban 
elsők között jött létre az ökofalvak közül (1990’-es évek elején), és máig működik több 
mint 150 fős lakosságával a Zselicség szívében Somogy és Baranya megye határában. Jelen 
írásunkban a Visnyeszéplakon indult ökoszisztéma-szolgáltatás felmérés és értékelés 
eddigi eredményeit mutatjuk be.

2. Anyag és módszer

Az adatgyűjtés során elsősorban két forrásra támaszkodtunk: interjúkra és a fészkelő-
madárállomány felmérésére (CES). Az adatok értékelése a Kaszkád-modell egyszerűsített 
változata alapján történt, összevonva a potenciális és tényleges ökoszisztéma-
szolgáltatásokat (az alapállapot, az ökoszisztéma-szolgáltatások és a jóllét lépcsőfokai 
mentén).

Adatgyűjtés módszertana

Összesen 4 félig strukturált interjú készült Visnyeszéplak két fő képviselőjével: 
Máté Lászlóval és Zaja Péterrel. Ennél az interjútípusnál ugyan van interjúfonál, de 
sorrendjében el lehet térni tőle, s témakörében nyitottabbá tehetjük a kérdéseket 
(Patton 2002). Mindkét interjúalannyal 2-2 interjút készítettünk, amelyek közül az első 
mindkét esetben a településsel, annak lakóival, valamint az interjúalanyokkal kapcsolatos 
általános információkat tartalmazott és rögzítése csak jegyzeteléssel történt. Második 
alkalommal már az élőhelyekkel kapcsolatos ökoszisztéma-szolgáltatásokra irányultak a 
kérdések, lebontva az ellátó, a szabályozó-fenntartó és a kulturális szolgáltatásokra úgy, 
hogy a jegyzetelés mellett laptopra letöltött hangfelvevő programot is használtunk az 
interjúalanyok beleegyezésével. Az első interjút Zaja Péterrel 2018 februárjában, Máté 
Lászlóval 2018 márciusában (az interjúk időtartama: 2,5, illetve 3,5 óra) készítettük, a 
második interjút pedig 2019 januárjában (az interjúk időtartama 6 óra (Máté László) és 4 
óra (Zaja Péter)). Az interjúk feldolgozásához az első esetben a jegyzetek összefoglalóját, a 
második esetben a hangfelvételek és a jegyzetek összesített összefoglalóját használtuk fel.

A CES (Constant Effort Sites), magyarul Állandó Ráfordítású Gyűrűzést jelent, melynek 
elsődleges célja a madárpopulációk felmérése, valamint változásainak feltárása költési 
időszakban (április 15 és július 13 közötti időszak). A módszer lényege, hogy standard 
helyen, évente 9 alkalommal, (ideálisan) 8-12 kifeszített függönyhálóval befogott 
énekesmadarakat vagy egyéb függönyhálóval megfogható madarakat egyedi azonosítóval 
látunk el (madárjelölő gyűrű). A hálózást protokoll szerint dekádonként kell végrehajtani 
úgy, hogy egy alkalommal minimum 3, de maximum 6 óra legyen a hálózás időtartama 
(Karcza – Halmos 2004).

Visnyeszéplakon is kijelölésre került egy CES pont Zaja Péter gyümölcsösében, ahol 
protokoll alapján, a fent leírtak szerint zajlott a hálózás és a gyűrűzés. Összesen 10 darab 
lengyel típusú, 12 méteres, 5 zsebes függönyhálóval, összesen 8 alkalommal 2019 tavaszán 
és nyarán történt az adatfelvételezés. Az esős időjárás miatt júniusban egy alkalom 
elmaradt, de ez megengedett a szabályok szerint. A hely kiválasztása során figyelembe 
kellett venni azt, hogy a hálózás területének élőhelye hasonló legyen más családoknál 
található ugyanilyen élőhellyel, és optimalizálni kellett a madárbefogási lehetőségeket. 
Az alkalmazkodó gyümölcsészetet képviselő, nagyobb kiterjedésű, ligetes gyümölcsös 
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lehetőséget biztosított ezekre, mivel a legtöbb kertben hasonló ligetes szerkezetű tájfajta 
gyümölcsös van, ahol elég alacsony a lombkoronaszint (madármozgás szempontjából) és 
elég ligetes, szellős szerkezetű ahhoz, hogy a madárhálók elhelyezhetőek legyenek benne. 
Az alkalmazkodó gyümölcsészetnek ugyanis fontos jellemzője és ismérve, hogy igazodik 
a természeti folyamatok mellett magához a gyümölcsészeti tevékenységhez, valamint 
ezeken felül alkalmazkodik az adott tájelem funkciójához is (védelmi funkció, kaszáló-
legelő funkció) (Lantos 2018).

Adatelemzés módszertana

A Kaszkád-modell, mint az elemzés alapja
Az elemzés során a Kaszkád-modellt vettük alapul: kiértékeltük az alapállapotot, 

sorra vettük a tényleges ökoszisztéma-szolgáltatásokat, továbbá az interjúk alapján 
az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz kapcsolva következtetést vontunk le a jólléttel 
kapcsolatban. Az interjúk kvalitatív tartalomelemzését (Patton 2002) a Kaszkád-modell 
minden szintjéhez felhasználtuk (alapállapot – ökoszisztéma-szolgáltatások – jóllét), a CES 
adatok pedig az alapállapothoz szolgáltattak információkat.  

Az első interjúk alapján választottuk ki az élőhelyeket úgy, hogy térképen egyértelműen 
lehatárolhatóak legyenek és köthetőek legyenek hozzájuk konkrét ökoszisztéma-
szolgáltatások. A kiválasztott élőhelyek az erdő, a gyümölcsös, a gyep és a kert voltak (1. 
ábra).

A térképet ArcGIS-ben készítettük el, a felszínborítási térképet felhasználva, amelyen a 
vizsgált élőhelyeket a második interjú során határoltuk le Zaja Péterrel. Csak Visnyeszéplak 
település határán belül vizsgálódtunk, s megadott 4 élőhelyet külön színnel jelöltük. Az 
egyéb területeket: szántót, fasort, felhagyott területeket stb. nem jelöltünk ezen a térképen. 
A méretarány 1:20.000.

1. ábra: Visnyeszéplak erdő, gyümölcsös, gyep és kert élőhely foltjai
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Az alapállapotot több szempont szerint értékeltük. A természetesség jellemzéséhez 

elsősorban a használat intenzitása és az invazív fajok jelenléte adott támpontot (Tanács 
et al. 2018). Emellett az élőhely- és fajdiverzitást, a talaj termőképességét, a terület 
vízmegtartó képességét, valamint az erózióveszélyeztetettséget vizsgáltuk.

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokat az interjúk alapján választottuk ki úgy, hogy figyelembe 
vettük, mely szolgáltatásokat ítélték interjúalanyaink a legfontosabbnak, s melyek azok, 
amelyek a település egésze szempontjából kiemelkedőnek mondhatóak. A kiválasztott 
szolgáltatásokat a CICES 4.3 és az 5.1 verziójának kombinálásával kategorizáltuk (Haines-
Young – Potschin 2013, 2018; Internet1) az értékelés és interpretáció megkönnyítése 
érdekében.

Összesen 11 ökoszisztéma-szolgáltatást választottunk ki, amelyek közülük 7 ellátó, és 4 
szabályozó-fenntartó szolgáltatás. Kulturális szolgáltatásokkal ebben az elemzésben nem 
foglalkoztunk. Az alábbiakban felsoroljuk a kiválasztott ökoszisztéma-szolgáltatásokat a 
két fő csoport (ellátó- és szabályozó-fenntartó) bontásában, zárójelben pedig a tartalmukra 
vonatkozóan adunk magyarázatot és példákat.

Ellátó szolgáltatások:
•  Agrár-ökoszisztémákon termelt növényi élelmiszer (étkezésre szánt termesztett 

növények: pl. zöldség, gyümölcs, gabona)
•  Tenyésztett állatok és termékeik (élelmezés céljából tenyésztett állatok, azok 

élelmiszer-alapanyagként használt, fel nem dolgozott termékei pl. hús, tej)
•  Vadon termő növények és termékeik (élelmiszerként hasznosított, gyűjtött vadon 

termő növények, bogyós gyümölcsök, gombák)
•  Növényi és állati biomassza direkt felhasználásra és feldolgozásra (közvetlenül 

felhasznált növényi és állati termékek pl. csontok, bőrök, faragható faanyag, 
építőanyagok)

•  Növényi és állati biomassza mezőgazdasági használatra (pl. takarmány, trágya)
•  Növényi energiaforrások (tüzelőanyagként hasznosított fa vagy szalma)
•  Genetikai készletek (őshonos, magyar (táj)fajta növények és állatok genetikai célú 

megőrzése)
Szabályozó-fenntartó szolgáltatások:

•  Beporzás (pollinátorok tevékenysége, gyümölcsfák és más növények beporzása)
•  Szélvédelem (a szélsőséges időjárás, elsősorban szélviharok elleni védelem)
•  Hőmérséklet és páratartalom szabályozása (adott terület mikroklimatikus védelme)
•  Erózió elleni védelem (a lejtős területeken a víz talajt lemosó hatása elleni védelem)
Az ökoszisztéma-szolgáltatásokat élőhelyek szerint osztályoztuk és pontoztuk aszerint, 

hogy az adott élőhely nyújtja (1 pont) vagy nem nyújtja (0 pont) az adott szolgáltatást. 
Az adott élőhelyre vonatkozóan a kapott pontszámokat összeadtuk, az összpontszámot 
a korábbi Arc GIS alapú élőhelytérképen ábrázolt élőhelyekhez rendeltük, ami kirajzolta 
a terület ökoszisztéma-szolgáltatás térképét (2. ábra). Ebben az esetben ugyanazzal a 
színnel jelöltük az élőhelyeket erősebb vagy halványabb árnyalatban attól függően, hogy 
hány pontot kaptak (a méretarány ebben az esetben is 1:20.000). Adott élőhelyre nézve 
minden esetben az interjú elemzése alapján döntöttünk az adott ökoszisztéma-szolgáltatás 
meglétéről vagy nem meglétéről.

A terület ökoszisztéma-szolgáltatásainak jóllétre gyakorolt hatásaival kapcsolatban a 
következő jólléti dimenziókra koncentráltunk: egészség, anyagi jólét, biztonság, szociális 
kapcsolatok, szabad választás lehetősége és a képességek kiteljesedésének lehetősége 
(Kovács et al. 2011).



427
3. Eredmények

A terület alapállapota, meglehetősen összetett képet mutat. Természetességről a 
tájhasználat intenzitása és az inváziós fajok tekintetében az interjúk alapján elmondhatjuk, 
hogy jó minőségű. A gazdálkodás mind intenzitásában mind pedig típusában alkalmazkodik 
a terület adottságaihoz és teherbírásához, ami miatt az esetlegesen a területre jellemző 
inváziós fajok (pl. japán keserűfű, aranyvessző fajok) sem terjedtek el tömegesen. 
Élőhelydiverzitását tekintve is jó minőségűnek mondható a terület, amelyet jól mutat 
mozaikossága, ligetessége. Nagy fajgazdagságra utalnak madárfajok tekintetében a CES 
eredmények, hiszen összesen 18 madárfaj 112 egyede került megfogásra úgy, hogy a 
közelben nincs természetes itató, vízforrás (néhány portán van 1-1 kisebb mesterségesen 
létesített tó, de a vizsgált gyümölcsösben nem volt). Köztük verébféléket (20 mezei 
veréb, 8 házi veréb), harkályféléket (7 nagy fakopáncs, 4 zöld küllő), cinegéket (18 
széncinege, 1 barátcinege) és rigóféléket (19 fekete rigó, 4 énekes rigó) is sikerült kézre 
keríteni, számos ízeltlábú-fogyasztó társukkal együtt. Az interjúk során kiderült, hogy 
kifejezetten cél is ott tartani ezeket az élőlényeket (búvó- és fészkelőhely létesítésével, 
meghagyásával, téli etetéssel), hiszen a kártevők elleni védekezésben fokozott szerepük 
van rovarfogyasztásukkal. A vizes élőhelyek létrehozása is kifejezetten szempont volt 1-1 
kisebb ház körüli tóval, ami a madaraknak, emlősöknek itatóhelyet, számos kétéltűnek, 

ökoszisztéma szolgáltatás/élőhely erdő gyümölcsös gyep kert

agrár-ökoszisztémákon termelt növényi élelmiszer 
(ellátó szolgáltatás)

nem nyújtja
0 pont

nyújtja
1 pont

nem nyújtja
0 pont

nyújtja
1 pont

tenyésztett állatok és termékeik (ellátó szolgáltatás) nem nyújtja
0 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

vadon termő növények és termékeik
(ellátó szolgáltatás)

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nem 
nyújtja
0 pont

növényi és állati biomassza direkt felhasználásra és 
feldolgozásra

(ellátó szolgáltatás)

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nem 
nyújtja
0 pont

növényi és állati biomassza mezőgazdasági 
használatra

(ellátó szolgáltatás)

nem nyújtja
0 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

növényi energiaforrások (ellátó szolgáltatás) nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nem nyújtja
0 pont

nem 
nyújtja
0 pont

genetikai készletek (ellátó szolgáltatás) nem nyújtja
0 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

beporzás (szabályozó-fenntartó szolgáltatás) nem nyújtja
0 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

szélvédelem (szabályozó-fenntartó szolgáltatás) nyújtja
1 pont

nem nyújtja
0 pont

nem nyújtja
0 pont

nem 
nyújtja
0 pont

hőmérséklet és páratartalom szabályozása 
(szabályozó-fenntartó szolgáltatás)

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nem nyújtja
0 pont

nem 
nyújtja
0 pont

erózió elleni védelem (szabályozó-fenntartó 
szolgáltatás)

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

nyújtja
1 pont

Összesen 6 pont 10 pont 7 pont 6 pont

1. táblázat: A különböző élőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatás nyújtó képessége
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rovarfajnak, hüllőnek pedig önmagában élőhelyet is szolgáltat, hiszen ezek az állatok a vizes 
foltok nélkül nem jöttek volna a területre. Az interjúk alapján az is kiderült, hogy alapvetően 
rossz a terület vízmegtartó-képessége. A kis tavak és az e-célt szolgáló hordók, ciszternák 
szerepe nagy a kedvezőtlen állapotjellemző ellensúlyozásában is, hiszen a terület lejtése 
miatt a kisebb-nagyobb mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék nem hasznosulna ezek 
nélkül. Érdekesség, hogy bár a MEPAR szerint a terület erózióveszélyeztetett, ez jellemzően 
mégsem jelentkezik a településen az optimális borítottság és a gazdálkodás miatt. A talajnál 
fontos megemlíteni, hogy a helyiek szerint nehezen megművelhető, tápanyagban szegény, 
amit a kertben tudnak leginkább ellensúlyozni trágyázással és mulcsozással. Kiemelendő 
az alapállapotnál, hogy a települést északról és keletről a Zselici Tájvédelmi körzet erdői 
veszik körül, főleg bükkösök és gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Bartha 2015). Ezekhez 
az erdőkhöz kötődően viszont negatívumként jelentkezik a településen, és falu-szintű 
probléma a vadkár (európai őz, gímszarvas, vaddisznó), ami sajnos több ökoszisztéma-
szolgáltatásra is kihat a művelt területeken.

Az 1. táblázatban látható, hogy a 11 ökoszisztéma-szolgáltatás élőhelyenkénti pontozása 
során a gyümölcsös élőhely kapta a legtöbb, 10 pontot, ezután következett a gyep 7 ponttal 
és végül az erdő és a kert összesen 6-6 pontot kapott. Ezeket ábrázoltuk egy ökoszisztéma-
szolgáltatás térképen (2. ábra) is, ahol a legerősebb színnel a 10 pontos gyümölcsöst, a 
leghalványabbal a 6 pontot kapott erdőt és kertet és a közepesen erős színnel pedig a 7 
pontos gyepet jelöltük. A következőkben ezeket az élőhelyeket jellemezzük az ökoszisztéma-
szolgáltatási nyújtási képességük alapján. 

Gyümölcsös

Az osztályozás során a gyümölcsös élőhely bizonyult a legösszetettebbnek ökoszisztéma-
szolgáltatás nyújtási szempontból, ugyanis a szélvédelmen kívül (amit gyakorlatilag 

2. ábra: A mintaterület ökoszisztéma-szolgáltatás térképe adott élőhely foltokban
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csak az erdő nyújt) mindegyikre megkapta a pontot (10 pont). Ennek leginkább az volt 
az oka, hogy ezt az élőhelyet használja ki legjobban Visnyeszéplak lakossága, hiszen a 
gyümölcsösök ligetes szerkezete miatt a gyümölcs mellett takarmányt is tudnak termelni 
ezen az élőhelyen, amit legeltetnek vagy kaszálással hasznosítanak, ráadásul alternatív 
módon a legeltetett állatok a hullott, élelmiszerként nem hasznosított gyümölcsöket 
is megkapják. Ez az élőhely faragható és tüzelhető faanyagot is egyaránt szolgáltat. A 
gyümölcsösök aljnövényzetében gyakoriak a vadon termő gyógynövények is (kakukkfű, 
borsmenta, cickafark, útifű stb.), amiket frissen és leszárítva is használnak. Szörpöt, teát, de 
egyes esetekben krémeket is készítenek belőlük. A gyümölcsösök génkészlete egyedülálló: 
több mint 100 tájjellegű gyümölcsfajtával rendelkezik a falu. 

Kert  

A kert a 11-ből összesen 6 pontot kapott. Ezt az élőhelytípust utólag vettük az 
élőhelyekhez, de úgy döntöttünk, hogy mindenképp fontos számításba venni, hiszen az általa 
nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásoknál a kis területfoglalása ellenére kulcsfontosságú 
szerepet játszik. Ennek legfőbb oka az, hogy a falubeliek a termesztett növényeken 
(zöldségek, gyógy- és fűszernövények) kívül a baromfikat is beengedik a kertbe, valamint 
az innen kigyomlált gazt is nekik, illetve más állatoknak, például a disznóknak adják. A 
termesztett növényeknél szintén törekszenek a genetikai készlet megőrzésére tájfajtákkal, 
illetve olyan fajták beszerzésével, amelyek alkalmazkodnak az egyre inkább szélsőségessé 
váló klímához.

Erdő

Az erdő a kerthez hasonlóan szintén 6 pontot kapott. Az erdő esetében az elemzésbe 
elsősorban a településen belül elhelyezkedő erdőket vettük alapul, viszont rendkívül 
fontos megjegyezni, hogy a Visnyeszéplakot körülvevő, nem a településhez tartozó, 
nagy kiterjedésű erdő kulcsfontosságú, meghatározó tényező. Az interjúkból kiderült, 
hogy hevesebb viharok, fagykár és a Magyarországra jellemző ÉNY-i viharosabb szelek 
elkerülték a települést, míg a környező területek érintve voltak ilyen esetekben. Ezt 
a fajta védelmet, szélvédelmi ökoszisztéma-szolgáltatást bár nyújtják a településen 
belüli erdőrészek is, ebben a védelemben mindenképpen markánsabb, kiemelkedőbb 
szerepet kapnak a települést környező erdők.  Ez az élőhely nincs közvetlen kapcsolatban 
a gazdálkodással, viszont olyan nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatásokat ad, 
amelyek határozottan elősegítik más ökoszisztéma-szolgáltatások működését, így az erdő 
általános védelmi szerepe elsődleges. A szélvédelemben és a hőmérséklet és páratartalom 
szabályozásában vállalt szerepe is nélkülözhetetlen a gazdálkodással kapcsolatos 
ökoszisztéma-szolgáltatások működéséhez. Ezen az élőhelyen a vadon termő növények és 
termékeik ökoszisztéma-szolgáltatás jelentősége nagyobb, mint a gyümölcsösnél, hiszen 
innen szerzik be a helyi lakosok a vadon termő bogyós gyümölcsök, csonthéjasok nagyobb 
részét, a gombát és egyéb ehető növényeket is (pl. medvehagyma). 

Gyep

A gyep összesen 7 pontot kapott, elsősorban a rajta folyó gazdálkodás (legeltetés-kaszálás) 
miatt. Falu-szinten ezt az élőhelyet vegyesen használják, valaki csak legelteti, más csak 
kaszálja, de legtöbbször mindkét gazdálkodási módot alkalmazzák ezeken az élőhelyeken, 
törekedve az egyensúlyra. A kaszálással az invazív növényfajok visszaszorulnak, minimális 
a taposási kár, de drágább és nincs állat rajta, ami trágyázná a földet. Fontos megjegyezni, 
hogy a legeltetett nagyállatok mellett, amelyeknél génkészlet szempontjából ugyancsak 
az őshonos fajtákra törekszenek, a méheket is ide soroltuk, ugyanis a faluban többen 
foglalkoznak méhészettel. 
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Az ökoszisztéma-szolgáltatások a helyiek jóllétéhez is hozzájárulnak. Az interjúkból 

az egészséggel kapcsolatban leginkább az egészséges környezetet és az egészséges 
ételeket emelték ki. Úgy értékelték, hogy a vegyszer- és műtrágyamentes gazdálkodás a 
tiszta környezeten, a talajon, a vízen és az élelmiszeren keresztül is nagyban hozzájárul 
az egészségükhöz. Az, hogy tudják, mit esznek, és mit adnak a gyermekeiknek, nagyon 
fontos a helyi lakosságnak. Érdekesség, hogy a helyiek számára elsődleges az is, hogy mit 
adnak enni állataiknak, és elmondásuk alapján a jó minőségű fűvel és a gyümölcscsel való 
etetés határozottan érződik például a legeltetett szarvasmarhák tejének ízén is. Fontos 
megjegyezni, az interjúkban kiemelték, hogy az igények egy részéről önként lemondtak a 
boldog és egészséges élet érdekében, és ez is falu szinten jellemző. A környezet nyújtotta 
biztonságot leginkább az erdőben látják. Kulcsfontosságúnak tartják a szélsőséges időjárás, 
a fagykár elleni védelmi szerepét ennek az élőhelynek. A szabad választás lehetősége 
abban nyilvánul meg, hogy a helyieknek lehetősége volt a természetközeli életmódjukhoz, 
elképzelésükhöz egy megfelelő területet választani, és az általuk elképzelt módon élni és 
gazdálkodni. A szociális kapcsolatok részben összefüggenek a képességek kiteljesedésének 
lehetőségével. Elsősorban az ellátó szolgáltatásokhoz köthetően folyton kísérleteznek 
úgy, hogy ötvözik a régi gazdálkodási módszereket és közben alkalmazkodnak a lokális 
és globális változásokhoz. Hangsúlyozták a teremtett világ folyamataiba való szerves 
bekapcsolódás fontosságát is, ami folyamatos tanulást is jelent. A tanulás közösségi szinten 
folyik egyrészt a falun belül, másrészt pedig hasonló közösségekkel kooperálva, folyamatos 
tudásmegosztás, illetve szaporítóanyagok cseréje útján (pl. gyümölcsész találkozók, 
magbörzék).

4. Következtetések

Alapvetően a terület rendkívül nagy potenciállal bír, de ezek a lehetőségek csak 
tudatos kezeléssel és odafigyeléssel válhatnak ténylegesen megvalósuló és kézzelfogható 
természet adta javakká, ökoszisztéma-szolgáltatásokká. Bár vannak nehézségek, pl. a 
kötött talaj és a vízhiány, de ezt ellensúlyozza a táj mozaikossága és a fajgazdagság. Sajnos 
a terület megsínylette a szocializmus alatti nagyüzemi gazdálkodást (elsősorban talaj 
szempontjából).

Fontos hangsúlyozni, hogy az egyensúlyra törekvés és az ebből fakadó alkalmazkodás, 
a mértékletes tájhasználat kulcsfontosságú a terület hosszútávú fennmaradásához, 
jellegének megőrzéséhez. A folyamatos kontroll és odafigyelés teszi lehetővé, hogy a rossz 
talajadottságok, a terület lejtése és a kevés víz mellett is képesek legyenek degradálás 
nélkül gazdálkodni úgy, hogy az a lakosság számára is megélhetést nyújtson. Azzal, hogy 
ellenálló fajtákat ültetnek, termesztenek egy vegyes rendszerben, elősegítik a természet 
egyensúlyi folyamatokra való törekvését, bizonyos kereteken belül a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kártevők, kórokozók elleni fokozottabb ellenállást, ami szükségtelenné 
teszi a vegyszerek alkalmazását. A vízhiány megoldása pedig nem a vezetékes víz 
bevezetése volt, hanem a fokozott takarékoskodás, valamint a különböző vízmegtartási 
módszerek alkalmazása (kisebb tavak, hordók, ciszternák) és a vegyes vízhasználat (esővíz 
és kútvíz). Kiemelendő az erózió elleni védelem is, hiszen a terület - többek között a lejtése 
miatt - veszélyeztetettként van nyilvántartva, de gyakorlatilag a falu lakosai csak az utaknál 
tapasztaltak ilyen problémát, és ezt a kárt sem a helyiek, hanem az áthaladó forgalom 
okozza.  

A jó minőségű alapállapotot céljuk is fenntartani, amit folyamatos változással, 
változtatással, a változásokhoz való alkalmazkodással és fejlesztéssel érnek el a 
visnyeszéplakiak. Ugyanakkor sajnos vannak tényezők, amelyekre nincs ráhatásuk; ilyenek 
a körülöttük lévő, védelmi szerepében nélkülözhetetlen erdőben alkalmazott gazdálkodási 
módszerek, a klímaváltozás miatt bekövetkező szélsőséges esetek vagy a megnövekedett 
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UV sugárzás. 

Összességében a helyiek célja, hogy gazdagabbá tegyék a területet az ittlétükkel, és 
hogy ők is gazdagabbak legyenek általa az életmód, az egészséges környezet és ételek, a 
szívesen végzett munka, kikapcsolódás és a közös célok, törekvések által létrejött közösség 
megtartásában.

Az elemzések mélyítéséhez az alapállapotra vonatkozóan a területre rendelkezésre 
álló publikált adatok felkutatását tervezzük, s újabb terepi felméréseket szeretnénk 
végezni elsősorban a vadkárról, illetve a víz minőségével és mennyiségével kapcsolatban. 
Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére további interjúkat és fókuszcsoportokat is 
tervezünk, amelyek a szolgáltatások részletesebb pontozására adnak majd lehetőséget. 
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A NAGYOROSZI-MEDENCE KÖRNYEZETÉNEK 
TÁJÖKOLÓGIAI ALAPKUTATÁSI EREDMÉNYEI 

(BÖRZSÖNY, ÉSZAK-MAGYARORSZÁG)
SZABÓ KORNÉL, DOBOS ANNA, VOJTKÓ ANDRÁS

Eszterházy Károly Egyetem, Tájkutatások – Természetvédelem Tehetségműhely

Abstract
This article introduces the state of landscape ecological factors in the drainage area of the Nagyoroszi 
basin situated at the boundary between the north-eastern side of the outer ringe of the Börzsöny 
Mts. and the western side of the Nógrád Basin inside the Börzsöny Mts. The analysis concentrated 
into the exploration of the natural and social landscape factors too. This is very important because 
the excellent location position gives a possibility for settlements being connected  into the social and 
economical cycle too. This territory has variable and good natural landscape conditions. Based on the 
detailed description and analysis of landscape factors, we can find similar  drainage area in our country 
or in abroad so that we could compare  them and point out  the most important landscape factors 
creating significant part inside changing processes of local landscapes. The similar research works 
could be very important place in creating the sustainable development model for settlements which 
is one of the main key factor for the 21th century. All knowledge of the facts, we can determine what 
kind of landscape factors are important in different areas and what kind of nature conservational, 
social and ecological processes being preferred during the further development management.  

Kulcsszavak: Börzsöny hegység, Nagyoroszi-medence vízgyűjtő terület, tájökológia, 
tájadottságok

1. Bevezetés

Napjainkban a tájkutatásra egyre nagyobb figyelmet fordítanak, hiszen komplex 
szemlélettel vizsgálja a tájat, s így az egyik kulcskérdésre, a fenntartható fejlődési tervezésre 
(Bartus 2013) is képes megoldást nyújtani. Kutatásaink során az Északi-középhegységben, 
a Börzsöny hegység ÉK-i részén, a Nógrádi medence és a Börzsönyi peremhegység 
találkozásánál lévő Nagyoroszi-medence vízgyűjtő területén végeztünk egy komplex 
tájökológiai felvételezést. Munkánk során kitértünk a természeti (földtani, geomorfológiai, 
talajtani, vízrajzi, éghajlattani, növény- és állattani), illetve a főbb gazdasági és társadalmi 
adottságokra is, melyek leírásában a klasszikus tájökológia terepi módszereit, illetve a 
térinformatika által nyújtott lehetőségeket alkalmaztuk. A mintaterületünk olyan pozitív 
példaként alkalmazható, amelyben választ kaphatunk arra, hogyan lehetnek egymás mellett 
hosszú távon egyensúlyban a természetvédelmi, gazdasági, és társadalmi adottságok és 
azok fejlesztési törekvései egy vízgyűjtő területhez tartozó településcsoport esetében.

2. A kutatási terület topográfiai elhelyezkedése

A Nagyoroszi-medence vízgyűjtő terület az Északi-középhegységben, a mintegy 600 km2 

kiterjedésű, vulkanikus eredetű Börzsöny hegység északkeleti peremén található (Bulla 
1962, Martonné Erdős 2003, Dövényi 2010, Mezősi G. 2011). Az aktuális természeti táj 
felosztás szerint a Dunakanyar-vidék azon belül is a Börzsöny, illetve a Nógrádi-medence 
(Rétsági-medence, Balassagyarmati-medence) határán fekszik (Csorba et al. 2018) A 
mintaterületen négy település - Nagyoroszi, Borsosberény, Horpács, Pusztaberki - található, 
melyek közigazgatási határai túlnyúlnak a földrajzi határon. A területet keresztülszeli 
észak-déli irányban az E/77 (2-számú főútvonal) nemzetközi főútvonal, amely kapcsolatot 
képez a szlovák határ és Budapest között (1. ábra).
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3. Anyag és módszer

A mintaterület feltérképezésénél a klasszikus tájökológia terepi módszereit, illetve 
a térinformatika által nyújtott lehetőségeket ötvöztük. A terület lehatárolása után, a 
szakirodalmakat és meglévő adatbázisokat áttanulmányoztuk, majd a saját felvételezési 
eredményeinkkel azokat összevetettük. Golden Software Surfer 12.0 programmal 
készítettük el a mintaterület digitális domborzat modelljét és az aktuális tematikus 
térképeket.  A geológiai, geomorfológiai, vízrajzi, éghajlati, növény- és állattani adottságok 
megismerése miatt terepi kiszállásokat valósítottunk meg, illetve azokat szakmai 
adatbázisok alapján tártuk fel. A talajtani szelvényeket terepen (a katéna-elv alapján) a 
FAO 2006 módszerrel vettük fel, illetve a meglévő talajtani adatbázisokat elemeztük. A 
begyűjtött talajminták főbb fizikai és kémiai paramétereit az EKE Környezettudományi és 
Tájökológiai Tanszék laboratóriumában vizsgáltuk meg. A tájhasználat változását az I.-II. 
katonai felvételezés, az 1990. évi topográfiai térkép és a 2012. évi Google Earth felvételek 
alapján tanulmányoztuk. A települések társadalmi és gazdasági paramétereit és változó 
tendenciáit a KSH adatbázis (2011) alapján tártuk fel. Így a területről elkészülhetett egy 
olyan komplex tájökológiai leírás, melyben a szakirodalmi információk, illetve a saját 
felvételezések aktuálisak.

4. Eredmények

 Földtani adottságok 

A terület geológiai felépítésében a vulkáni tevékenység, majd a vulkáni működés 
megszűnése utáni felszínformáló folyamatok játszottak szerepet. A Börzsöny hegység 
kialakulását a vulkáni tevékenység, illetve a miocén kori lemeztektonikai, szerkezeti 
mozgások eredményezték. Ennek következtében a mintaterület hegyvidéki térszínein 
döntően miocén kori vulkáni kőzetek (Nagyvölgyi – Holdvilágárki Dácittufa Formáció, 
Egyházasgergei Formáció, Nagyoroszi Kavics Formáció, Garábi Slír Formáció) dominálnak, 
amelyek a Börzsöny hegység északkeleti kaldera peremét (Karátson 2007, 2014) jelzik. 

1. ábra: A Nagyoroszi-medence vízgyűjtő terület és településeinek topográfiai elhelyezkedése 
(szerk.: Szabó – Dobos 2019)
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Kelet felé haladva, az idősebb és fiatalabb hegylábfelszínen foltokban a középső-miocén 
kori Egyházasgergei és Fóti Formáció és az oligocén kori Pétervásárai Homokkő Formáció 
kőzetei jelennek meg, míg a terület alapkőzetét a nagyterületre kiterjedő pleisztocén 
időszaki lösz képezi. A meredek folyóvízi patakvölgyek mentén holocén időszaki folyóvízi 
agyag, homok, iszap, murva jött létre. 

 Geomorfológiai adottságok

A miocén kori vulkanizmus meghatározó szerepet játszott a felszín kialakulásában 
(Karáton 2007) is. Esetünkben két domborzati adottság figyelhető meg: nyugaton 
meredek, erősen hegyvidéki arculatú táj; míg kelet felé haladva lankásabb eróziós 
völgyekkel tagolt idősebb és fiatalabb hegylábfelszín. Emiatt a mintaterület nyugati részén 
főleg vulkánmorfológiai jellegzetességek jelennek meg (kalderaperem – Kámor-hegy 661 
m, Kőember-hegy 609 m) (Szabó 2014a, 2014b). A Nagyoroszi-medencét ugyanakkor az 
évmilliók során a külső erők hol erőteljesebben, hol gyengébben pusztították, völgyekkel 
erősen tagolt hegylábfelszínné alakítva. A vulkáni területeken a vulkáni struktúrfelszínek, 
a krioplanációs formák, a tömegmozgások és a patakok eróziós tevékenysége jellemző; a 
keleti térszínen, a tagolt hegylábi övezetben viszont ma már a folyóvízi erózió, az ártereken 
az akkumuláció, a lejtők mentén a deráziós, eróziós-deráziós völgyfejlődési folyamatok és 
a tömegmozgások jellegzetesek (Szeberényi 2014a, 2014b; Szabó 2014a, 2014b). Emellett 
létrehoztak két víztározót (tájhasználati kategóriaként területi megoszlási értéke: 0,8%) is 
a mintaterületen.

Talajadottságokat

Talajtani szempontból mintaterületünk nagyobb részén a talajok löszös alapkőzeten 
alakultak ki (Szabó 2014b). A Nagyoroszi-medencében saját talajtani vizsgálatokat 
végeztünk (melyben az alábbi értékeket vizsgáltuk: átmenet, szín, tarkázottság, 
nedvességállapot, textúra, szerkezet, konzesztencia, cementáltság, kiválások, karbonátok, 
kémhatás, biológiai aktivitás, antropogén hatás). A mintaterületen négy talajszelvényt 
tártunk fel, négy elkülönített geomorfológiai szinten a katéna-elv alapján (FAO 2005, Novák 
2013, Szabó 2014a, Szabó 2014b). A holocén teraszon, löszös alapkőzeten csernozjom 
talajt (NO 002: Chernozem) tártunk fel. Az idősebb hegylábfelszínen gyengébb minőségű 
Ramann-féle barna erdőtalajt (NO 001: Cambisol), a kalderaperem területén lejtőhordalék 
talajt (NO 002: Regosol), míg a völgyekkel szabdalt fiatal hegylábfelszínen öntés réti talajt 
(NO 003: Fluvisol) találtunk (Szabó 2014a, 2014b). Ezek közül a Chernozem és Fluvisol 
talajok jelentenek jó termőképességű talajokat, a Cambisol és Regosol talajai a magasabb 
szinteken már közepes vagy gyenge termőképességűek.

Éghajlattani adottságok

A Börzsöny hegység éghajlata hegyvidéki jellegű, ezért a mintaterületünk nyugati 
részén hasonló mikroklíma jellemző. Az évi középhőmérséklet 8-9 °C között változik 
(Frisnyák 1977, Dövényi 2010, Nagy  2014). A kettősség itt is megmutatkozik, ugyanis 
az alsó régióban ez a hőmérséklet pár fokkal magasabb (10 °C). A hegyvidéki területen, 
az erdőségnek köszönhetően kiegyenlítettebb a napi hőingás, míg ez a lenti térszíneken 
nem mondható el, a zárt összefüggő erdőségek hiánya miatt. A csapadék mennyiségében 
is tapasztalható különbség, a fenti régióban 600-740 mm, míg az alacsonyabb területen 
maximum 600-640 mm lehet. A napfénytartam 1900-1870 óra, amely kedvező, mind 
mezőgazdasági, mind erdőgazdasági szempontból. Északnyugati szél jellemző az egész 
mintaterületre, amelynek átlagos sebessége 2-4 m/s között változik.  
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Növény- és állattani adottságok

A Börzsöny hegység négy florisztikai részbe sorolható. A Nagyoroszi-medence területe 
az Északi Börzsöny, a Neogradens flórajárás része (Nagy 2004, 2014). Növényvilág 
szempontjából a Kámor- és a Kőember-hegy csúcsai mondhatók izgalmasnak és rendelkeznek 
változatos növényvilággal. Itt zárt erdőségek jellemzőek, amelyek természetvédelmi 
szempontból természetközelinek mondhatók és a Duna-Ipoly Nemzeti Park védettsége alá 
tartoznak. Legjellemzőbb társulások a csereskocsánytalan tölgyes (Quercetum petraeae-
cerris), illetve a gyertyán elegyes társulások pl. gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Carici 
pilosae-Carpinetum). A területen összesen 39 élőhely-kategóriát különítettünk el, az 
Á-NÉR alapján (Bölöni et al. 2007) és több mint 11 védett növényt fedeztünk fel (Szabó 
2014a/b, Szabó et al. 2014). Állattani besorolását tekintve a mintaterületünk az Ősmátra 
(Matricum) faunakörzet, az Eumatricum faunajárásba sorolható. A területen több védett 
állatfajt is felfedeztünk, mint például a foltos szalamandrát (Salamandra salamandra), vagy 
a havasi cincért (Rosalia alpina).

A mintaterület településeinek rövid bemutatása

A terület már a bronzkorban is lakott volt, ezt tanúsítják az itt talált régészeti leletek. 
A négy település a történelem folyamán alkalmazkodott a természeti és társadalmi 
adottságokhoz. Ennek következtében (a legjobb elhelyezkedés miatt) Nagyoroszi 
foglalhatta el a központi szerepet a négy település közül (Rétsági Járáshoz tartozik, mind 
a négy település). Nagyoroszi népessége (2202 fő) és területe (40 km2) a legnagyobb, 
ezt követi Borsosberény (1000 fő), mely 20 km2 területet fed le. Horpács (23 regisztrált 
vállalkozás) és Pusztaberki (13 regisztrált vállalkozás) területe 7 km2, viszont a népessége 
az előbbinek 171 fő, az utóbbinak 128 fő. Nagyoroszi és Borsosberény (201 illetve 121 db 
regisztrált vállalkozással) a területen keresztül haladó E77-es (2-es számú) nemzetközi 
főútvonal miatt be tud kapcsolódni a nemzetközi gazdasági keringésbe. Így ennél a két 
településnél egy vegyes gazdálkodási rendszer alakult ki, amely a tájhasználatban is 
megmutatkozik (KSH 2011). 

5. Mire preferáltak a vízgyűjtő terület települései a feltárt táji 
adottságok alapján?

A feltárt táji adottságok alapján megfigyelhető egy hármas osztatottság (Dobos et al. 
2016). A magasabb középhegységi régióban a természetvédelmi és erdőgazdálkodási 
(a mintaterület 49,1 %-a erdős terület 2012-es adat) szempontok érvényesülnek, ezt 
Nagyoroszi és Borsosberény ki tudja használni. Az alacsonyabb pedimenteken intenzív 
mezőgazdaság (a mintaterület 40,4 %-a mezőgazdasági terület, 2012) folyik, melyből 
mind a négy településnek előnye származik. Az átmeneti, változatos táji adottságú hegylábi 
térszín, azaz a vegyes gazdálkodási zóna a legkihasználatlanabb. Ez főleg Borsosberény és 
Nagyoroszi határát érinti, ahol e területek szorulnak leginkább fejlesztésre. A nemzetközi 
főútvonal miatt Nagyoroszi és Borsosberény fejlődésre képes és tudja fejleszteni ezt 
az övezetet, míg a másik két település (Horpács és Pusztaberki) főleg mezőgazdasági 
karakterű, ökokorridor funkciót, illetve rekreációs szerepet tölt be. Horpács község jelentős 
kultúrtörténeti értékei (Mikszáth Kálmán és Szontágh Pál kúria, Palóc út) akár turisztikai 
vagy oktatási bemutathatósági szempontból fejleszthetők. 
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6. Következtetés

Elmondható, hogy a mintaterület hármas osztatottsága miatt a természetvédelem, a 
gazdaság, és a társadalmi adottságok egyformán érvényesülnek. Szabályozatlan keretek 
között ugyan, de egy fenntartható modell alakult ki a Nagyoroszi-vízgyűjtő medence 
területén. A mintaterület kihasználatlan területei közé tartoznak a vegyes gazdálkodási 
zóna egyes részei, amely a hegylábi területek foglalja magába. Ezeken a területeken 
érdemes lenne tervezett tájgazdálkodást kialakítani, ugyanis a DINP közelsége miatt 
fokozott figyelmet kell fordítani a terület hasznosítására. A tanulmány, hasonló karakterű 
és megjelenésű kisvízgyűjtő területek tájtervezésében nyújthat kiváló alapot. A mai világ 
kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, illetve a fenntartható gazdaságra (Bartus G. 
2013) Mintaterületünk, ha nem is tökéletesen, de ehhez igazodva fejlődött ki szabályozatlan 
keretek között a környezet, társadalom és gazdaság kapcsolatrendszere.
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A MÉSZHEGY–NYERGES-TETŐ HELYI JELENTŐSÉGŰ 
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET TÁJHASZNÁLATÁNAK 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE KATONAI FELVÉTELEZÉSEK 
ÉS TÉRKÉPEK ALAPJÁN

INGES ZÉNÓ, DOBOS ANNA
Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet

Abstract
In the recent article, we have analysed the land use changing of the local protected nature area of the 
Mész hill and Nyerges hill situated in the north eastern part of Eger settlement in North Hungary. 
We could analysed the situation from 18th century to nowadays based on the military survey maps, 
topographical maps (1990) and Google Earth map (2019). We digitalized original maps using 
SURFER Golden Software programme and we compared the difficulties among different historical 
times surveyed classical land use categories because of the local development plan for this territory. 

Kulcsszavak: Bükkalja, Mészhegy – Nyerges-tető, helyi jelentőségű védett természeti 
terület, tájhasználat

1. Bevezetés

Napjainkban mind a hazai, mind a nemzetközi kutatási szinteken kedvelt és aktuális 
témaként jelenik meg egyes mintaterületek tájhasználat változásának vizsgálata. A 
tájhasználati térképek jelentősége igen nagy, hiszen ezek képezik a tájtervezési térképek 
alapjait, illetve a jövőbeli tájtervezés (Csemez 1996, Eagles et al. 2000, Tierra et al. 2014, 
Morea 2019) és környezeti menedzsment részeivé váltak. 

Az egyes történelmi időszakok tájhasználati rendszerének ismerete elősegíti azt, hogy 
folyamatában megismerjük a táj gazdálkodási rendszerének sajátosságait és változásait. Ez 
ad lehetőséget arra, hogy a tájadottságok és a tájszerkezet ismeretében már objektívebben 
tudjuk értékelni a jelenlegi vagy jövőbeli gazdálkodási rendszereket, s így azok fejlesztésére 
is konkrét javaslatokkal élhessünk. 

Tanulmányunkban az 1978-ban védetté vált egri Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti terület tájhasználat változását követtük nyomon az 1700-
as évektől napjainkig. Mintaterületünk elemzését az indokolja, hogy az elmúlt években 
nagyobb érdeklődés övezi a területet a megrendezett Tájséta rendezvények miatt, s értékes 
geológiai, geomorfológiai, botanikai, állattani és kultúrtörténeti értékeket hordoz magában. 
A terület jövőbeli fejlesztési irányvonalának kijelölésénél tehát alapvető szükséglet, hogy 
megismerjük a tájhasználati rendszer időbeli és térbeli változásait. 

2. Anyag és módszer

A kutatási terület, mint helyi jelentőségű védett természeti terület, Eger északkeleti 
határában, a Nagy-Eged hegy előterében, a Szőlőskei-erdő Természetvédelmi terület, a 
Cakó-tető kaptárkövek, a Novaji-patak, a Pajdos, az Ostoros-patak és a Mátyus udvarház 
által közrezárt területen fekszik (1. ábra). A bükkaljai átmeneti puffer-zóna vegyes 
gazdálkodási területének része, ahol a művelt és gondozott szőlőterületek, erdők, szántók, 
füves vagy legelőterületek és vizes területek együtt, mozaikosan jelennek meg (2. ábra). 

A kutatás során a tájhasználat változását az 1700-as évektől tudtuk nyomon követni a 
katonai felvételezések (I., II., II.), az 1990. évi topográfiai térkép és a 2019. évi Google Earth 
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térképek alapján (Timár et al. 2007, Biszak et al. 2007, Internet1, Internet2). A térképek 
digitalizálását a SURFER Golden Software programmal készítettük el, a tájhasználati 
fő kategóriák (erdő, szántó, legelő, rét, szőlő, gyümölcsös, vizes terület) %-os területi 
megoszlását és azok változását az eredeti méretarányú térképek elemzésével végeztük el. 
A jelenlegi, sokszínűbbé váló tájhasználati rendszert 2018-2019-ben fotódokumentálással 
kiegészített terepi kiszállásokkal ismertük meg.    

3. Eredmények

A tájhasználati rendszer sajátosságai az I. katonai felvételezés idejében (1780-
1784) 

1780-1784 között a mintaterület központi nagy részét szőlőterületek és erdőterületek 
jellemezték (3. ábra), ezek területi aránya elérte a 38,02 %-ot.

A hajdani tölgyerdőket liget- (vagy)ritkás erdők határolták (19,08 %), ezek a keleti 
részen már összefüggő területet alkottak. Legelő területek a Nyerges-tetőn és a Mész-
hegy tetőszintjében voltak (6,84 %). A Nyerges-tető nyugati és délkeleti lejtőit helyenként 

1. ábra: A kutatási terület domborzati térképe 
(Dobos 2018)

2. ábra: A kutatási terület 1990. évi topográfiai 
térképe a kijelölt tanösvény nyomvonalával 

(Baráz 2018; forrás Kartográfia 1990)

3. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 1780-1784 között (szerk.: Dobos 2019)
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bozótos és füves térszínek szegélyezték (2,7 %), a patakok menti részeket pedig rétek, 
füves területek (12,44 % és 0,98 %) kísérték.    

A tájhasználati rendszer sajátosságai az II. katonai felvételezés idejében (1806-
1869) 

1806-1869 között, a mintaterületen jelentős szőlőpusztulás mutatható ki (4. ábra). A 
szőlők nagyrészét erdők és felhagyott, bozótos területek váltották fel. A kutatási terület nagy 
részét tölgyerdők borították, 63,26 %-os területi arányban. A felhagyott, bozótos térszínek 
26,86 %-os területi arányt mutattak a Nyerges-tető tetőszintjében és a Mész-hegy központi 
gerince és keleti lejtői mentén. A Nyerges-tető központját legelő vagy rét területek fedték 
(2,04%). Az Ostoros-patak és Novaji-patak mentén rétek húzódtak (7,84%).      

A tájhasználati rendszer sajátosságai az III. katonai felvételezés idejében (1869-
1884)

1869-1884 között, a III. katonai felvételezés idején inkább a beerdősülés folyamata 
említhető meg (5. ábra). A hajdani tölgyerdők 13,8 %-os arányban jelentek meg a kutatási 
területen, ugyanakkor a ritkásabb, fiatalabb erdők 58,2 %-os arányt képviseltek. A hajdani 
felhagyott, bozótos területeket ezek a fiatal és ritkásabb erdők váltották fel, melyek jelentős 
arányban jelentek meg a Mész-hegy K-i, DK-i és D-i lejtői mentén, valamint a Nyerges-tetőt 
határoló lejtők mentén. A bozótos térszínek csak a Nyerges-tető DK-i oldalán maradtak 
fenn (2,7508 %). A Nyerges-tető központi részét rét és legelő területek borították (13,34 
%). Az Ostoros és Novaji-patak menti területeket már, mint szántókat (11,84 %) művelték. 

   A tájhasználati rendszer sajátosságai az IV. katonai felvételezés idejében (1896-
1914)

A IV. katonai felvételezés idejében, 1896 és 1914 között a korábbi, ritkásabb erdőket 
kivágták, helyüket igen nagy arányban (46,97 %) bozótos és füves területek váltották fel 
(6. ábra). Az erdők (43,28 %) a Mész-hegy nyugati lejtőin és a Nyerges-tető nyugati és 
délkeleti jeltőin maradtak fenn. Bozótos és ritka erdő borította a Mész-hegytől nyugatra 
eső alsó lejtőszakaszokat és az allúviumot. Az Ostoros-patak mentén a korábbi szántó 
területek helyenként már füves, bozótos térszínekké alakultak.

4. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 1806-1869 között (szerk.: Dobos - Inges 2019)
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A Nyerges-tető kaptárkősziklái környezetében szántó területek jelentek meg. A Novaji-
patak menti szántók művelését felhagyták és azok helyén rétek jelentek meg. A kutatási 
területen, a szántók összesen 4,97%-ban, míg a rétek 2,39%-ban voltak kimutathatók.     

A tájhasználati rendszer sajátosságai 1990-ben 

1990-ben az erdő és szőlő területek kiterjedése, valamint az Ostoros-patak menti 
szántók művelésének felhagyása és a lápi-mocsári területek megjelenése volt jellemző (7. 
ábra). A Mész-hegy és Nyerges-tető központi részeit és nyugati lejtőoldalait tölgyerdők 
borították (29,83%). A mintaterület keleti részén, vegyes tölgy és akác erdők jelentek meg 
(21,46%). 

A Nyerges-tető központi nagy részét és a Mész-hegy keleti lejtőit felhagyott szőlő és 
bozótos terület uralta (34,37%). A Nyerges-tető déli lejtőin egy-két szőlőparcella jelent 

6. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 1896-1914 között (szerk.: Dobos - Inges 2019)

5. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 1869-1884 között (szerk.: Dobos 2019)
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meg (0,8253%), a nyugati lejtők mentén füves terület és ritkás erdő (0,848%). A Novaji-
patak árterét továbbra is rét, füves terület jellemezte (5,28%). Az Ostoros-patak árterén 
rét és bokros területeket (1,04%), kisebb réteket, valamint  lápi, mocsári területeket 
(4,2207%) találtunk. Szántott, művelt terület (2,126%) csak a mintatarület északkeleti 
részében volt felfedezhető.    

  A tájhasználati rendszer sajátosságai 2018-ban (a tanösvényi térkép alapján, 
Baráz 2018)

Napjainkban, a 2018. évi tanösvényt jelölő térkép (Baráz 2018) alapján azt mutathatjuk 
ki, hogy az 1990. évi szituációhoz viszonyítva diverzebbé vált a tájhasználati rendszer 

7. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 1990-ben (szerk.: Dobos - Inges 2019)

8. ábra: Az egyes tájhasználati kategóriák területi megoszlása (%) a Mészhegy – Nyerges-tető helyi 
jelentőségű védett természeti területen, 2018-ban  
(szerk.: Dobos 2019, Baráz 2018 térképe alapján)



444
mintaterületünkön. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Nyerges-tető déli lejtőinek 
és a Mész-hegy déli és keleti lejtőinek művelés alá vonása megtörtént. A kutatási területet 
a tölgyerdők dominanciája jellemzi, 47,51 %-os területi aránnyal. A mintaterület keleti 
részén figyelhető meg jelentősebb erdőterületi növekedés. A fiatal erdők a tölgyesek peremi 
zónájában jelentek meg, 11,44 %-os területi aránnyal. A Nyerges-tető korábbi felhagyott 
bozótos és szőlőterületeit mára fiatal, ritkás erdők és bozótos területek jellemzik (9,4136 
%), tehát kisebb beerdősülés történt itt. A Nyerges-tető délkeleti lejtőin több művelt 
szőlőparcella jelent meg (0,8688 %). 

A Mész-hegy és a Nyerges-tető központi területeit felhagyott bozótos és füves területek, 
illetve hajdani szőlők jellemzik. Az Ostoros-patak mentén a korábbi lápi/mocsári területek 
mellett füves és bokros ártéri térszínek, rétek terjedtek el. A Nyerges-tetőtől északra 
a korábbi lápi/mocsári terület kiterjedt. Hasonló karakterű ma a Novaji-patak mente is 
a kutatási területen. A lápi és mocsári területek összesen 2,822 %-os területi arányban 
mutathatók ki. A savanyú talajokon, a Nyerges-tető in situ sziklafelszíne kopár térszínt 
jelez (0,4269 %).    

4. Következtetés

A Mészhegy–Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület, mint a 2. ábrán is 
látható, mozaikos és vegyes gazdálkodású területté vált. A tölgyerdők területi megoszlása 
az 1700-as évek eredeti 38,02 %-os arányához viszonyítva hol növekvő, majd hol csökkenő 
tendenciát mutatott. A minimum értéket az 1869-1884 közötti időkben (13,8 %) érte el, 
ma azonban a tölgyerdők területi kiterjedése növekszik, ez az érték 47,51%. A ligetes, 
ritkásabb erdők megjelenése igen jelentősen változott: 19,08 %-os arányt jelzett az 1700-
as években, majd 1869-1884 között elérte maximális területi arányát (58,2 %), 1896-1914 
között a minimális területi kiterjedését (2,39%), s napjainkban 11,44%-os értéket mutat. 
A rét és legelő területek kiterjedése 1869-1884 között érte el maximumát (13,34 %), mára 
e kategória már nincs jelen a kutatási területen.    

A Bükkaljára jellegzetes szőlőterületek 1780-1784 között 38,02 %-os területi 
arányt jeleztek, 1806 és 1990 között a hajdani szőlők kipusztultak, új kisebb mértékű 
szőlőbetelepítés, szalagparcellás műveléssel 1990-től volt megfigyelhető (0,8 %) a 

9. ábra: Az egri Mészhegy–Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület jelenlegi 
tájhasználati rendszere, a kijelölt tanösvénnyel. (szerk.: Dobos A., 2018; forrás: Baráz 2018)
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mintatarületen. A szőlők visszaszorulásával párhuzamosan a felhagyott bozótos és füves 
területek terjedtek el 1806-1869 (26,86 %) és 1896-1914 között (46,97 %). Napjainkban 
az erdők és a fiatal erdők térhódítása mellett e kategória visszaszorulóban van (18,75 %). A 
rétek és füves területek a szőlőkkel párhuzamosan 1806 és 1914 között csökkenő területi 
kiterjedést mutattak, ma ezek aránya kb. 2 %. Művelt szántók csak 1869 óta jelentek meg 
a területen, azok aránya 11,84 %-ról napjainkra 2,2 %-ra esett vissza.  Lápi és mocsári 
területek 1990-től regisztrálhatók itt, csökkenő területi kiterjedéssel (4,2207 % és 2,822 
%). 2018-ban a Nyerges-tető nyílt sziklafelszínei 0,4269 %-os területi arányt jeleztek, 
mely a magasabb csúcsok körüli térszínek erőteljesebb eróziós tendenciáira hívhatják fel 
figyelmünket a jövőre vonatkozóan. 

 Összegezve a kutatási eredményeket, elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben 
az erdők kiterjedése; a felhagyott bozótos, füves területek csökkenése; a szőlő parcellák, 
szántók és ártéri rétek minimális jelenléte volt jellegzetes. A lápi és mocsári területek az 
ártereken csak 1990 óta mutathatók ki, igen kis arányban. A nyílt sziklafelszín területek 
megjelenése pedig a talajerózió élénkebb jelenlétére utal a területen. 

 Az adatok arra irányítják figyelmünket, hogy az egyes tájhasználati kategóriák 
helyenként hektikus növekedésének vagy csökkenésének okát még fel kell tárni, mert az 
eredeti tájadottságok ilyen léptékű és eltérő tendenciájú változásokat nem indokolnak. A 
jövőbeli tájhasználati tervezést érdemes a mintaterületet érintő helyi természetvédelmi, 
turisztikai, gazdasági fejlesztésekkel együtt átgondolni, az egyes tájadottságok mai állapota 
és azok kimutatható jövőbeli tendenciáinak ismeretében. A kutatási eredmények tehát 
igazolják azt, hogy a tájtervezési folyamatba érdemes jelentősebb mértékben figyelembe 
venni a tájadottságok állapotát, azok sérülékenységi és veszélyeztettségi mértékét, s egy, az 
adottságokhoz igazodó, optimálisabb tájhasználati terv alapján már reálisabb környezeti 
menedzsment és fejlesztés folytatható még a puffer zónába eső, helyi jelentőségű védett 
természeti területeken is.              

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük, hogy a bemutatott kutatási téma megvalósítását az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 számú 
„Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című 
projekt és az NTP-HHTDK-17. számú „Az Eszterházy Károly Egyetem TTK TDK Tehetségműhelyeinek és 
rendezvényeinek, kutatásainak támogatása” projekt is támogatta.

5. Irodalomjegyzék
Biszak S. - Timár G. – Molnár G. – Jankó A. (2007): Digitized Maps of the Habsburg Empire, The Third 

Military Survey, A Harmadik Katonai Felmérés 1869-1887, 1:75.000, Institute and Museum of War 
History of Hungary, ARCANUM Adatbázis Kft. Hungary, Budapest.  

Csemez Attila (1996): Tájtervezés –tájrendezés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
Eagles, P. F. J. – McLean, D. – Stabler, M. J. (2000): Estimating the Tourism Volume and Value in Parks and 

Protected Areas in Canada and the USA, The George Wright Forum, 17(3), pp. 62-76. 
Morea, J. P. (2019): A framework for improving the management of protected areas from a social 

perspective: The case of Bahía de San Antonio Protected Natural Area, Argentina, Land Use Policy, 
Vol. 87., Sept. 2019.

Tierra, T. N. – dos Santos, R. F. – Costa, D. C. (2014): Land use changes in protected areas and their future: 
The legal effectiveness of landscape protection, Land Use Policy, Vol. 38. pp. 378-387.

Timár G. – Biszak S. – Molnár G. – Székely B. – Imecs Z. – Jankó A. (2007): Digitized Maps of the Habsburg 
Empire, First and Second Military Survey, Az Első és Második Katonai Felmérés 1763-1787, 1806-
1869, 1:28.800, Institute and Museum of War History of Hungary, ARCANUM Adatbázis Kft. Hungary, 
Budapest. 



446
Internetes források
Internet1 – http://tajertektar.hu, Letöltés ideje: 2018. október. 
Internet2 – http://www.mapire.eu, Letöltés ideje: 2018. október.

 



447

A DEBRECEN KÖRNYÉKI TÁJÉRTÉKEK 
ÁLLAPOTELLENŐRZÉSE ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

BÁNÓCZKI KRISZTINA, BALLA DÁNIEL,  
MESTER TAMÁS, CSORBA PÉTER

Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Absztrakt
Az egyedi tájértékek a táj karakterének, a társadalom számára jelentős, az adott tájra jellemző 
elemei. Ezek állapotára, melynek felmérése és fenntartása is törvényi kötelezettség közvetve vagy 
közvetlenül hatással van az ember. A tájhasználat változása és az éghajlatváltozás következtében 
ezek a társadalom számára esztétikai, kultúrtörténeti, történelmi, természeti szempontból értéket 
képviselő egyedi tájértékek sérülékenysége, veszélyeztetettsége a felmérésük datálásához képest 
nőhet, vagy szélsőséges esetben a tájérték meg is szűnhet.
Jelen tanulmányunkban Csorba és munkatársai által 2003-ban, a Debrecen külterületén felmért 
tájértékek közül 43 természeti és tájképi egyedi tájérték állapotfelmérését végeztük el, annak 
érdekében, hogy megvizsgáljuk, változott-e az egyes tájértékek állapota, illetve milyen okokra 
vezethető vissza a sérülékenységének, veszélyeztetettségének esetleges változása. Az eredmények 
feldolgozása során a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy nincs egyértelmű kvantitatív 
módszertan arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű átalakulás után veszti el egy egyedi tájérték 
az értéket képző tulajdonságait, illetve milyen változás bekövetkezte után indokolt más kategóriába 
sorolni az adott tájértéket annak komplex minősítése során.
A jelenleg futó NÖSZTÉP és TÁJKARAKTER projektelemek kidolgozása, a szakmai vélemények 
összehangolása választ adhat a felmerült kérdésekre és hozzájárulhat a tájérték állapotfelmérés 
keretében végzett objektív adatokon alapuló értékelések, kutatások sikerességéhez.

Kulcsszavak: egyedi tájérték, tájhasználat változás, tájértékelés, módszertan

1. Bevezetés

Az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése szerint a tájértékek a 
társadalom számára különböző szempontok alapján jelentősnek ítélt tájkarakter elemek. 
Típusainak és fajtáinak megállapításához az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi 
tájértékek kataszterezése c. szabványt szükséges alkalmazni [Internet1]. Csoportosításuk 
alapján megkülönböztetünk kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi tájértékeket.

Az egyedi tájérték felmérés célja a tájérték felkutatása, nyilvántartásba vétele, kezelési 
előírások megadása, így a tájérték fenntartása [Internet1]. Az 1996. évi LIII. törvény 67. 
§ (1) bekezdése előírja egy olyan információs rendszer működtetését, amely megfelel a 
természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi követelményeknek. Az így kialakított 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) már a Természetvédelmi 
Információs Rendszer (TIR) önálló részeként működik [Internet2]. A hazánktól EU által 
elvárt feladatok (Európai Tájegyezmény) közé tartoznak: a tájkataszter készítése, tájak 
elemzése karakterük alapján, tájváltozásokat előidéző hatások felmérése, tájváltozásról 
nyilvántartás vezetése, minőségi célkitűzések meghatározása (Kiss-Babus 2011, Csőszi et 
al. 2017). 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának működési területén 2017-ig 96 település 
tájérték felmérése készült el, mely során 2868 egyedi tájértéket vettek nyilvántartásba, 
ami 2017-ben további 3 település felmérésével bővült [Internet3]. Kiss és munkatársai 
a tájértékek felmérésének előnyeiként említik a települések vonzerejének erősítését, 
megalapozottabb területfejlesztési döntések meghozatalát, a közösségi kohézió erősödését 
(Kiss et al. 2011).
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2. Anyag és módszer

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatásával 2002-ben megjelent Debrecen külterületének egyedi tájérték katasztere 
(Csorba et al. 2003), ami az 1995. évi LIII. törvény és az 1996. évi LIII. törvény által 
szorgalmazott (környezet-, természet-, település- vagy tájvédelmi munka során kiinduló 
állapotfelmérés, cselekvési program meghatározása), és az 1998-ban elfogadott Debrecen 
város települési környezetvédelmi programjában kijelölt feladatoknak próbált eleget tenni. 
Állapotfelmérésünk az ebben a kiadványban felmért természeti képződményekre, tehát a 
természeti és tájképi tájértékek állapotára koncentrálódik.

A kutatás során az OKIR rendszerének koordinátáit és a Hortobágyi Nemzeti Park által 
közölt adatokat felhasználva, terepi kiszállás alapján megvizsgáltuk a korábbi években 
szabvány szerint vizsgált 43 természeti és tájképi egyedi tájértéket, amelyeket a Csorba és 
munkatársai által készített tanulmány is tartalmaz. Megvizsgáltuk a veszélyeztetettségüket 
befolyásoló aktuális tényezőket, illetve megállapítottuk az esetleges intézkedések 
szükségességét. Az aktuális felmérési eredményeket összevetettük az egykori felméréssel, 
és megpróbáltuk kategorizálni az ismételten felmért tájértékeket veszélyeztetettségük 
alapján.

3. Eredmények

Tanulmányunkban 43 természeti és tájképi egyedi tájérték újbóli állapotfelmérését 
végeztük el 2019 áprilisában, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, változott-e az 
egyes tájértékek állapota, illetve milyen okokra vezethető vissza a sérülékenységének, 
veszélyeztetettségének esetleges változása.

Debrecenben 169 egyedi tájérték felvételezése történt 2000-2001 között, melyek közül 
79 kultúrtörténeti, 90 természeti és tájképi tájérték. Munkánk során azoknak a természeti 
és tájképi egyedi tájértékeknek az állapotát kívántuk felmérni, melyek szerepelnek a 2003-
ban kiadott Debrecen külterületének egyedi tájérték kataszter c. kiadványában a könnyebb 

1. ábra: Debreceni természeti és tájképi egyedi tájértékek állapotfelmérése, 2019
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összevethetőség miatt. Így 9 mocsár, 5 mocsárrét, 4 kilátópont, 5 erdősáv, 3 fasor, 4 
erdőrészlet, 2 tározótó, 2 talajszelvény, 2 homoki gyep, 4 szikes,1 folyóvízhez kapcsolódó 
képződmény és 1 anyagnyerő hely került felmérésre (1. ábra).

A felmérés szükségességét indokolja, hogy a 2000-es évek elején a természeti és 
tájképi egyedi tájértékek 1%-a (1db) erősen, 70%-a (63 db) közepesen, 10%-a (9 db) kis 
mértékben, 18%-a (17db) nem volt veszélyeztetett (2. ábra). A mocsarak és mocsárrétek 
típusba sorolt tájértékek 73%- a, az erdőrészletek és erdősávok 90%-a volt közepesen 

2. ábra: Természeti és tájképi értékek csoportosítása veszélyeztetettségük mértéke szerint 
(Hortobágyi Nemzeti Park által közölt adatok alapján, saját szerkesztés)

3. ábra: A veszélyeztetett debreceni tájértékek csoportosítása veszélyeztető tényező, 
hatás szerint (Hortobágyi Nemzeti Park által közölt adatok alapján, saját szerkesztés)
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veszélyeztetett.
Ahogy a 3. ábra is mutatja, a veszélyeztetettség mértékét a tájértékre ható tényezők 

befolyásolják, melyek közül kiemelkednek a természetes folyamatok és a karbantartás, 
ápolás elmaradása, illetve egyéb, máshova nem sorolható emberi tevékenység.

Az egyedi tájértékek állapotára közvetve vagy közvetlenül befolyással van az ember. Az 
agrokemikáliák nem megfelelő használata, a gyepfeltörés, a közvetlen emberi zavarás, a 
beépítés, az anyagkitermelés, a tarvágás, a közlekedési eredetű környezetterhelés mind 
olyan tevékenység, mely nagymértékben hatással van a tájértékek állapotára.

Terepi szemrevételezésünk és a látottak összevetése a kataszterrel alátámasztotta azt 
a feltételezésünket, miszerint az elmúlt közel 20 évben a jelen kutatás alapját képező 
tájértékek állapotában nem következett be javulás. Az akkor szükségesnek tartott 
beavatkozásokat az esetek nagy többségében nem vették figyelembe, szembeötlő változás 
nem történt.

A legtöbb tájérték állapotát továbbra is veszélyezteti az illegális szemétlerakás, 
az erős bolygatottság, a gyomosodás, a túl közeli intenzív mezőgazdasági művelés, a 
vízellátottságban bekövetkező hiány, az erdősávok és a tóparti nádasok kezelésének hiánya.

Mindezek mellett egy-egy tájérték területén igen nagymértékű negatív irányú 
beavatkozás is történt az elmúlt közel két évtizedben, mely rámutat a tájértékek komplex 

TÁJÉRTÉK 
MEGNEVEZÉSE

VESZÉLYEZTETETTSÉG 2000 VESZÉLYEZTETETTSÉG 2019

Bokorfüzes nedves 
élőhely 

Fizikai léte nem veszélyeztetett.
Nagymérvű gyomosodás, agresszív 

gyomállomány figyelhető meg.

Értékes egyedi tájérték, közepesen 
veszélyeztetett

A területre mutató koordináta helyén 
lovastanya üzemel.

Nem természeti tájérték

33. út menti fasor 

Szép habitusú, egységes korú körülbelül 4 
km hosszan. Véghasználat, tarvágás.

Jelentős egyedi tájérték, erősen 
veszélyeztetett

Az autópálya hálózat kiépítése miatt a 
tájérték megszűnt.

Nem egyedi tájérték

Vizes élőhely 
egykori vályogvető 

gödörben 

Csekély kiterjedésű vízfelület, a bekerülő 
szennyvíz és szemét veszélyezteti.

Gyomos, degradált állapotú a növényzet,
könnyen megszüntethető élőhely.

Jelentős egyedi tájérték, közepesen 
veszélyeztetett

Az egykori csekély vízfelület eltűnt, a 
növényzet továbbra is degradált állapotú

Nem tájérték

Buckaközi nádas tó 

Taposási erózió, a tó vizének itatásra 
használása,

egyenetlen vízminőség, időnként erősen 
szennyezett.

Értékes egyedi tájérték, közepesen 
veszélyeztetett

A tó vizét vélhetően felhasználták 
itatásra, ugyanis a korábbi víztest eltűnt.  

Kiemelten értékes egyedi tájérték, erősen 
veszélyeztetett

Bodzás-tó  
(Fancsika III) 

Csökkenő intenzitású bolygatottság, zavaró 
hatás

beavatkozás nélkül eltűnik a vízfelület.

Értékes egyedi tájérték, közepesen 
veszélyeztetett

A vízfelület eltűnt, vélhetően semmiféle 
beavatkozás nem történt.

Kiemelten értékes egyedi tájérték, erősen 
veszélyeztetett

1. táblázat: A jelentős mértékben megváltozott állapotú egyedi tájértékek kategorizálásának 
újragondolása veszélyeztetettségük alapján
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értékelése során a megfelelő kategóriába sorolásának nehézségére, problémájára. A 
mintaterület bizonyos tájértékeinek (Vizes élőhely egykori vályogvető gödörben, Buckaközi 
nádas tó, Bodzás tó) vízellátottságban két évtizede jelentkező zavar nem oldódott meg, a 
javasolt szükséges intézkedések közlése ellenére sem javult, a felvételezés időpontjában 
nem volt vízfelület.

A 33. út menti fasor és a Bokorfüzes nedves élőhely elnevezésű tájértékek korábban 
felvett koordinátái alapján, igen nagymértékű emberi zavarás (lovas tanya kiépítése, autóút 
építése) miatt a tájérték újra minősítése indokolt (1. táblázat).

Egy adott minősítésű (értékesség, veszélyeztetettség mértéke alapján) tájérték 
a fentiekhez hasonló nagymértékű állapotromlásának, szerencsésebb esetben 
állapotfenntartásának, javulásának nyomon követéséhez elengedhetetlen egy olyan 
tájérték minősítő rendszer átgondolása, mely a szubjektivitást minimálisra csökkentve 
információt szolgáltat arról, mikor szükséges a felmért tájértéket más kategóriába sorolni 
állapotában bekövetkezett változás miatt és milyen szabályrendszer mentén szükséges ezt 
megtenni.

A jelenleg futó NÖSZTÉP és TÁJKARAKTER projektelemek kidolgozása, a szakmai 
vélemények összehangolása a jövőben választ adhat a felmerült kérdésekre és hozzájárulhat 
a tájérték állapotfelmérés keretében végzett objektív adatokon alapuló értékelések, 
kutatások sikerességéhez.

4. Következtetések

A felmért tájértékek veszélyeztetettségük alapján történő kategorizálása, a változások 
nyomon követhetősége a tájértékek komplex minősítésének módszertani átgondolását, 
egységesítését igényli. A tájértékek állapotfenntartásának eredményességéhez 
hozzájárulhat a rendszeres felmérésük, veszélyeztetettségük nyomon követése és rögzítése. 
Ennek érdekében a lakosság tájékoztatása is elengedhetetlen részfeladat a tájérték 
tulajdoni lapra történő bejegyzésével, természetvédelmi jogi ismeretek bővítésével, 
tájékoztatók kihelyezésével.
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