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Ambrus Tünde
A tízes kultúrtáj kialakulása és változása Székelyföld térszerkezetében –
A dezurbanizáció hatása a csíkszentléleki falutízesekre
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Társadalomtudományi Kar
tundea@gamma.ttk.pte.hu
Kulcsszavak: székely falutízes, tízes-kultúrtáj, dezurbanizáció
Munkám a történeti földrajz keretében végzett székelyföldi kultúrtájvizsgálat talaján született és egyfajta segéd-, illetve háttértudományként járulhat hozzá az értéktudat XXI. századi
újraértelmezéséhez, ugyanakkor lehetőséget is nyithat a területhasznosításhoz, a tájvédelemhez. A dolgozat és az előadás tárgyát Székelyföld falutízeseinek mint térspecifikus településszerkezeti és szerveződési elemeknek a léte, illetve a 21. század fordulatának problematikája,
a negatív értelmű globális jelenségek, jelesen a dezurbanizáció hatása tartja irányba.
A székely falutízes felfogható mint kultúrtájmodell. Az ember évszázadokon keresztül a teremtett világ törvényei alapján szervezett és fejlesztett ki egy valódi rendet: a Természet és az
Ember harmóniáját. Ezek a rendezőelvek érvényesek a természethez és egymáshoz fűződő
kapcsolataikra, az össztársadalmi szervezettségre, a szűkebb-tágabb közösségek fejlődésére,
fennmaradására. Következésképpen állítható, hogy a tízesek lakossága két fontos szempontot
tartott fontosnak: a természethez (domborzat, éghajlat, vízrajz, növényzet, talaj) kell igazodni,
alkalmazkodni, és jövőjüket közösségekben célszerű tervezni, illetve fenntartani. Maga a természet, illetve a székely küldetés (határvédelem, katonáskodás) helyére tette az embert. Össze
kellett fogni ahhoz, hogy a természet és az ellenség erejével megbirkózzanak, fennmaradjanak.
A dezurbanizáció jelenlegi stádiuma azonban elméleti és gyakorlati kihívások elé állítja a
gondolkodó embert. Esszenciális lényegnek tartom ugyanis, hogy a fejődés, amely törvényszerűen folyamatos jelenség, úgy valósuljon meg, hogy ne kockáztassa a létfenntartó
tízesrendszer eltűnését, a tízes-kultúrtáj felszámolását. Ennek szellemében legfőbb törekvésem az ezzel a munkával, hogy egyrészt újra feltárjam, megvizsgáljam annak az ismeretanyagnak minél nagyobb részét, amely a székely falutízesekkel kapcsolatban ez idáig megjelent, másrészt hogy fejlődéstörténeti léptékű megvilágításba helyezzem azokat a tényezőket,
amelyek a múltban befolyásolást gyakoroltak a tízesek térbeni alakulására, változására, fejlődésére. Ismertetem a szemünk előtt kibontakozó dezurbanizáció hatását Csíkszentlélek és
Csíkmindszent példáján, amely létében veszélyezteti az archaikus településszerkezetet, a morfológiát, az építészet értékeit és azok tájképformáló és közösségszerveződési erejét. Nem mellékesen felhívom a figyelmet – kérdőíves felmérés eredményei alapján – a globalizáció veszélyeinek hatására, a kihívások felismerésére, amely ennek a közösségnek az eddig megtartott
fegyelmét, gondolkodását, erejét fenyegetheti. Napjaink fejlődése ugyanis egy téves modellt
ad, ami a modernséget és az újról alkotott képet illeti. A helyes útra való rálátás nem jelent
visszahátrálást. A székely tízesek világa azért jelenti a jövő alapját, mert egy olyan komplex
és szerves modell, amelynél nem létezik jobb. Jelen esetben így idomulhat a megkésett fejlődésű, de speciális modellt formáló székely falutízes a kultúrtáj rendszerszemléletének ismételt
térnyeréséhez, erősödéséhez. Minden felelősen gondolkodó elmének azonban tudnia kell,
hogy a természethez igazodó kultúrtáj nem adódik magától, és nem is lehet szert tenni rá lecsökkentett áron.
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Angyal Zsuzsanna1 – Kardos Levente2* – Sepsi Panna2
A városi zöldfelületek hatásának vizsgálata a levegőminőség szempontjából
1
2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Centrum
Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
* levente.kardos2@uni-corvinus.hu

Kulcsszavak: Acer Platanoides, Tilia Tomentosa, Fraxinus Excelsior, levegőminőség
Az elmúlt években kiemelkedő figyelem irányult a városi levegőminőség vizsgálatára. A
városi díszfák fontos szerepet játszanak a közlekedési eredetű légköri szennyező anyagok,
köztük a porszennyeződések megkötésében és ezzel a városi levegő tisztításában. Kutatómunkánk során eltérő környezeti kitettségű, így eltérő levegőszennyezettségű helyekről származó
levélmintákat vizsgáltunk három fafajta (Acer Platanoides ’Globusum’, Tilia Tomentosa
’Sterling Silver’, Fraxinus Excelsior ’Westhof’s Glorie’) esetén. A mintákat forgalmas budapesti utak menti fasorokból, illetve Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom vizsgált fafajtát
bemutató Budai Arborétumából vettük. Az Acer Platanoides ’Globusum’ minták a Krisztina
körútról és az arborétum alsó részéről, a Tilia Tomentosa ’Sterling Silver’ minták a Karolina
útról és az arborétum felső részéről, míg a Fraxinus Exelsior ’Westhof’s Glorie’ minták az
Andrássy útról és a Budai Arborétum Ménesi út felőli részéről származtak.
A 2014-es évben 2 alkalommal vettünk mintát: a vegetációs időszak közepén, június 11-én,
illetve a vegetációs időszak vége felé, november 12-én. Mindkét alkalommal egy hosszabb
csapadékmentes időszak után történt a mintavétel. A levélmintákat 250 cm3 mennyiségű desztillált vízzel lemostuk, majd 20 órán át áztattuk és 10 perc ultrahangos rázatásnak tettük ki. A
mintákat leszűrtük és elvégeztük a szűrletek kémiai analízisét.
A közlekedési eredetű szennyeződés részleges jellemzésére a sótartalmat, a nitrátion, az
ammóniumion, a kloridion és a szulfátion koncentrációját határoztuk meg. A nagy forgalmú
helyekről származó minták esetén nagyobb koncentrációkat mértünk. Az egyes fajták leveleiről lemosott szennyeződések összetételében is jelentős különbséget tapasztaltunk, ami azzal
magyarázható, hogy a három vizsgált fajta leveleit eltérő mennyiségű levélszőr borítja, valamint a levelek viaszossága is különbözik.
Vizsgálataink eredményei szerint a jellemzett három dísznövényfajta alkalmas a levegőszennyezés megkötésére, ezért parkosításnál ajánlható a városi levegőminőség jobbá tétele
érdekében.
Kutatómunkánk az OTKA 109361 azonosítójú projekt része.
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Arany Ildikó1* – Aszalós Réka1 – Blik Patrik2 – Lazányi Orsolya3 – Lelleiné Kovács
Eszter1 – Kelemen Eszter2, 3 – Kertész Miklós1 – Szalai Tamás2 – Vári Ágnes1 –
Czúcz Bálint1
A méz, mint ökoszisztéma-szolgáltatás térképes megjelenítése
a kiskunsági homokhátságon
1

MTA ÖK
Szent István Egyetem TTI
3
ESSRG Kft
* arany.ildiko@okologia.mta.hu
2

Kulcsszavak: Kiskunság, ökoszisztéma szolgáltatás, méhlegelő
Ökoszisztéma-szolgáltatások indikátorainak értékelését és térképezését végeztük a kiskunsági homokhátság központi területén, az OpenNESS nevű nemzetközi kutatási projekt esettanulmányaként. A munka átfogó célja, hogy helyi szakértőkkel és lakosokkal együtt végiggondoljuk a meglévő adottságokhoz igazodó, fenntartható tájhasználati lehetőségeket, és ezáltal
segítsük a tájhasználat változásával kapcsolatos konfliktusok feltárását és kezelését. A helyi
szinten releváns szolgáltatások azonosítása és rangsorolása a fényképes preferencia értékelés
módszerével történt, e szerint a táj méhlegelő (virágpor, nektár) szolgáltató képessége a helyi
lakosság szemében kiemelten fontos szolgáltatás.
Bács-Kiskun megye méh-eltartó képessége állóméhészetek szempontjából országos viszonylatban alacsony, a projekt mintaterülete megyei összehasonlításban is kedvezőtlen adottságú az időjárási szélsőségek (késői fagyok, nyári aszály), az alacsony termőképességű talaj
és a vízhiány miatt. A méhészet ennek ellenére fontos jövedelemforrás a térségben. Ennek oka
részben természeti (időszakosan magas nektárhozamú fajok jelenléte: akác, selyemkóró),
részben társadalmi (munkanélküliség magas aránya). A helyi méhészeti vállalkozások száma
többszörösére nőtt az utóbbi évtizedekben, a vegetációs időszakban pedig nagyszámú vándorméh-család jelenik meg.
A méz, mint ökoszisztéma-szolgáltatás térképes megjelenítését a területet jól ismerő méhészeti szakértők és gyakorló méhészek segítségével műhelybeszélgetés keretében végeztük.
Olyan térkép előállítása volt a célunk, amely megmutatja a mintaterület alkalmasságát arra,
hogy a méhcsaládokat virágporral és nektárral tartósan (állóméhészek) vagy időszakosan
(vándorméhészek) ellássa. Ehhez az Alterra és az Európai Környezeti Ügynökség által újonnan fejlesztett döntéselőkészítő szoftvert, a QuickScan-t használtuk. A méhlegelő értékmérőjeként a résztvevők konszenzusos megegyezésével a ha-onkénti relatív méh-eltartó képességet
(MEK) használtuk, az értékelés tárgyát pedig tájhasználati típusok képezték. A MEK értékelése pontozással történt, a résztvevők pontszámokat rendeltek (1) szántóföldi termesztésű kultúrákhoz, (2) tűlevelű és lombos erdők akác-elegyarány szerinti kategóriáihoz és (3) természetes és természetközeli élőhelytípusokhoz. Az így regisztrált tudás és vélemény alapján szántóföldek, erdők és egyéb élőhelyek MEK térképét állítottuk elő a QuickScan szoftver segítségével, majd a három térképből egyesített MEK térképet is létrehoztunk.
Az eredmények azt mutatják, hogy bizonyos tájhasználati típusok, pl. közepes akácelegyarányú lombos- és fenyőerdők, degradált gyepek, felhagyott szántók magas MEK értékük és előfordulási arányuk révén meghatározók az áruméz előállítása szempontjából. Mások
diverzitásuk révén biztosítják a tartamosságot a vegetációs időszak egészében, és az állóméhészetek számára csekélyebb mennyiségű, de stabil virágpor- és nektárforrást szolgáltatnak,
mint pl. az alacsony akác-elegyarányú lombos erdők, természetközeli nedves gyepek és mocsarak, homoki borókás-galagonyások, tanyahelyek, kistáblás szőlők és gyümölcsösök.
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Árgyelán Tímea
Parlagterületek kialakulása a recesszió hatására
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar
argyelan.timea@gmail.com
Kulcsszavak: tájváltozás, földhasználat, recesszió, mediterráneum
A történelmi tájkutatások segítségével tanulmányozzuk különböző időszakok földhasználatát, azok rendszerét és a művelési módszereket (VERŐNÉ WOJTASZEK M. 2010). Hogy miért
van szükség a tájváltozások, pontosabban a tájhasználatok térbeli rendszerének megváltoztatására irányuló kutatásokra, arra a környezet gyors és tartós hatású megváltozása a magyarázat. Magyarország esetében pontosan lehatárolhatók azok az időszakok, amelyeket követően
a földhasználatok rendje és módja jól meghatározhatóan módosult. Ilyen a történelemben –
figyelembe véve, hogy értékelhető adatokkal csak az első katonai felmérésektől, azaz 1784-től
számolhatunk– például a téeszesítés (1964), illetve a rendszerváltás (1990) periódusa.
A Káli-medence területe 1984 óta Tájvédelmi Körzet, 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A védett területek lehatárolása itt is főként botanikai értékek felmérése alapján történt. Érdekes kérdés a védetté nyilvánítás előtti és azt követő tájhasználat-változás monitoring eredményinek elemzése is, azonban jelen kutatás nem erre irányul. A medence területe a római kor óta folyamatosan mezőgazdasági művelés alatt állt. Szőlőterületei növekedésében a 19-20. században visszaesés következett be. Tájváltozási tendenciának kutatására számos munka készült a kétezres évek közepéig tartó időszakig, azonban olyan kutatás nem,
amely a gazdasági válság (2008) hatásait vizsgált volna tárgyi mintaterületen. A recesszió
következtében számos eltérő fejlettségű európai országban rohamosan nőtt a felhagyott parcellák száma, s ez hazánkban sem történt másként. A kilenc települést magába foglaló, hazai
mintaterülethez hasonló történelmi, de más típusú tájhagyományokkal rendelkezik szintén a
mediterrán ívben elhelyezkedő Huerta de Valencia. Történelmi struktúrájára az arab idők lenyomatát őrző, máig fenntartott öntözéses tájművelés jellemző. Tájkarakterét tengerparti fekvése, mezőgazdasági aktivitása és történelmi hagyományai határozzák meg.
Jelen kutatásban arra keresem a választ, hogy a recesszió hatására bekövetkezett gazdasági
struktúra miként befolyásolja a védett és nem védett, eltérő földrajzi helyzetű, de hasonló evolúciójú tájrészletek földhasználatát és tájkarakterét. A tájhasználatok elemzésével kapott
eredményeim és a tájtörténeti kutatásaim rávezethetnek e tájak váratlan és drasztikus hatásokra adott válaszainak megértésére, továbbá rugalmassági képességeik megfejtésére.
Hivatkozás
VERŐNÉ WOJTASZEK M. 2010: Földhasználati tervezés és monitoring 1. – Kézirat. Nyugatmagyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Sopron.
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Balázs Boglárka
A belvízborítás távérzékelés alapú idősoros vizsgálata a Rétközben
Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
balazs.boglarka@science.unideb.hu
Kulcsszavak: belvíz, radiometriai indexek
A felszínen végbemenő folyamatok vizsgálatához már legalább 3 évtizede használnak különböző radiometriai mérőszámokat, indexeket. Azzal, hogy kontrasztossá teszik a különböző
felszínek reflektancia különbségeit, megegyszerűsítik azok elkülönítését. A felszínen megjelenő víz kimutatására az úgynevezett NDWI (Normalized Difference Water Index) index változatait alkalmazzák. Az alapokat MCFEETERS, S. K. (1996) és GAO, B.C. (1996) fektették le.
MCFEETERS a nyílt vízfelszínek lehatárolásához a zöld és a közeli infravörös spektrális sávok
kombinációját használta. GAO a vegetáció nedvességtartalmának vizsgálatához a közeli és a
közepes infravörös spektrumokat tartotta alkalmasnak. Az index egyik változata (XU, H.
2006), az MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) a zöld és a közepes infra
sávokat alkalmazásával képes kiküszöbölni a mesterséges felszínek hatását, továbbá a spektrális különbségeket élesebben emeli ki. Az indexek értéke +1 és ‒1 között változik, a vízzel
borított területek a pozitív, míg a kisebb nedvességtartalmú, száraz térszínek a negatív értéktartományba kerülnek. A vízborítás alatt álló területeket egy határérték megadásával lehet
elkülöníteni.
Ezt a módszert alkalmaztuk a Rétköz területéről rendelkezésre álló LANDSAT műholdfelvételek belvíz szempontú kiértékelésekor. A felvételeket az NDWI (McFeeters), és az
MNDWI (Xu) indexek segítségével interpretáltuk. Vizsgálataink során két kategóriát különböztettünk meg: vízzel telített talajú felszínek és a nyílt vízfelszínek. Az előbbi csoportba tartozó területek lehatárolását az MNDWI alapján végeztük el, a nyílt víztükör pedig az NDWI
és az MNDWI együttes alkalmazásával került lehatárolásra.
Az idősoros elemzés alapján, a Rétköz területén, 2000-ben tudtunk a legnagyobb kiterjedésű belvizet kimutatni. Az ezredfordulót megelőzően lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására annyira telítetté váltak a talajok, hogy a 2000-ben észlelt kis csapadékmennyiség
ellenére is megmaradtak a belvízfoltok.
Az NDWI(k) alkalmazásával, a műholdfelvétel spektrális és térbeli felbontásának függvényében, regionális, vagy akár lokális léptékű belvíztérképek is előállíthatók.
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Balázs Pál1* – Ellen Banzhaf2
Lipcse zöldfelületi rendszerének összekapcsoltsága és fejlesztési lehetőségei
1

2

Nyugat-magyarországi Egyetem Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Department Stadt- und Umweltsoziologie
* balazs.pal@emk.nyme.hu

Kulcsszavak: zöldfelületi rendszer, konnektivitás, összekapcsoltság, tájmetria
A zöld infrastruktúra hálózat részeként a városi zöldfelületi elemek számos jótéteménnyel
szolgálnak a lakókörnyezet, így az emberek számára. A városi zöldfelületi rendszer működését és minőségét azonban nagyban befolyásolja az elemei között fennálló, illetve sok esetben
hiányzó összekapcsoltság vagy más néven konnektivitás.
Vizsgálatunk célja feltárni ennek az összekapcsoltságnak a mértékét az ökológiai
konnektivitási index (ECI) segítségével a németországi Lipcse városában. Ezt a matematikai
alapokon nyugvó módszert, amelyet MARULL, J.–MALLARACH, J. M. 2004-ben dolgozott ki,
eredetileg regionális léptékű elemzésekhez fejlesztették. Megfelelő térképi adatbázisokra
építve azonban fejlesztőik alkalmasnak vélték helyi léptékű vizsgálatokra is. Tanulmányunkban egyúttal a módszer helyi szintű felhasználhatóságát is vizsgáljuk.
Az elemzés alapját képező térképként az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől származó, a városi lineáris infrastruktúra elemeit is magába foglaló, 1:10 000-es felbontású Urban
Atlast használtuk. Ezen térképi adatbázis vizsgálatunkban történő alkalmazását a felbontás
mellett az indokolja, hogy elérhető Európa nagy népsűrűségű területeire, így alkalmas a vizsgálatok más területen való megismétlésére, illetve az adatbázis frissítése révén az adott területen bekövetkezett változások kimutatására. Néhány felszínborítási kategória esetében kiegészítésként a CORINE 2006-os adatbázist is figyelembe vettük, mellyel növelhettük az eredmények pontosságát. Az elemzés és egy párhuzamosan futó, városi parlagterületek változását
figyelemmel kísérő monitoring projekt segítségével azonosítottuk azokat a jelenleg nem használt területeket, amelyek zöldfelületi rendszerbe vonása révén, a rendszer összekapcsoltsága
fejleszthető. A módszer és a felhasznált adatbázisok együttesen alkalmasak a városi zöldfelületi rendszerek kvantitatív elemzésére, hozzájárulva a fenntartható városfejlődést szem előtt
tartó, körültekintőbb döntések megszületéséhez.
Hivatkozás
MARULL, J.–MALLARACH, J. M. 2004: A GIS methodology for assessing ecological
connectivity: application to the Barcelona Metropolitan Area. – Landscape and Urban
Planning 71. pp. 243-262.
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Balázs Pál* – Konkoly-Gyuró Éva
Az Őrség határai történelmi források, tájkarakter-felmérési eredmények és a lakosság
megítélése alapján
Nyugat-magyarországi Egyetem Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
* balazs.pal@emk.nyme.hu
Kulcsszavak: Őrség, tájkarakter, mentális térkép
Minden tájjal kapcsolatos vizsgálat során fontos szempont, hogy hol húzódnak annak határai, melyek azok a területek, ahol a tájkarakter már elmosódik, és végül a szomszédos vidék
jellegzetességei érvényesülnek. A határok kérdésköre különösen fontos az Őrségben, ahol a
vidék turisztikai vonzerejét kihasználva az Őrséggel szomszédos települések is egyre inkább
próbálnak azonosulni azzal a valódi Őrségnek vélt területtel, ahol a lakosság – elsősorban a
hajdani kiváltságaik és az azokért folytatott küzdelmek által táplált – identitástudata ma is
meghatározó.
A honfoglalás óta eltelt ezer év alatt az Őrséget elkerülték a nagyobb arányú betelepítések,
lakossága folytonosnak tekinthető (BELUSZKY P. 2005). Még ma is sok olyan családnévvel
lehet találkozni ezeken a peremvidéki településeken, amelyek szerepelnek az egykori adományleveleken. Ezek az őrtállók kiváltságait rögzítő okiratok világosan leírják azokat a településeket, amelyek – lakosainak kiváltságai révén – az Őrséghez tartoznak. Innen származik
az úgynevezett történelmi Őrség megnevezés, amely eltér a ma Őrségnek vélt, illetve a helyi
lakosság tudatában élő Őrség területével.
Az Őrség lehatárolására vonatkozóan számos kutatás (NAGY Z. 1996, BELUSZKY P. 2005,
BAZSIKA E.–GYURICZA L. 2008, CSAPÓ O. 2008) folyt az elmúlt évtizedekben:. Ezek a tanulmányok elsősorban geomorfológiai, néprajzi és a történelmi források alapján próbálták
feltárni e vidék határait. Hiányzott azonban a helyi lakosság véleménye, a bennük kialakult
határvonal, amelyet kérdőíves felmérések alapján próbáltunk meghúzni (KONKOLY-GYURÓ É.
et al. 2012). Mindezeket kiegészítendő tájkarakter-felmérést végeztünk a területen, amellyel a
táj jellegzetességei alapján elkülönülő karakteregységeket határoztunk meg. Ezeket az eredményeket vetettük össze a korábban már ismert lehatárolásokkal, amelynek segítségével teljesebb képet kapunk e kistáj határairól.
Hivatkozások
BAZSIKA E.–GYURICZA L. 2008: Néprajzi tájak „vándorlása” a magyarországi térképeken –
Hetés, Göcsej, Őrség határainak vizsgálata geomorfológiai és nyelvföldrajzi vonatkozásokkal.
– Földrajzi Közlemények 132. 3. szám pp. 251–262.
BELUSZKY P. 2005: Őrség-Vendvidék Felső-Rába-völgy Szentgotthárd és környéke. – Dialóg Campus Kiadó 207 p.
CSAPÓ O. 2008: Az Őrség térbeli elhatárolási problémái. – Földrajzi Értesítő 57. 3-4. pp.
313-333.
KONKOLY-GYURÓ É.–BALÁZS P.–BACSÁRDI V.–KIRÁLY G. 2012: A tájváltozás percepciója, a táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken. Szakmai jelentés a Transnational Ecological Network in Central
Europe projekt 6-os munkacsomagjában. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron,
64 p.
NAGY Z. 1999: Egy történeti kistáj, az Őrség néprajzi határainak vizsgálata. – Savaria,
1995-1998. Pars ethnographica. pp. 145-180.
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Balázs Réka1* – Kustár Rozália2**
Halmok az évszázadok sodrásában – halmok, földvárak természetközeli állapotba való
visszaállítása a Duna–Tisza közén
1

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
2
Dunatáj Értékeiért Nonprofit Zrt.
* balazsr@knp.hu
** rozinakustar@t-online.hu

Kulcsszavak: kunhalom, földvár, tájrehabilitáció
Az Alföld a Kárpát-medence szíve, annak legnagyobb kiterjedésű, mintegy 100 000 km2es központi síksága, felszíni nagyformákban jobbára szegényes, kevésbé tagolt, inkább az
egyveretűség jellemzi. Kisformákban való gazdasága viszont annál szembetűnőbb. Az egyes
alföldi tájak képéhez szorosan hozzátartozó halmok és földvárak száma századunkban nagyon
megcsappant. Halmaink és földváraink hosszú távú fennmaradásával – a változatos vízrajzi
viszonyok, az eltérő üledékjellegek, talajtani adottságok és életföldrajzi különbözőségekkel
együtt – biztosítható Alföldünk sajátos, részletgazdag és összetéveszthetetlen egyediségének
megőrzése. Megőrzésükhöz folyamatos ellenőrzésük, további vizsgálatuk elengedhetetlen,
további pusztulásuk megakadályozása érdekében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
rehabilitációs kivitelezési munkálatokba kezdett:
Az Igazgatóság az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében
„Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való viszszaállítása a Duna-Tisza közén” (KEOP-3.1.2./2F/09-11-2013-0019 azonosító szám) címmel
támogatást nyert működési területén található halmok és földvárak megőrzését célzó (tervezési feladatokat megvalósító) adminisztratív és kivitelezési szintű beavatkozásokra.
A projekt négy területet (Tiszaalpári Földvár, Érsekhalmi Földvár, Vaskúti Halmok és
dunatetétleni Csárda-halom) ölel fel, mely során cél a halmokat, földvárakat ért bolygatások
és roncsolások károsító (illegális anyagnyerés, hulladéklerakás, mezőgazdasági művelés
okozta erózió) nyomainak megszüntetését szolgáló rekonstrukciók, az érintett területeken
agresszívan terjedő tájidegen fa- és cserjeirtás, az eredeti vegetáció regenerálódását segítő
folyamatok (visszagyepesítés), és az érintett földvárak – egyediségét nyújtó és alapját képező
– löszfalak állékonyságát biztosító műszaki létesítmények kiviteli munkálatainak elvégzése. A
projekt célja, hogy a projekt keretében rekonstruált és védelem alá került halmok és földvárak
a nyilvánosság számára is elérhetők legyenek, megőrződjenek és minél szélesebb körben ismertek legyenek azok a védett és ritka fajokat is tartalmazó élő- és emlékhelyek, amelyek az
ember tevékenységének köszönhetően alakultak ki, s őrzik a múlt emlékeit, közös örökségünket.
A projekt 2015 májusában fejeződik be és reményeink szerint sok új látogató fedezheti
majd fel Alföldünk mára szinte elfeledett emlékeit.
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Barczi Attila1 – Centeri Csaba1* – Csontos Péter2 – Malatinszky Ákos1
A Tájökológiai Lapok első 13 éve
1

2

SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
* centeri.csaba@mkk.szie.hu

Kulcsszavak: periodika, tájökológia
A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete és Tájökológiai Tanszéke
2003-ban indította útjára a hazai szakirodalomban hiánypótlónak számító Tájökológiai Lapok
című szakfolyóirat első számát. A lap minden évben 2 rendes számmal jelent meg. Az első öt
évben 218 szerző tisztelte meg lapunkat publikációjával. Ez a szám azóta tovább nőtt. A rendes cikkeken kívül áttekintő cikkeket, könyvismertetőket, konferencia-híradókat jelentettünk
meg, széles tudományos paletta számára biztosítottunk publikációs lehetőséget. A cikkek végén rövid összefoglalók olvashatók többnyire angolul, de német és portugál nyelven is íródtak. Az ábra- és táblázatcímek is megjelennek idegen nyelven. A Tájökológiai Lapok honlapjának legújabb verziója 2006 júliusában készült el (http://www.tajokologiailapok.szie.hu), és
azóta több mint havi 100 látogatója van. Itt megtalálható a szerzőknek szóló útmutató és sablon, valamint az eddig megjelent cikkek magyar és idegen nyelvű összefoglalói is. Ezúton
szeretnénk megemlékezni KOVÁCS ZOLTÁNról, az új honlap készítőjéről, aki 2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A lapot a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Kht., annak megszűnésével a Környezetés Tájgazdálkodási Intézet, annak megszűnésével a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási
Intézet adja ki. A megjelentetéshez szükséges összeget pályázatokból, támogatásokból, megrendelésekből, saját forrásokból, 2013 óta pedig a Kari Kiválósági Pályázatból fedezzük. A
Tájökológiai Lapokban megjelentetett cikkeket számos doktori iskola bizottsága fogadja el
publikációként a doktori dolgozatot benyújtó hallgatók számára, így a lap a doktorandusz
hallgatók számára is kiemelkedő publikációs lehetőség.
A hazai lapok között a MATARKA (MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa, http://www.matarka.hu) adatbázisban lehet keresni a Tájökológiai Lapok
cikkei között. A legfontosabb változás a lapok nemzetközi referálásában történt. A 2007. évi
első számtól kezdve folyamatosan kerülnek fel a SCOPUS (http://www.scopus.com) adatbázisába a Tájökológiai Lapokban megjelent cikkek összefoglalói, így lapunk nemzetközileg is
referált lett. 2014-ben az addig megjelent összes cikk felkerült a lap honlapjára pdf formátumban. A teljes cikkeket tartalmazó linkeket a MATARKA is tartalmazza. A pdf verziók
feltöltését a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszékének doktorandusz hallgatói végezték.
Ez úton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását és közreműködését, akik a Tájökológiai Lapok első 13 évének sikerességét előmozdították anyagi erőforrásokkal, ötletekkel,
kézirataik elküldésével, a kéziratok lektorálásával, és minden további, a lap életével összefüggő munkák végzésével. Külön köszönet illeti BÜKI JÓZSEFet, aki az egykori KvVM Természetvédelmi Hivatal könyvtárosaként önzetlenül segítette a lap széleskörű megismertetését.
Lapunk különdíjat alapított azon hallgatók számára, akik a Szent István Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján tájökológiai témájú dolgozattal jelennek meg. A különdíj egy
egyéves előfizetés.
2014-ben az egyik főszerkesztőnk, PENKSZA KÁROLY elbúcsúzott a szerkesztőségtől. Ezúton köszönjük a munkáját.
Továbbra is várjuk a tájökológiához tartozó témakörökben publikálók cikkeit!
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Barkóczi Norbert Gábor* – Szabó Gergely**
Pilóta nélküli légi járművek használata a tájkutatásban
Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
* norbert.barkoczi@gmail.com
** szabo.gergely@science.unideb.hu
Kulcsszavak: digitális felszínmodell, quadrokopter, fotogrammetria, hiperspektrális szenzor
Napjainkban a földrajzi folyamatok elengedhetetlen alapját képezik a terepi mérésekből
származó adatbázisok. Ezek előállítására egyrészt a folyamatosan fejlődő műszerek, másrészt
újonnan megjelenő technológiák szolgálnak. Ezen adatbázisok pontossága azonban nagymértékben változó, függ az alkalmazott technikától, annak alkalmazási módjától, az utófeldolgozás mikéntjétől, valamint a felmért terület jellegétől is. Egyre szélesebben területen jelennek
meg az ún. pilóta nélküli járművek más néven UAV-k. Az ilyen eszközökkel történő, viszonylag alacsony magasságú terepi mérések segítségével nagy pontosságú térbeli adatbázisokra lehet szert tenni. A területi változások nyomon követéséhez különböző léptékű adatbázisokat használhatunk fel, azonban, ha kisebb – néhány 10 hektáros – területekről van szó, néhány cm-es térbeli felbontást is elérhetünk. Ez bizonyos esetekben szükséges is, hiszen a
nagyléptékű tájváltozások detektálása, vagy az eróziós folyamatok vizsgálata megköveteli ezt
a felbontást. A hagyományos űrfelvételekkel és légifelvételekkel szembeni előnyeik közt
megemlíthető az alacsonyabb költség, az útvonaltervezés rugalmassága, a könnyebb megismételhetőség, és nem utolsó sorban az alacsonyabb magasságból történő lerepülések miatt
jóval nagyobb geometriai felbontás. Emellett az eszközre többféle szenzor is telepíthető: hagyományos optikai szenzor mellett infravörös, hiperspektrális szenzor, hogy az elektromágneses spektrum minél szélesebb tartományában folytathassunk vizsgálatokat.
Az ilyen típusú felmérésekből származó adatbázisok számos területen hasznosíthatók. Az
egyik ilyen fontos terület az adott táj mikrodomborzati viszonyainak vizsgálata. A repülés
során elkészült átfedő képek segítségével elkészíthető a terület digitális felszínmodellje és
ortofotója. Több kutatás is foglalkozik ilyen típusú módszereken alapuló élőhely vizsgálattal.
Különböző monitoring tevékenységekre is alkalmazható, mint pl. szántó, erdőterületek vizsgálata, légszennyezés vizsgálat, levegő-mintavételezés, terméshozam-becslés. Természeti
katasztrófák hatásvizsgálatában, sérülésbecslésben is egyre gyakrabban alkalmazott technológia.
A kiválasztott terület Debrecentől északra elhelyezkedő Hajdúböszörmény déli határában
található Tócó-patak forrásánál fekvő két deráziós völgy találkozása. A terület – alföldi viszonylatban – jelentős magasságkülönbségeket mutat, ahogyan a Tócó-patak völgyei találkoznak. A jelenleg szántóföldi művelés alatt álló kb. 11 hektár kiterjedésű területen arra keressük a választ, hogy a quadrokopteres lerepüléssel gyűjtött, kisformátumú légifelvételek
mennyiben teszik lehetővé a terület felszínborításának pontos felmérését, valamint arra, hogy
milyen pontosságot érhetünk el a fotogrammetriai-alapú felszínmodellezésben.
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Bede Ádám1, 2
A közép-tiszántúli halmok természeti állapotának felmérése és értékelése
1

2

Kulcsszavak:
löszfalnövényzet

Móra Ferenc Múzeum
Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék
bedeadam@gmail.com
Közép-Tiszántúl,
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A régészeti topográfiai, környezettörténeti és tájökológiai vizsgálatokat a KözépTiszántúlon, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén végeztük 114 településen, összesen 797 703 ha-on. A felmérés 2007–2010 között történt, kiegészítéseket és
pontosításokat 2011-ben tettünk. A 18–20. századi kéziratos és későbbi nyomtatott térképeken
kívül felhasználtuk a levéltári forrásokat, adattári jelentéseket, helytörténeti, régészeti, néprajzi, névtani és természettudományos irodalmat is. A késő rézkori–kora bronzkori kurgánok
felmérésének elsődleges célja a természetvédelmi és tájképi értékkel bíró, valamint a még
nem ismert halmok felkutatása volt, ezért a kataszterezéssel együtt természetiállapot-felmérést
is végeztünk. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a halmok milyen főbb geomorfológiai karakterekkel, természeti kondíciókkal jellemezhetők, és milyen ökológiai adottságokkal, értékekkel
bírnak. Az adatok kinyeréséhez a kataszterezési-állapotfelmérési alapkutatáson túl környezettörténeti, tájtörténeti, geomorfológiai és morfológiai, sztratigráfiai, régészeti topográfiai, térinformatikai, botanikai, névtani vizsgálatokat is végeztünk.
Kutatásaink során a Közép-Tiszántúlon összesen 2335 őskori kurgánt regisztráltunk. Ezek
közül 982 (42%) rendelkezik névvel, 1353 (58%) névtelen. A felmérés során egy hétfokú skálát dolgoztunk ki a halmok természeti állapotának rangsorolása céljából, hogy a legjelentősebbeknél minél előbb megindulhassanak a konkrét természetvédelmi intézkedések. A jelentős halmok az 1-3-as, a nem jelentősek a 4-5-ös számot kapták, a már elpusztított halmok pedig a 6-os és 0-s jelölést. A jelentős halmok száma összesen 564 (24,2%), a nem jelentőseké
1133 (48,5%), nem létezőnek tekinthető 638 (27,3%). A ma is meglévő 1697 kurgán 50,3%ának (853 halom) teljes felszínét szántják.
Természetvédelmi szempontból azok a legértékesebb halmok, melyek megőrizték eredeti,
elsődleges lösznövényzetüket, vagyis a löszfalnövényzet (Agropyro cristati-Kochietum
prostratae) és löszpusztagyep (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae) fajkészletének elemeit és szerkezetének jellemzőit mutatják. A ma is meglévő 1697 halom közül csupán 57 halomnál (3,3%) található meg a löszfalnövényzet karakterfaja, a taréjos búzafű (Agropyron
cristatum). Ezeken kívül további 52 kurgán (3,1%) felülete őrzött meg elsődleges
löszpusztagyepet vagy igen jó állapotú, regenerálódott löszparlagot. Vizsgálati területünkön
tehát összesen 109 kurgán növényzete tekinthető kiemelkedő jelentőségűnek, ez az összes ma
is létező halom csupán 6,4%-át jelenti.
A gyakorlati védelem egyre sürgetőbb feladat, hiszen a mezőgazdasági művelés a legalacsonyabb s egyben a legnagyobb számban lévő halmokat belátható időn belül el fogja pusztítani. A jövőben a teljes Alföldön a minél alaposabb adatgyűjtést és felmérést követően minden jelentősnek ítélt halmot ki kell sajátítani, önálló helyrajzi számmal ellátni, visszagyepesíteni, a cserjéket, fákat eltávolítani, az áthaladó földutakat részben elvezetni, majd pedig a
halomtestet is rekonstruálni (a modern korban elhordott részeket kiegészíteni). Hosszú távon
az egyetlen megoldás, ha központilag szabályozott – de akár halmonként egyénileg eltérő –
természetvédelmi kezelést alkalmazunk rájuk.
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A hortobágyi Ecse-halom tájtörténeti vázlata
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Móra Ferenc Múzeum
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4
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5
MTA BTK Régészeti Intézet
* bedeadam@gmail.com

Kulcsszavak: Hortobágy, kurgán, tájtörténet, régészeti geológia, löszvegetáció
Az Ecse-halom a történelmi Nagykunság területén, a Hortobágy kistájon, a Hortobágyi
Nemzeti Parkon belül található. Szikes mocsárrétek, legelők veszik körül. A halom egy
pleisztocén kori, infúziós lösszel borított felszínen áll, mely kapcsolatot mutat a nagykunsági
területek lösztájával, annak északkeleti nyúlványaként illeszkedik a Hortobágy térségének
holocén kori alluviumába. A maradványfelszínt körben ártéri helyzetű, szélesen elterülő medencék és elhagyott érmedrek veszik körül. Karcag és Kunmadaras határvonalán áll, a késő
középkorban Asszonyszállás és Kunkápolnás falvak határpontja volt. A határ nyomvonala
mentén középkori eredetű út vezet keresztül, amely a több évszázados használat (erózió és
állati taposás) miatt löszmélyútként mélyed a halomtest központi részébe, és antropogén
kultúrtájelemként alapvetően meghatározza az Ecse-halom morfológiáját és karakterét. A
halmot Echehalma névalakban már egy 1521-ben kelt oklevél is említi vitás határpontként. A
táji környezet és a régi térképek alapján a halmot a 20. századot megelőzően elsősorban állattartási célból hasznosították, a 20. század során azonban nagymértékű torzításon és bolygatáson ment keresztül, déli felét a század első felében felszántották, majd az 1950-es években
rizsföldként használták. Csúcsára katonai őrtornyot telepítettek, innen figyelték a szovjet gyakorló bombázások lefolyását. A halom tájképi értékét romboló tornyot a nemzeti park 2005ben elbontatta, alapjának betonelemei azonban a halom testébe süllyesztve ma is megvannak.
A késő rézkorban a keleti eredetű nomád népek által emelt kurgánt két felhordási szint alkotja, erre a mágneses szuszceptibilitás értékeinek csökkenéséből is következtethetünk. A
kurgán földanyagában sikerült karbonátos, vasas és szikes foltokat kimutatni, ennek nyomán
valószínűsíthetjük, hogy a kurgánt három, a területen akár hidroszerieszt is alkotható
hidromorf, szikes és mezőségi talajból halmozták fel és alakították ki. Ennek ellenére a kurgán fő tömegét a mezőségi talaj alkotja, és a kora holocén során a halom közvetlen környezetében is ez a talajféleség dominált. A halom felszín közeli részét egy, az elmúlt négyezer évben kifejlődött feketésbarna színű csernozjom borítja, amely a kurgán földanyagának áttalajosodott változata, de az antropogén felszín kiemelkedése következtében az eredeti kora holocén talajhoz képest stabilan szárazabb, sztyeppei környezetben fejlődött ki.
A halom felszíne – elsősorban északi fele és az út déli oldala – a modern kori bolygatások
ellenére viszonylag jó állapotú, regionális szinten jelentős, fajgazdag löszpusztagyepet őriz,
de a bolygatott részek megújuló parlagnövényzete is figyelemre méltó. Jellemző növényfajok:
kecskebúza (Aegilops cylindrica), taréjos búzafű (Agropyron cristatum), cingár gombafű
(Androsace elongata), seprűparéj (Bassia sedoides), vadpórsáfrány (Carthamus lanatus), pusztai gyújtoványfű (Linaria biebersteinii), üstökös gyöngyike (Muscari comosum), villás boglárka (Ranunculus pedatus), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), lila ökörfarkkóró (Verbascum
phoeniceum). A nemzeti park 2006. évi tájrehabilitáció során a korábban itt létesített rizsparcellák csatornáit és gátjait megszüntette, a helyreállított sávok területén gyeptelepítés történt.
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Bede-Fazekas Ákos1, 2* – Czúcz Bálint3 – Somodi Imelda3
Finom felbontású ökológiai adatbázis létrehozása a Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára
1

2

MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ
BCE TÁJK Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
3
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
* bfakos@gmail.com

Kulcsszavak: éghajlatváltozás, geostatisztika, leskálázás, környezeti változó, prediktor,
ökológiai modell
A NATéR egy 2014-es kormányrendeletben meghatározott keretek között kifejlesztésre
kerülő térinformatikai döntéstámogató rendszer, mely származtatott mutatók, elemzések és
hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A rendszer részét
képezi többek között hazánk modellezett potenciális természetközeli vegetációja is. A potenciális jövőbeli természetközeli vegetáció modellezése három, egymástól független adatbázis
elkészítését kívánja meg. Ezek egyike a modellezendő változó(ka)t, pl. az egyes élőhelyek
jelenléte vagy hiánya adatait tartalmazza, amelynek országos kiterjedésű modell felépítése
esetén legmegfelelőbb forrása jelenleg Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA). Ezért a vegetációmodell felépítéséhez szükséges másik két, most kialakítás alatt álló
adatbázis – a környezeti változók jelenlegi (referencia-időszakbeli) megfigyelt, valamint a
jövőbeli (forgatókönyvek szerinti) várható értékeit tartalmazó adatbázisok – térbeli struktúráját a MÉTA felbontásához és rácspontjainak elhelyezkedéséhez igazítjuk.
A referencia-időszakra és a predikciós időszakokra vonatkozó adatbázisok szükségszerűen
ugyanazokat a prediktorokat kell, hogy tartalmazzák. Ezért e két adatbázis egységes szerkezetben tartalmaz éghajlati, talajtani, domborzati, vízföldtani és vízrajzi nyers és származtatott
változókat. A vízföldtani (talajvíztükör relatív mélysége) és klimatikus prediktorok jövőben
várható értékeire a NATéR tartalmaz becslést, míg a többi környezeti változót a vizsgált időszakban konstansnak tekintjük. A jövőbeli éghajlati változók két eltérő regionális klímamodellből (ALADIN és RegCM) származnak, melyeket hibakorrekció után a domborzat figyelembevételével leskálázunk regressziós krigeléssel. Az adatbázis harmincéves időszakokra
képzett átlagokat tartalmaz havi időbeli felbontásban, a havi összcsapadék, átlagos középhőmérséklet, valamint átlagos minimum- és maximum-hőmérsékletek mellett talajnedvességi és
egyéb bioklimatikus származtatott változókat is.
A tervezett adatbázis a szerzők szándékai szerint megteremtheti a lehetőségét annak, hogy
a vegetációmodellezésre mint kutatómunkára fordított energia jelentős részét az eddig megszokottól eltérően ne az adatok beszerzésére, előkészítésére és összerendezésére kelljen fordítani, hanem olyan tudományos értelemben izgalmasabb kihívások kezelésére, mint a modellezési módszer megválasztása, a modell finomítása, a modelleredmények statisztikai és ökológiai értelmezése, a modelleredmények utófeldolgozása és az eredményekre építve további
prediktív (pl. sérülékenységi) modellek készítése, esetleg újabb modellezési modszerek fejlesztése, vagy meglévők összehasonlítása. A létrehozott adatbázist nem csak az ökológiai
elemzéseknek, hanem erdészeti, kertészeti, mezőgazdasági, dendrológiai és tájépítészeti munkáknak is biztos alapját képezhetik, és interdiszciplináris kutatások, szakmaközi döntéstámogató tudományos anyagok kiindulópontjául is szolgálhatnak.
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Benkhard Borbála Rita
Látogatóáramlási térkép készítése a Központi-Börzsöny területén
Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
benkhard.borbala@science.unideb.hu
Kulcsszavak: turistaforgalom, terhelhetőség, védett természeti terület
A transzkontinentális repülőutakat ábrázoló térképektől kezdve a múzeumok látogatói térhasználatát elemző ábrákig különböző szintjei vannak a látogatóáramlási térképeknek, melyeknek figyelembevétele a szolgáltatók, az adott terület kezelője, tulajdonosa, illetve működtetője számára anyagi előnnyel járhat. A lakott területtől távol eső természeti területek látogatóforgalmának elemzése, az áramlási jellemzők meghatározása viszont speciális. A gazdasági
haszonnal szemben itt elsődleges kell, hogy legyen a természet érdeke, a célterület természeti
értékeinek védelme. Hazánkban – a legtöbb nyugat-európai nemzeti parkkal ellentétben –
nem találunk a védett természeti területeken állandó látogatószámláló berendezéseket, amelyek a kiránduló forgalom irányát, illetve nagyságát detektálnák. A turisztikai terhelés meghatározásához viszont alapvető fontosságú ezen adatok minél pontosabb ismerete.
Célunk, hogy megállapítsuk egy terület érzékeny, valamint a turistaforgalom által leginkább terhelt pontjainak egybeesését, annak érdekében, hogy a terület kezelői és látogatói számára egyaránt elfogadható megoldásokat kereshessünk. Ennek első lépéseként elkészítettük a
terület látogatóáramlási térképét. A mintaterületként kiválasztott Központi Börzsöny a jó
megközelíthetőség, valamint a vonzó természeti adottságok miatt Budapest rekreációs övezetének tekinthető. A 2010-2012 közötti időszakban 14 ponton 6 hétvégi és 3 hétköznap végeztünk egész napos, egyidejű számlálást (valamint kérdőíves felmérést, önkéntesek segítségével), melynek során lefedtük az egész Központi-Börzsöny területét. A turistatérkép segítségével pontosan bejelölt útvonalakat, illetve a túrázók GPS-e által rögzített trackeket térképes
adatbázisban gyűjtöttük össze, majd elemeztük.
A megszámlált több mint 200 turistacsoport többsége a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a fővároshoz közelebbi, jó közlekedési infrastruktúrával és számottevő idegenforgalmi
szuprastruktúrával jellemezhető kiindulási célpontokat választotta (pl. Királyrét). Ugyanakkor
a kirándulócsoportok jellemzői (felkészültség, létszám, megtett túra hossza és jellege, választott utak és célpontok) jelentősen eltérnek a déli (pl. Királyrét, Kisinóc) és északi (pl. Királyháza, Diósjenő) kiindulópontokon. A leglátogatottabb célpontok (Csóványos – kilátó, nagyhideg-hegyi turistaház, Foltán-kereszt) nem mutattak a várttól eltérő eredményt, de a számlálás és útvonalrögzítés pontosan feltárta az egyes oda vezető útvonalak látogatottságát, illetve
azok arányát. Így többek között kiderült, hogy a hegység legmagasabb pontjára észak és kelet
felől közel ugyanannyian mennek fel, mint a leglátogatottabb célpont, a Nagy-Hideg-hegy
felől.
A térkép segítségével tehát megállapíthatók a leglátogatottabb, így legterheltebb szakaszok, melyeknek a terület egyéb, érzékenységet befolyásoló jellemzőivel (pl. lejtőszög, vegetáció) való összevetése kijelöli a problémás területeket. A látogatóforgalom minél pontosabb
ismerete hozzájárul a terület védelme érdekében bevezetendő, optimális látogatómenedzsment-intézkedések kiválasztásához.
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Berki Imre – Teleki Balázs*
Több évtized után megismételt erdőcönológiai vizsgálatok előzetes eredményei
Nyugat-magyarországi Egyetem Környezet- és Földtudományi Intézet
* teleki.balazs@gmail.com
Kulcsszavak: erdőtársulás, ismételt cönológiai felvételek, klímaváltozás
Jelen kutatás célja annak előzetes bemutatása, hogy milyen mértékben változott
természetközeli erdeink növényvilága az elmúlt 5-6 évtizedben. Az 1950-es évek közepén és
az 1950-1960-as évek fordulóján végzett vegetációtérképezés cönológia helyszínei közül azokat választottuk ki, amelyek helyének megtalálásához elegendő földrajzi információ volt az
eredeti leírásokban. A kiválasztott 30 helyszín az Őrségben és az Északi-középhegység előterének dombságaiban van. A helyszínek többségét annak idején egy aszpektusban vették föl
(jellemzően nyáron vagy ősszel).
A helyszínek harmadánál még állt az eredeti faállomány, az esetek többségében azonban
már nem; de ha a helyén már nem túl fiatal, az eredeti állományhoz hasonló természetességű
és fafajösszetételű utódállomány volt, akkor ott készítettünk felvételt. Ha az utódállomány túl
fiatal volt, vagy fafajösszetétele az eredetihez képest eltérő volt, akkor a szomszédos, vagy
közeli – az eredetihez hasonló termőhelyű és fafajösszetételű – társulásban készítettünk cönológiai felvételt. Az ilyen erdők kora hasonlított az 5-6 évtizede felvett erdők akkori korához.
A főbb eredmények közé tartozik az Őrségben a nyírelegy jelentős csökkenése, de a tölgyesekben erdei fenyő eltűnését is regisztráltuk. Ezzel szemben a 6 évtizeddel ezelőtt az erdei
fenyvesek A2-szintjében levő tölgyfajok jelenleg az A1-szintben vannak. Az Északiközéphegység előterében a 23 helyszínből csak 3 esetben nem tapasztaltunk változást a fafaj
összetételben. Összesen 11 helyszínen tűnt el egy vagy két fafaj is a lombkoronából. 13 helyszínen jött be „új” fafaj és ebből több helyszínen nem is egy faj, hanem több. Megállapíthatjuk, hogy a fafajösszetétel-változások 90%-a az éghajlatváltozás irányába mutat, azaz a kevéssé szárazságtoleráns fafajok egy részét fokozatosan felváltják a toleránsabb fafajok.
Az őrségi helyszíneken a cserjék közül szinte teljességgel eltűnt a boróka és a csarab. Az
Északi-középhegység előterében vizsgált helyszínek többségében csökkent a cserjefajok száma. Vizsgáltuk a Borhidi-féle relatív hőmutató változásának irányát és erősségét is, és megállapítottuk, hogy a „T”-érték szignifikánsan nőtt a cserjefajok csoportrészesedése alapján
mindegyik tájon.
A legfeltűnőbb eredménynek azt tartjuk, hogy a lágyszárúak borítása, de főleg fajszáma
volt sokkal kisebb 2014-ben, mint 5-6 évtizeddel ezelőtt. Súlyosbítja a helyzetet ráadásul,
hogy a lecsökkent fajszámon belül a gyomok részaránya nőtt, így az értékesebb karakterfajok
hiánya számos helyszínen igen nagymértékű.
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Bertalan László
Intenzív kanyarulatfejlődés táji hatásai a Sajó mentén
Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
bertalan@science.unideb.hu
Kulcsszavak: Sajó, meander, parterózió, drón, ortofotó
A kanyarulat-fejlettségi viszonyokat tekintve a Sajó magyarországi szakasza közepes fejlettségű meanderező (S=1,78) típusba sorolható. A borsodi iparvidék közeli szakaszok kivételével alig történtek folyó-szabályozási munkálatok, így egyes szakaszokon napjainkban is
intenzív s szabad kanyarulatfejlődés zajlik. A kanyarulatfejlődés több részfolyamatot foglal
magába, vizsgálataim során többek között e részfolyamatok elemzését végzem.
A Sajó magyarországi szakaszának kanyarulatfejlődési tendenciáját hosszabb és rövidebb
távú rekonstrukcióját végeztem. A hosszú távú vizsgálat alapját részben archív légifotók képezték. A légifotók rendszerezését és magassági torzulásukat korrigálandó ortorektifikációját
követően 4 időpontban (1952, 1956, 1972, 1988) vektorizáltam a középvízi meder-éleket,
majd ortofotók alapján további 3 időpont (2000, 2005, 2011; MADOP) került rekonstruálásra,
végül az 1980-as évek során készült 1:10 000 méretarányú EOTR szelvények alapján egy
nyolcadik időpont is része lett az adatbázisnak. A rövidtávú kanyarulatfejlődést a szabályozás
nélküli szakaszok legintenzívebben fejlődő kanyarulatain vizsgáltam 4 mintaterületen.
Drónnal készített ortofotók, lézeres mérőállomás. valamint RTK GPS-mérések segítségével
vizsgáltam a kanyarulatfejlődés dinamikáját.
A vektoros adatbázisként tárolt meder-élek alapján meghatároztam az egyes időszakokra
vonatkoztatható középvonal-hosszakat. A középvonal oldalirányú elmozdulását egy adott
évfolyamban a korábbi időpontot megjelenítő középvonalra állított merőleges segítségével
úgy határozom meg, hogy a középvonalak metszeteként kialakuló poligonok legnagyobb távolságában rögzítek egy-egy merőlegest. A nyolc évfolyam közötti átmeneti időszakokban
ezzel a módszerrel nyomon tudtam követni az oldalirányú elmozdulások általános évi mértékét is, ill. meghatározhatom az oldalazó erózió jellegét, melyek közvetlen hatást gyakorolnak
a tájszerkezetre a hullámterek környezetében.
A rövid távú vizsgálatok monitoringja során a mintaterületeinek legfrissebb ortofotótérképeire helyezett meder-élek alapján megállapítható a kanyarulatok fejlődési jellege. A már
elkészült, ill. a folyamatosan végzendő mérések adatbázisából megállapítható a vizsgált kanyarulatok külső íven végbemenő laterális erózió mértéke, ami például a 3. mintaterület esetén a kanyarulat csúcspontjába állított merőleges vonalában az 1952–2014. intervallumot
vizsgálva 4,53 m/év mértékű (sőt egyes intenzív szakaszokon 2,4 m/hónap). A kanyarulatfejlődés sebességét igazolják a belső kanyaríven felhalmozott friss kavicspadok, illetve a kanyarulat belsejében azonosítható sűrű övzátony-generációk. Az ekkora mértékű kanyarulatfejlődés (erózió-akkumuláció) a Sajó-menti tájszerkezet rendkívül intenzív változását okozza.
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Biró Marianna* – Bölöni János – Molnár Zsolt
Hosszú távú élőhelyváltozási trendek Magyarországon a 18. századtól napjainkig
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
* biro.marianna@okologia.mta.hu
Kulcsszavak: pontmintavétel, retrospektív élőhelytérképezés, Natura 2000 élőhelyek
A napjainkban zajló tájléptékű ökológiai folyamatok megértéséhez szükség van a múltbeli
folyamatok megismerésére, és a múltnak referenciául kell szolgálnia az élőhelyek jelenlegi és
jövőbeli fenntartásában, kezelésében és megőrzésében is. A legtöbb tájváltozással kapcsolatos
tanulmány a land-cover, land-use kategóriákkal dolgozik, mert a hozzáférhető térképi és távérzékelési források ezt teszik lehetővé. Az idősoros elemzésekhez nagy területeket magukba
foglaló történeti térképeket használnak. Fontos továbblépést jelent az felszínborítási kategóriák felbontása habitatkategóriákra (pl. Á-NÉR vagy Natura 2000 habitatok). Ezzel lehetőség
nyílik egyes kiemelt jelentőségű élőhelyek történetének pontosabb elemzésére is, mely lehetőséget adhat például az ősi és másodlagos élőhelyek elkülönítésére vagy egyes folyamatok (pl.
erdősítés vagy erdősödés) okának megértésére is.
Magyarországon az európai átlaghoz képest is nagy tájátalakulások zajlottak a 20. században, és a változás mértéke kutatásaink szerint az utóbbi húsz évben is viszonylag magas maradt. Arról nincsenek adataink, hogy az egyes élőhelyeknek, vegetációtípusoknak mi a részesedése ebből a változásból. Svájci-magyar együttműködési pályázatunkban 19 Natura 2000 és
egyéb, kiemelt jelentőségű hazai élőhely történetét vizsgáljuk. Előzetes, pilot kutatásunk során ehhez egy olyan módszert dolgoztunk ki, mellyel az elmúlt két évszázad változásait
élőhelyszinten is nyomon lehet követni. Eddigi munkánk során létrehoztunk egy térképekre,
légi- és műholdfelvételekre alapuló GIS adatbázist, melyben országosan 4800 random mintavételi pont kerül elemzésre. A térinformatikai állományban található lokalitásokat a MÉTA
hatszögközéppontok (összesen 267 813 rekord) közül választottuk ki. Mivel a választás a
MÉTA hatszögközéppont fedvényéből (www.növényzetiterkep.hu) indult ki, független a hatszög felmértségétől, vagy bármilyen adattartalmától. A múltbeli időszakok kiválasztásánál a
tájváltozást jól reprezentáló és széles körben hozzáférhető, nagy területet fedő térképi forrásokat használtuk.
Az előzetes trendgrafikonokból jól látható, hogy a bükkösök kevésbé, míg pl. az erdősztyepp erdők vagy a cseres tölgyesek meredeken csökkentek az elmúlt két évszázad során.
Az egyes élőhelyekre kapott országos frekvenciaértékekből kiterjedésadatokat generáltunk a
pontok területi reprezentativitása alapján. Megállapítottuk, hogy számos élőhely esetében az
adatok megfelelnek más módszerekkel, vagy más forrásokból származó statisztikák alapján
kapott kiterjedésadatoknak. Egyes élőhelyek jelenlegi országos elterjedési területét összevetve
a MÉTA adatbázisból kapott országos területadatokkal a következő egyezéseket kaptuk: cseres tölgyesek (91M0) esetében az egyezés 98,3%-os, a fűz-nyár ártéri erdők, láperdők és égerligetek (91E0*) esetében 92,3%-os, a gyertyános kocsányos tölgyesek esetében 99,5%-os, a
bükkösök és bükkös sziklaerdők esetében 86,5%-os. A nagy kiterjedésű élőhelyek esetében a
reprezentativitás nagyobb, míg kis kiterjedésnél kisebb mértékű.
A pontadatbázis alapján hazánk természetközeli erdőinek területe 87%-ban egyezik az I.
katonai felmérésből származó erdőborítottsággal. Ugyanez a jelenlegi természetközeli erdőterületre is igaz: a NÉBIH adatával való egyezés 99%-os, a KSH adattal 99%-os, a MÉTA adatával pedig 85%-os. A kiskunsági homokvidékre eső tesztelés során a nyílt homoki gyepek
18. századi kiterjedéshez viszonyított csökkenése 2%-os pontossággal megegyezik a korábbi
kutatásaink során nyert poligonalapú térképek alapján számolt adatainkkal.
23

Biró Marianna* – Molnár Zsolt
A kiskunsági homokhátság élőhelyeinek átalakulása az elmúlt két évszázadban
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
* biro.marianna@okologia.mta.hu
Kulcsszavak: hosszú távú folyamatok, trajektóriaelemzés, pontmintavétel
A tájváltozás követésére a tájökológia által széles körben használt módszerek állnak rendelkezésre, melyek alapja legtöbbször a tájhasználat vagy a felszínborítás változásának vizsgálata. Gyorsan degradálódó vagy pusztuló élőhelyeink megmentése, jövőbeli kezelése és
védelme szempontjából azonban szükség van élőhely szintű információk szerzésére is. Az
ehhez felhasználható történeti térképek sorozatai azonban leginkább a tájhasználat változásait
jelenítik meg, és önmagukban nem elegendők az egyes vegetációtípusok korábbi mintázatainak becslésére. Célunk a hosszú távú élőhelyváltozások országos szintű nyomon követéséhez
szükséges módszertan kifejlesztése volt, amelynek során egy 30x60 km nagyságú pilot mintaterület vizsgálatával teszteltük a retrospektív pont-mintavételezéses élőhelybecslés módszerét.
Másik célunk egy gyorsan változó, problémákkal küzdő tájban, a kiskunsági homokhátságon
tapasztalható élőhelyváltozások fő irányvonalainak megállapítása volt.
A vizsgálathoz választott terület a hátság központi része. A mintaterület élőhelyváltozásainak rekonstruálására térinformatikai adatbázist készítettünk három időszakról
(1783-1884, 1884-1959, 1959-2015). Az élőhelytípusok meghatározásához térképi és távérzékelt forrásokon kívül korábbi botanikai adatainkat, illetve a domborzati és talajadottságokat
vettük figyelembe. Az élőhely-átalakulások kvantifikálásához az adatbázisból tranzíciós mátrixokat készítettünk. A change-detection elemzést (változáskövetés) és a trajektória-elemzést
KÄYHKÖ-SKÅNES modellje alapján végeztük el. A finoman mozaikos tájban nagy jelentőséget
kapott a lokalitások helyének pontos értelmezése a térben nem mindig precíz történeti forrásokon is. Ezt a viszonylag stabil tájelemek (földutak, vasút, csatornák) és domborzati viszonyok segítették. Ehhez a tájmintázat aktuális vagy recens állapota szolgáltatta a kiindulási
alapot. Ha egy lokalitás bármely időpontban kultúrtájra esett, felszínborítási típusa (pl. szántó,
szőlő, település) alapján soroltuk be. A lokalitások hozzávetőleg egyharmada esett jelenleg
természetközeli vagy féltermészetes tájrészletre, amelyeket a nemzeti élőhely-osztályozási
rendszer (Á-NÉR 2011) alapján habitattípusokba soroltuk be. A vizsgált habitattípusok ÁNÉR élőhelytípusok és Natura2000 kategóriák voltak, pl. nyílt homoki gyepek, homoki
sztyepprétek, nyáras-borókások, nyílt vízfelületek, nádasok, szikes mocsarak stb..
A vizsgált homokhátsági táj területének 30%-át homoki sztyepprétek borították a 18. században. Az észlelt kezdeti beszántások a sztyepprétek 57%-át érintették, majd a 2. időszakban
a megmaradt foltok 80%-a alakult agrárterületté. A nyílt homoki gyepek 35%-án kezdetben
cserjésedést tapasztaltunk, majd a homokbuckák benépesedésének korszakában ez a folyamat
gyengült és kisparaszti mozaikká való átalakulás vált dominánssá (70%). Az ültetvénnyé alakítás különösen a 3. időszakban erősödött fel: ekkor a még megmaradt nyílt homoki gyepek és
borókások 55%-a pusztult el. Összességében a nyílt homoki gyepek mintegy 92%-a pusztult
el a 18. század óta, és becsléseink szerint kb. 50%-uk vált ültetvényszerű erdővé ebben az
időszakban.
Tapasztalataink alapján egy ilyen pont-mintavételezéses elemzés csak megfelelően nagyszámú mintavételi pont alkalmazásával lehet reprezentatív. A módszer előnye, hogy nagy
területek élőhelyeinek változásairól nyerhetünk releváns adatokat, de hátránya, hogy részletes
tájismeret, valamint a történeti források adatainak aprólékos feldolgozása és korrigálása nélkül az élőhelyváltozások rekonstruálása és a folyamatok értelmezése erősen korlátozott.
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Boromisza Zsombor* – Pádárné Török Éva
Természetközeli vagy kiépített tópart: partrehabilitáció a résztvevők szemével
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
* zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tájrehabilitáció, tópart, Velencei-tó, településrendezés
A Velencei-tó hazánk egyik legnagyobb, elsődlegesen üdülési célra használt tava, ahol az
elmúlt években ismét jelentős változások mutatkoztak a tópart turisztikai fejlesztésében. A
kutatásunk első fázisában a Velencei-tó partjának használati és ökológiai adottságait tekintettük át, illetve vizsgáltuk ezek összefüggéseit, terepi kutatások, légifotók és településrendezési
tervek elemzésének segítségével. A kutatás második fázisában a Velencei-tó part hasznosításában érintett szervezetekkel (települési önkormányzatok, országos horgászszövetség, környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, vízügyi igazgatóság, nemzeti park igazgatóság) készítettünk interjúkat, hogy feltárjuk, hogyan ítélik meg a tópart jövőjét, fejlesztési lehetőségeit, illetve hogyan viszonyulnak a partrehabilitáció lehetőségéhez. A strukturált interjúk
során 12 db előre meghatározott, döntően nyitott kérdést tettünk fel (pl. hogy milyen problémákat tapasztal a tóparton, hol vannak megítélésük szerint kedvező állapotú partszakaszok).
Külön rákérdeztünk, hogy mennyire szerepel az elképzeléseik között a part rehabilitációja: a
partvédőművek átalakítása, part szabályozásának, rendezésének, kezelésének módosítása.
Vizsgáltuk, hogy hol, milyen tervezési, helyi jogalkotási folyamatban tudják és akarják ezeket
az elveket érvényesíteni.
A korábbi tájökológiai értékelés alapján megállapítottuk, hogy a tópart 7%-a a partbiztosítás átalakítására alkalmas, vagy részben alkalmas. A településrendezési tervek elemzése szerint az egyes települések partszakainak szinte fele – Pákozd kivételével – beépítésre szánt
övezetbe tartozik, ezek döntően különleges beépítésre szánt turisztikai célú övezetek. Az interjúk eredményeinek ismertetésénél külön tárgyaltuk azokat a témaköröket, amelyekben teljes egyetértés volt a megkérdezettek között, és kiemeltük, elemeztük a feltárt véleménykülönbségeket. Megállapítottuk, hogy egyetértés van abban, hogy szükség lenne egy szakmai
szervezetre a tópart fejlesztésének, kezelésének koordinációja érdekében. Látható, hogy a
„partrehabilitáció” és a „természetközeli partszakasz” fogalmakat az egyes megkérdezettek
különbözőképpen értelmezik. A tópart-rehabilitáció szükségessége azonban egységesen szinte
minden válaszadó részéről – egy önkormányzat kivételével – felmerül, mint fejlesztési irány.
Jelen kutatás gyakorlati jelentőségét adhatja, hogy a partvonalat illetően minden megkérdezett
szervezet jelentősebb változtatásokat tart szükségesnek, melyek rendezési, kezelési, szabályozási kérdésekben egyaránt megfogalmazódtak. Az eredmények együttesen a tópartrehabilitáció tudományos megalapozásához nyújthatnak alapot.
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Bottlik Zsolt1* – Telbisz Tamás2 – Mari László2 – Imecs Zoltán3
Mócvidék – táji adottságok és életmód egy átalakuló világban
1

Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális tudományi Tanszék
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszék
3
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézet
* agria@gmx.net

Kulcsszavak: Mócvidék, karsztos területek, rendszerváltás, életmódváltozás
Kutatócsoportunk három éve foglalkozik a természeti környezet adottságainak a társadalom aktivitására tett hatásaival, illetve annak mértékével. Ennek kapcsán természetesen ehelyütt is hangsúlyozni kell, hogy e hatásmechanizmusok igen összetett folyamatok mentén működnek, és nem feltétlenül determinisztikusak; célunk lényegében e közvetett hatások mértékének megállapítása és ennek továbbgondolása. Vizsgálódásaink során leginkább a karsztos
környezet hatásait próbáljuk összehasonlítani a nem karsztos területekkel két kárpát-medencei
mintaterületen. A kutatási módszereink két pilléren nyugszanak; egyrészt a GIS technológia a
vizsgált kapcsolatrendszer kvantitatív adatainak vizsgálatát teszi lehetővé, másrészt pedig a
terepbejárás során interjús adatfelvételezéssel szerzett információk ezt árnyalják, illetve egészítik ki.
Előadásunk során az Erdélyi-szigethegységben, az Aranyos-völgy felső szakasza mentén,
az ún. Mócvidék egy részén végzett kutató munkánk eredményeit mutatjuk be, amelyben leginkább a társadalom oldaláról közelítjük meg a fenti szélesebb kutatási témát. Azért választottuk ezt a területet, mert egyrészt karsztos és nem karsztos területek találhatók itt egymás
szomszédságában, másrészt a domborzat is kellőképpen változatos, harmadrészt pedig a társadalmi, valamint a települési struktúra is számos érdekességet kínál, mivel egy kiemelkedően
nagy település-sűrűségű területről van szó, ami – elsősorban a románság számára – fontos
kulturális értékekkel bírt és bír jelenleg is mind történelmi, mind a hagyományos népi kultúra
szempontjából.
A köztes-európai régióban az egykori szocialista országokban az elmúlt negyed században
a rendszerint egy dátumhoz köthető politikai rendszerváltást csupán megkésve, sokszor vontatottan kísérte valamiféle gazdasági, majd még később, leginkább ezek hatására némi társadalmi átalakulás. E folyamat kihívásai során a természet által inkább meghatározott tradicionális kultúrtáj sok helyen alapvetően megváltozott, az emberek máshogy alkalmazkodtak a
megváltozott szituációkhoz, más-más válaszokat adtak az új kihívásokra. Előadásunk során
ezeket a válaszokat próbáljuk felvillantani, illetve körbejárni azt a folyamatot, hol a helye a
mai globalizált világban e tradicionális kultúrtájnak, mennyiben változott meg a természet, a
táj valamint az ember kapcsolata ebben a többdimenziós átalakulásban, ami jelenleg is zajlik
térségünkben a szemünk előtt.
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Czékus Borisz
Szabadka ökológiája ifjúsági és szemét szemszögből
Megatrend Tudományegyetem Bioélelmiszer-termelői Kar, Belgrád – Topolya, Szerbia
borisz_82@yahoo.com
Kulcsszavak: hulladék, városkép, egyetemisták
Az Európai Parlament és a Tanács 2008 novemberében elfogadta a hulladékokkal kapcsolatos 2008/98/EK irányelvet. Ez a dokumentum 2010 végétől minden tagállamra kötelező
érvényű. A hatékonyabb környezetvédelem érdekében a tagállamoknak az alábbi sorrendet
jelentő hierarchiának megfelelő hulladékkezelési intézkedéseket kell meghozniuk: megelőzés
– újrahasználatra való előkészítés – újrafeldolgozás – egyéb (energetikai célú) hasznosítás –
ártalmatlanítás. Fontos megerősíteni a megelőzést, valamint intézkedéseket hozni a hulladékkeletkezés és a hulladékgazdálkodás környezeti hatásainak csökkentésére. A természeti erőforrások megőrzése érdekében ösztönözni kell a hulladék hasznosítását is.
Az EU-ban a környezetvédelmi előírások szigorúak, és azokat szigorúan be is tartatják.
Szerbia EU-felvételének dátuma nagyban függ attól is, hogy milyen ütemben képes ezeknek
az előírásoknak eleget tenni. A környezetvédelmi jogharmonizáció az EU-tárgyalási folyamat
35 fejezetéből a 27. (Környezetvédelem és klimatikus változások), és másodikként lesz megnyitva.
Megvizsgáltuk, hogy a szabadkai egyetemisták hogyan viszonyulnak a hulladékkérdéshez: milyenek a vásárlási szokásaik, törekednek-e minél kevesebb hulladékot előállítani, komposztálnak-e, újrahasznosítanak-e, szelektíven gyűjtenek-e stb. Sajnos csak minden
negyedik leendő mérnök, orvos, tanító vagy jogász ügyel arra, hogy kevesebb hulladékot termeljen. Ennél is kisebb azok aránya (16%), akik energiatakarékos berendezéseket vásárolnak.
A megkérdezettek 86%-a kertes házban él, de csak 42%-uk komposztál. A városszéli háztartásokban hetente 50 l vagy több hulladék keletkezik, míg a lakásban élőknél legfeljebb 20 l.
Értelmiségünk kétharmada eddig sohasem hasznosított újra. Ilyen adatsor és hozzáállás mellett nem csoda, hogy a 140 000 szabadkai évente több, mint 50 000 t hulladékot termel (360
kg/fő). Ezzel még az európai átlag alatt vagyunk. A gond ott kezdődik, hogy a szabadkai hulladék alig 5%-a végzi szelektív tárolókban. Az összhulladék 10%-a kerül szétválogatásra.
Szerencsére ez a hulladékmennyiség az utóbbi években már nem ront Szabadka „képén”.
A városközpontban 1613 szemetes konténerbe dobhatjuk a szemetet, ebből 390 kosár a szűk
központban van. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat munkásai napi rendszerességgel ürítik a szemetes kosarakat. Bő egy éve több mint 150 ponton, 327 bokszba
gyűjthetünk szelektíven. Lassan meglesz a politikai akarat és az anyagi keret a Regionális
Hulladéktároló Kft megépítésére is.
Szabadka kezdi kiheverni a közelmúlt háborúinak sebeit. Szegények vagyunk, nincs gazdaságunk, burjánzik a korrupció, rengeteg menekült itt keres új otthont. De rendezettek az
utcáink, tereink és parkjaink, itt itthon vagyunk, fiataljaink már nem szemetelnek, nem
grafittiznek. Reggelente, ha végigsétálunk az árvácskákkal tarkított központunkon, mélyet
szippantunk a friss szabadkai levegőből, sóhajtunk egy nagyot, és talán rá is mosolygunk egy
másik szabadkaira.
Nekünk ennyi jutott a XXI. századi jólétből.
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Csemez Attila
Tájökológiai tévcselekedetek Óbudán
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
attila.csemez@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tévcselekedet, tájökológia, területhasználat
A főváros nagyságrendben harmadik legnagyobb kerülete (a XVII. és a XXIII. után) igen
kedvező természet-táji adottságokkal rendelkezik. Óbuda–Békásmegyer területét keletről
nyolc km hosszan a Duna határolja, míg a nyugati oldalon a Mátyás-hegy–Csúcs-hegy vízválasztó vonulat jelenti a természetes határt. A változatos domborzati, geomorfológiai, vízrajzi,
helyi klimatikus, botanikai, zoológiai adottságok és értékek ellenére óriási „tájsebek” (agyagés kőbányák) keletkeztek; az egykori Ős-Duna medrét feltöltötték; a hegyoldalakat beépítették; a település-szerkezetet a panelvilág megváltoztatta… A Budapest–Dorog vasútvonal,
valamint a szentendrei HÉV vonal ökológiai és fizikai értelemben is fragmentálja a sík területeket.
A Budát Béccsel összekötő országút első nyomvonalát a római hadimérnökök építették ki
Aquincum és Vindobona között. A középkorban a mai 10-es főút a Budát Esztergommal öszszekötő főútvonal volt. Jelentőségére való tekintettel a Bécsi utat a budai szakaszon Esztergomi útnak vagy Nagy útnak is nevezték. A török uralom után Wienerische Landstrassénak,
majd Wienerstrassénak hívták a városból kivezető szakaszt. 1874 óta a 10-es főút budai része
a Bécsi út nevet kapta. A 10-es főút Óbudától – a Vörösvári-árkon keresztül – Almásfüzitőig
vezet, s összekapcsolja a vizsgált térség településeit. Fontos forgalmi úttá vált a főváros és az
iparilag fejlett Dorogi-medence között. Mária Terézia rendeletére a Budát Béccsel összekötő
postakocsijárat volt az egyik legkorábbi (1749), amelyen az utasokat is szállító járművek
1752-ben indultak meg. A filoxéra a térségben a szőlőket az 1880-as éveket követően tönkretette.
A másfél évszázados tájalakulás-történet összehasonlítása, elemzése ellenére egyes településrészek, dűlők adottságait nem vették figyelembe, s ennek következtében ökológiai, tájökológiai és tájképkonfliktusok léptek fel. A tájhasználati konfliktusokat okozó beépítéseket, fejlesztéseket neveztük tévcselekedeteknek.
A veszélyeztetettség fogalmát elsősorban jogi és pedagógiai megközelítésben használják.
A táj, a tájrészlet, a tájérték, illetve a település része vagy egésze is lehet veszélyeztetett, ha a
településfejlődési folyamatok, a település- vagy a területfejlesztés nem veszi figyelembe a
tájszerkezeti, tájökológiai adottságokat, vagy a táj terhelhetőségét, a tájképi értékeket. A veszélyeztetettség táji értelemben akkor keletkezik, ha a település, a térség konfliktusokkal terhelt, azaz a területhasználatban harmónia helyett konkurencia dominál, a környezeti ártalmak
(levegőszennyezés, zajterhelés, talajerózió, vízszennyezés, látványkárosítás) jelentősek, az
épített elemek uralkodnak ahelyett, hogy az objektumok tájba illesztetten valósultak volna
meg.
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csorba.peter@science.unideb.hu
Kulcsszavak: nemzeti atlasz, tájföldrajz, térképek
Magyarország – 1960 és 1989 után – harmadik, készülő Nemzeti Atlaszában lényegesen
több tájföldrajzi téma kap helyet, mint a 25 évvel ezelőtt elkészített előzőben. A kihagyhatatlan tájbeosztási és tájtípus-térképek mellett az új kötetben lesz tájtörténeti, tájstabilitási,
hemeróbia-, tájkarakter-, tájképvédelmi és tájrehabilitációs térkép, ill. témakör is.
Sajnos az új atlasz egyik fontos célkitűzését, hogy a térképek lehetőleg lefedjék az egész
Kárpát–Pannon-térséget, a tájföldrajzi fejezet esetében csak részben tudjuk teljesíteni. A XIVXVI. századi területhasználati viszonyokat ábrázoló térképen kívül csak a tájbeosztás-térkép
esetében sikerült ezt a célt elérni. Sőt az Európa-szerte igen népszerű tájkarakter-vizsgálatok
kapcsán az egész ország tájkarakter-térképe még nem készült el, csak egy mintaterületet (Fertő–Hanság és Sopron vidéke) tudunk bemutatni. Ezt a hiányosságot azonban részben pótolja
az, hogy – igazodva a külföldi irányzatokhoz – az új atlasz távolról sem egyszerű térképgyűjtemény lesz, hanem a terjedelem kb. 40%-ban ábrákkal, fényképekkel kiegészített szöveget is
tartalmaz. Ez a megoldás lehetőséget ad olyan fontos tájvédelmi, tájkezelési témák szerepeltetésére is, mint pl. a tájrehabilitáció – amiről nincs is sok értelme térképet készíteni.
A tájbeosztási térkép, amely a tájföldrajzi fejezet nyitó térképe lesz, amiatt, hogy figyelembe vettük a környező országok tájbeosztásait is, lényeges változásokat eredményez az eddig megszokott, elfogadott táji nevezéktanban és a tájhierarchia-beosztásban (taxonómia). Az
atlasz a szorosabban vett tájökológiai témakörök tekintetében is jól tükrözi az elmúlt néhány
évtized hazai tájökológiai kutatásait, hiszen lesz olyan térkép, amely bemutatja az ország tájhasználati állandóságát (tájstabilitás) az antropogén hatás erősségét (hemeróbia), és az ökológiai szemlélet érvényesül a tájkarakter témában is.
Az atlaszban szereplő tájföldrajzi térképek elkészítése országos geográfiai, tájépítészeti,
kartográfiai vállalkozás, részt vesz benne a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Nyugatmagyarországi Egyetem, a Miskolci Egyetem és az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja számos munkatársa.
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2003 óta a Délkelet-Magyarország területén számos élőhelytérkép tárta fel a tájak mintázatát a Natura 2000-es területek térképezése és a MÉTA (Magyarország Élőhelyeinek Térképi
Adatbázisa) térképezése révén. E térképezések mindegyike az ÁNÉR (Általános Nemzeti
Élőhely-osztályozási Rendszer) jelkulcsát használja.
A Délkelet-Magyarországon előforduló ÁNÉR-élőhelyekkel kapcsolatban három különböző klímaérzékenységi kategóriarendszer került meghatározásra, amelyek a várható éghajlatváltozás élőhelyekre gyakorolt hatását vizsgálják az azokat meghatározó természetföldrajzitájökológiai adottságokon át. A veszélyeztetettség az élőhely helyben való fennmaradási esélyét, míg két további kategóriarendszer az élőhelyek tájban való terjeszkedési potenciálját
jellemzi. Ez utóbbiak közül a száraz kiterjedés az egyes élőhelyek területi növekedésének
lehetőségét jellemzi száraz években, míg a nedves kiterjedés a növényzet átlag feletti csapadékbevételre adott válaszát vizsgálja. A dél-alföldi élőhelyek az éghajlatváltozás általi veszélyeztetettség alapján 3 (veszélyeztetett, mérsékelten veszélyeztetett, nem veszélyeztetett), a
száraz kiterjedés alapján 5 (jelentős vagy mérsékelt areanövekedés, mérsékelt vagy jelentős
areacsökkenés, nem befolyásolt), a nedves kiterjedés alapján 3 (indifferens, mérsékelt
areanövekedés, jelentős areanövekedés) kategóriába lettek sorolva.
A lokális növényzetmintázat klímaérzékenységére a homoki (láprétfő-szikalj mintázatú
semlyékek és homoki sztyepprétek uralta lepelhomok-hátak, maradékgerincek mozaikjai), a
lösz (löszgyepekkel mozaikos padkás szikesek) és az ártéri tájakban (hullámtéri táj, mentett
oldali nem szikes illetve másodlagosan szikes alacsony ártér) is készültek élőhelytérképek.
Emellett 14 dél-alföldi vegetációtájra tájléptékű klímaérzékenységi térképek és elemzések
készültek a MÉTA-adatbázis alapján. Az Alföldön a lápi jellegű élőhelyek a legveszélyeztetettebbek, amelyek főleg a Duna-Tisza-közi homokhátságon őrződtek meg. Emellett a szikes
élőhelyek közül a talajvízszint akár kisebb változásaira, a sófelhalmozódási szint helyére, a
sófelhalmozódás mértékére fokozottan érzékeny mézpázsitos szikfokok, kocsordos-őszirózsás
rétsztyeppek is veszélyeztetettek. A zárt kocsányos tölgyes élőhelyek valamennyi tájtípusban
fokozottan klímaérzékenyek.
A Duna-Tisza közi homokhátság szélbarázdáinál a különböző klímaérzékenységű élőhelyek koncentrikusan helyezkednek el: a legmélyebb fekvésű területeken a legérzékenyebb
mézpázsitos szikfokok és lápi élőhelyek találhatók, amelyeket mérsékelten veszélyeztetett
szikes rétek, kiszáradó mocsárrétek övezhetnek, a maradékgerinceken a legkevésbé érzékeny
homoki sztyepprétekkel határolva. A lösztájak padkás ősszikesein a löszsztyepprétek a klímaváltozás által kevésbé, míg az őket övező szikes élőhelyek többségében mérsékelten veszélyeztetettek. Az ártéri tájak hullámtéri élőhelykomplexei általánosságban mérsékelten veszélyeztetettek, de a nyílt vízfelszínek hinarasai, illetve virágkákás, csetkákás mocsarak már veszélyeztetettek. A mentett oldali, másodlagos cickórós szikesek is kevésbé veszélyeztetettek,
azokat nem veszélyeztetett cickóróspuszták és mérsékelten veszélyeztetett szikes rétek dominálják, ám a rétsztyeppes altípus veszélyeztetettsége nagyobb.
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A Nagy-Eged-hegy az Egertől Noszvaj felé haladó műút mellett fekszik, Egertől mintegy 2
km-re északkeleti irányban. Területe a Déli-Bükk délnyugati részéhez és az Egri-Bükkalja
hegylábfelszínéhez tartozik, s szervesen összefonódik a Kis-Eged-hegy területével. A mintaterületet észak–északkeleten a Bikk-bérc, a Kis- és a Nagy-Tiba-hegy, míg dél–délkeleten a
Sík-hegy és a Tó-hegy, nyugaton a Kis-bajusz és a Galagonyás határolja. E terület tájhasználat-változásai igen jelentősek, s a történelmi idők során kimutathatóan növekedett a tájhasználati diverzitás. 2012-ben a Nagy-Eged-hegy területét hivatalosan is a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság területéhez sorolták, s elkészült a terület természetvédelmi kezelési terve is. E
változások mindenképpen új, aktuális tájvédelmi feladatokat vetnek fel.
Kutatási célkitűzésünk a Nagy-Eged-hegy környezetének mintegy 230 évet felölelő tájhasználat-változásainak kutatása és az aktuális tájvédelmi feladatok feltárása volt, amihez
korábbi katonai felvételezéseket és műholdfelvételeket alkalmaztunk (I. és II. katonai felvételezés, 1990. évi topográfiai térkép, 2012. évi Google Earth térkép). Az egyes térképeken lehatároltuk a fő tájhasználati kategóriákat (erdő, legelő, szántó, vizes terület, gyümölcsös terület,
szőlőterület, beépített terület), azokat digitalizáltuk, majd az egyes időszakok állapotait összehasonlítottuk. A tájvédelmi feladatok feltárásához a mintaterület tájföldrajzi adottságait,
geodiverzitását is feltártuk, illetve felvételeztük a terület egyedi tájértékeit. Sikerült rekonstruálnunk a Nagy-Eged-hegy tájhasználat-változásait a 18. századtól napjainkig. Megállapíthatjuk, hogy a hegy területének 45-60%-át mindig erdő borította. A szőlőkultúra már igen
korán kibontakozott a területen, s legnagyobb elterjedését az 1782–1785 közötti időszakban
érte el. Ezt követően fokozatosan csökkent a szőlőterületek aránya, s a filoxérajárvány az
1880-as évek végén a szőlőterületek 90%-át tette tönkre. Ekkor nagyobb területi kiterjedést
értek el a felhagyott szőlőparcellák, a füves területek és szántók. Az új szőlőtelepítések és
rekonstrukciók hatására, amelyek elsősorban a felhagyott szőlőparcellákat, a füves területeket
és a korábbi szántókat érintették, növekedett a szőlőparcellák területe. E növekedés a mai védett vagy védendő erdők területét nem érintette. A déli, magasabb, meredekebb lejtőszakaszokon csak az elmúlt években figyelhetjük meg, hogy az erdőszegély kivágása következtében a szőlőparcellák 500 m-es magasságban is megjelentek, s itt sajnos jelentős talajerózió
lépett fel. A tájtényezők felvételezése, állapotuk értékelése szintén alátámasztja e megállapításunkat. 400-500 m magasságban tájdegradáció mutatható ki.
A tájértékek felmérését követően elmondhatjuk, hogy 14 tájértéket vizsgáltunk meg, 4 ex
lege védett barlangot, illetve 10 földtudományi egyedi tájértéknek minősíthető geológiai,
geomorfológiai és talajtani értéket. Az új, felvett egyedi tájértékeket a TÉKA adatbázisába
kívánjuk beépíteni, míg a kiemelt kategóriába eső értékeket magasabb szintű védettségi fokozatra javasoljuk. A mintaterületen az értékek mai állapota és veszélyeztetettségi fokozata
alapján elsősorban a kőzet- és ásványgyűjtés szabályozását kellene elsősorban megoldani,
valamint a látogatható feltárások tisztítását, a talajművelés optimalizálását, a kiemelt értékek
fokozottabb védelmét, hulladékgyűjtők kihelyezését és a geológiai feltárások, felszíni formák
megközelíthetőségét. Az intézkedések után lesz kijelölhető c egy olyan tanösvény nyomvonala, mely felöleli a legfontosabb tájértékeket a területen.
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Mint köztudomású, a talajok kiemelt természeti erőforrásaink közé tartoznak, amelyek jelentős szerepet játszanak egyes települések, illetve gazdasági rendszerek folyamatos működésében és megújulásában. A talajok minősége, állapota, optimális hasznosítása a hosszú távú
területi tervezés egyik alapja lehet. Kutatási célkitűzésünk az volt, hogy nyolc egri-bükkaljai
településen (Egerszalók, Egerszólát, Egerbakta, Demjén, Kerecsend, Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária) részletesebb talajfelvételezést végezzünk, s egyrészt új talajtani térképet szerkesszünk, másrészt felmérjük a talajok erodáltsági állapotát és termőréteg vastagságát.
A települések talajtani térképezése során a településeken összesen 152 talajszelvényt és talajfúrást mélyítettünk, amelyeket az MSZ 1398/1998, a FAO felvételezési metodikája (2006)
és a nemzetközi WRB talajosztályozási rendszer referencia csoportjai alapján vételeztünk fel.
A felmérés során rögzítettük a különböző talajtípusokat mutató talajszelvények szintjeinek
színét, tarkázottságát, nedvességállapotát, textúráját, szerkezetét, konzisztenciáját, cementáltságát, a kiválások és karbonátok megjelenését, CaCO3-tartalmát, valamint az egyes szintek
biológiai aktivitásának és antropogén hatásainak jegyeit. A kiválasztott mintaterületen feltárt
talajokat genetikus csoportokba soroltuk. A kutatás során genetikailag nyolc talajtani főtípust
tudtunk azonosítani. Az öntés- és lejtőhordalék-talajok (Fluvisols, Regosols), valamint a réti
talajok (Phaeozems, Fluvisols) az eróziós völgyek (Tarna-, Kígyós-, Szólát- és Laskó-patak
völgyei) alluviuma és lejtői mentén tárultak fel. Barna erdőtalajok (Cambisols, Luvisols,
Chernozems) a völgyek közötti hegylábi tetőszintekben és északon, a magasabb hegylábfelszíneken jelentek meg. A mintaterület keleti határa mentén, ahol vulkáni és mészben gazdag
kőzetek jelennek meg, a kőzethatású talajok (Umbrisols) terjedtek el. Rétláp talajokat
(Histosols) Egerbakta délkeleti határában tártunk fel. Homoktalajok (Arenosols) a Tarna völgyében, Feldebrőn és Verpeléten jelentek meg. Csernozjom talajokat a déli alacsonyabb síksági területeken tártunk fel, Kerecsenden, Demjénben and Feldebrőn. Talajtípusok alapján
kilenc, különböző karakterrel rendelkező területegységet határoltunk le mintaterületünkön: 1)
a nyugati terület magasabb hegylábfelszíne; 2) a Tarna völgye; 3) a Verpelét–Feldebrő közötti
homokterület; 4) a Tarna és Kígyós-patak közötti dombhát; 5) a Kígyós- és Szólát-patak közötti dombhát; 6) a Szólát- és Laskó-patak közötti dombhát; 7) a Laskó- és Eger-patak közötti
dombhát; 8) az eróziós völgyek alluviuma; és 9) a kerecsendi alacsony síksági terület. Az altípusok felmérése során egy északnyugat–délkeleti csapású talajsor rajzolódott ki. Kutatási
eredményeink alapján megszerkesztettük a mintaterület talajeróziós térképét és termőrétegvastagsági térképét is.
A megszerkesztett genetikus talajtérkép, a talajeróziós térkép és a termőréteg-vastagsági
térkép új gazdasági, tájvédelmi, területi és településfejlesztési tervezések alapjául szolgálhat a
jövőben az Eger Energia Régió területén.
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A múltbéli beavatkozások emlékei csatornák, árkok és töltések formájában a Kiskunsági
Nemzeti Parkhoz tartozó legértékesebb tájrészeken is megtalálhatók, és negatív ökológiai és
tájképi hatásai még napjainkban is jelentkeznek. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a
„Vizes élőhelyek rekonstrukciója a Kiskunsági Nemzeti Park területén” című projektje keretében 2012-ben nyert támogatást a Kelemen-szék és Bugac térségében természet- és tájvédelmi célú tájrehabilitációs tevékenységek megvalósításának műszaki tervezésére. A műszaki
kiviteli terveket gyakorlati természet- és tájvédelmi szempontok támasztják alá, melyek kidolgozása elméleti tájökológiai megalapozást igényel. A tájökológiai szempontok nemcsak az
érintett tájrészletekben tapasztalható tájökológiai problémák, a tájtörténeti előzmények és a
szükséges beavatkozások feltárására vonatkoznak, hanem – a fizikai beavatkozással járó ökológiai és tájképi következmények becslésén túl – a jövőbeni területhasználatok tervezésére és
az externális hatások vizsgálatára is kiterjednek. Joggal tekinthetjük ezért az elméleti megalapozó munkát tájtervezésnek, a gyakorlati megvalósítást pedig tájrehabilitációnak.
A mentesített ártéren fekvő Kelemen-szék és a hátsági helyzetű Bugac konkrét beavatkozásokkal kezelendő főbb tájökológiai problémái hasonlóak. Vizes élőhelyeik természetes vízrendszere a mára funkciójukat vesztett művi tájelemek révén módosult, a sík, jól belátható
tájképet pedig az alacsonyabb töltések is megtörik, zavarva a természetes pusztai tájképet. A
Kelemen-szék térségében a Kelemen-széki-csatorna eredeti rendeltetése szerint halastavak
vízellátó tápcsatornájaként működött volna, de a halastórendszer teljes kiépítését a nemzeti
park létrehozása – szerencsére – meghiúsította. Azonban a megépített töltések a tómederrészeket már elszigetelték egymástól, így köztük a felszíni vízmozgás és az egységes felszínfejlődés akadályozottá vált. Bugac térségében hasonlóan negatív hatású a Szekercés-széket
keresztülszelő úttöltés. A Szekercés-széktől a Bugaci-réten át húzódó Kelő-éri csatorna homokhátak között fekvő vizes élőhelyeket, turjános mocsarakat köt össze, illetve csapol meg.
A töltéseken és a csatornában másodlagos fásszárú vegetáció nőtt fel, melynek nyílt, pusztai
tájképet zavaró hatása emelendő ki. Ez alól csak néhány idős, őshonos és tájértéket jelentő
faegyed képez kivételt.
A legfőbb problémák kezelését, a gyakorlati tájrehabilitációt elsősorban a csatornák, árkok
párhuzamos depóniájuk földanyagával való visszatemetése jelenti, éppen ellentétes módon
azzal, ahogyan létrehozták őket. A másodlagosan felnőtt fák, cserjék helyenkénti eltávolítása
szintén a tájrehabilitációt szolgálja.
A megvalósítás alatt lévő projekt első eredményei már érzékelhetők: a Kelemen-székicsatorna depóniáinak elbontása után a horizont „kitágult” és a felszíni víz immáron szabadon
áramlik a tómederrészek között, a visszaalakított felszíneken megindult a növényzet lassú
regenerációja.
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Duhay Gábor
A tájvédelem elméleti és gyakorlati kérdései
Földművelésügyi Minisztérium Európai Területi Együttműködés Szakértői Testülete
duhay@gmail.com
Kulcsszavak: tájvédelem, tájegyezmény, környezeti jog
A tájvédelem viszonylag új keletű a jogi szabályozásban. 1996 előtt csak a védett természeti területeken (nemzeti parkokban, tájvédelmi körzetekben, természetvédelmi területeken)
volt létjogosultsága. Azokon a szép természetközeli területeken, amelyek nem voltak természetvédelemi jogi védelem alatt, csak a védett növény- és állatfajok megóvása biztosíthatott
némi védelmet a területnek, a tájnak. Ez azonban nagyon kevés volt (példa erre a kőröshegyi
viadukt esete).
1996-ban megjelent a természet védelméről szóló törvény, amely először szabályozta a táj
védelmét, a védett és nem védett területeken egyaránt. Ezt követően kormányrendelet határozta meg, melyek azok a tájat jelentősen befolyásoló beavatkozások, beruházástípusok, amelyekbe a tájvédelem beleszólhat. Alkalmazása kezdetben a nemzeti park igazgatóságok, másodfokon a minisztérium feladata volt. A tájvédelem érvényesítése ebben az időszakban igen
erős volt. 2005. évi utáni átszervezések miatt ezek a jogkörök átkerültek a felügyelőségekre,
illetve a főfelügyelőségre. Sajnos ez a hatósági munkát szakmailag gyengítette, mert a védendő tájtól „messzebb” került az ügyintézés. A hatósági munka szakmai megerősítését a minisztériummal való rendszeres konzultációk jelentették, amelyek egyben a jogalkotást is elősegítették.
A jogszabályok terén bekövetkezett „deregulációs” folyamatok, a „salátatörvények” sajnos
tovább gyengítették a táj védelmének lehetőségét, áttekinthetetlenné bonyolítva a szabályozást, amihez még hozzájárultak az államigazgatási átszervezések is. Előrelépést jelentett viszont a tájvédelemben az Európai Táj Egyezményhez való csatlakozás.
A táj védelmének lehetősége „több lábon” áll. A hatósági-szakhatósági eljárásokban az
egyedi tájvédelmi ügyek intéződnek. A Nemzeti Könyezetvédelmi Program, a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv jelenti a legmagasabb szintű szabályozást. A területi tervezés magasabb szintjein az átfogó tájvédelmi elvek érvényesülhetnek. Települések esetében a természetvédelmi oltalmi státusz függvényében kül-, esetenként belterületen is érvényesíthetők a
tájvédelem elvárásai. A pontszerű értékek pedig az egyedi tájértékek kategóriában védhetők
meg. A tájvédelmi szabványok a tervezési, hatósági és bírósági eljárásokban nyújthatnak
szakmai segítséget.
A tájvédelem hatósági átszervezései és a jogszabályi környezet változásai után felértékelődött a szakértői, különösen az igazságügyi szakértői tevékenység. Ehhez nagy felkészültségű
és hozzáértésű szakemberek kellenek, akik hathatósan befolyásolhatják a bírósági eljárás végeredményét.
A tájvédelmi szabályozás közel húsz éve után megérett a helyzet mindenki számára egyértelmű, a minőségi élhetőséget biztosító, a hazánk tájaira jellemző természeti, táji értékek
megőrzését és ezt elősegítő fejlesztését szolgáló, átfogó tájvédelmi szabályozás megalkotására.
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Farkas Jenő Zsolt* – Kovács András Donát**
Tájhasználati változások a rendszerváltozást követően alföldi védett területek példáján
MTA Regionális Kutatások Intézete
* farkasj@rkk.hu
**kovacsa@rkk.hu
Kulcsszavak: tájhasználati változások, CORINE, Kiskunsági Nemzeti Park
A rendszerváltás utáni Magyarországon megkezdődött a „szocializmus hagyatékának lebontása”, amely számos – a tájak állapotára is kiható – komoly állami és intézményrendszeri
változást hozott magával. Ebben a tekintetben fontos lépés volt a korábbi közösségi tulajdon –
így a földtulajdon – magánkézbe adása. A termőföld esetében ez a folyamat a kárpótlás útján
zajlott le, melynek keretében ún. kárpótlási jegyek felhasználásával lehetett földtulajdonhoz
jutni. A fokozottan védett területeken azonban speciális helyzet állt elő, mert azok nem juthattak magánkézbe. A földalapok kijelölése során a védett földterületek a magyar állam tulajdonába kerültek, majd az állam pedig a nemzeti parkok kezelésébe adta azokat. Így a nemzeti
parkok fokozatosan egyre több védett terület felett rendelkezhettek kezelői joggal. Erre jó
példa a Kiskunsági Nemzeti Park, ahol 1975-ben a védett területek 37%-a volt parki kezelésben (egyúttal állami tulajdonban), míg 2003-ban ez az arány már meghaladta az 50%-ot (ekkor a Kiskunsági Nemzeti Park már 41 395 hektárt kezelt a 76 000 hektáros összterületből).
Vizsgálataink célja, hogy az 1990 és 2006 közötti időszakra visszatekintve a tulajdonos- és
kezelőváltással kapcsolatban feltárjuk a védett területek földhasználatának változását, és ezen
átalakulások egyfajta indikátor jellegét. Mindezt alapvetően a CORINE felszínborítási adatbázis adatainak elemzésével kívánjuk megtenni. Ennek során – a Kiskunsági Nemzeti Park
példáján – elsősorban azt elemezzük, hogy a védett területek kezelése során milyen módon és
eszközökkel törekedtek a korábbi mezőgazdasági művelésben álló területek művelési ágainak
váltására és a természetközeli állapotok visszaállítására, illetve e folyamatban milyen eredményeket értek el. Ezek az eredmények – kiindulópontunk szerint – „társadalmi válaszreakcióként” is értelmezhetők a tájváltozás kontextusában. A téma időszerűségét az is jelzi, hogy az
elmúlt év végén a védett területek kb. 20%-át a Nemzeti Földalap kezelésébe adta az állam,
tehát sorsuk a természetvédelem szempontjából újra bizonytalanná válhat.
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Filepné Kovács Krisztina
Ökoszisztéma-szolgáltatások és tájfunkció-elemzés a térségi jövőképalkotásban
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
krisztina.kovacs@uni-corvinus.com
Kulcsszavak: tájfunkció-elemzés, jövőkép, népességmegtartó képesség
Az ökoszisztéma-szolgáltatások, illetve nagyobb léptékben az abiotikus tényezőket is értékelő tájfunkció-elemzés kiválóan alkalmas tájegységeink állapotának komplex, sokoldalú
feltárására. A vidékfejlesztés számára azonban az is fontos szempont, hogy képesek vagyunke egy-egy vidéki térség népességmegtartó képességének hosszú távú biztosítására. A vidéki
térségek sikerességének (népességmegtartó képességének) megőrzéséhez alapvető feltételek a
táj ökológiai értékének megőrzése és egyben a lakosság számára a megfelelő jövedelem biztosítása, aminek egy lehetséges forrása – annak ellenére, hogy a mezőgazdaság a területi
GDP-nek egyre kisebb részét képezi – a mezőgazdasági termesztés és a rá épülő feldolgozóipar.
A táj jelenlegi állapotának feltérképezéséhez statisztikai, térképi adatok felhasználásával
tájfunkció-elemzést végeztem. A sokféle tájfunkció egymás melletti ábrázolása viszonylag
nehezen átláthatóvá teszi az egyes térségek helyzetét, fejlődési lehetőségeit. A népességmegtartó képesség hosszú távú becslésére alapeseteket állítottam fel, amelyeket a gazdasági, a
termesztési és az élőhelyi (ökológiai) érték összevetésével különítettem el. GÓMEZ-SAL, A. és
kutatótársai (2003) a táj jelen állapotának, a táj ökológiai értékének fenntarthatóságát vizsgálták; az általuk bevezetett modellt kiterjesztettem és a hazai viszonyok között alkalmaztam a
táj népességmegtartó képességének hosszú távú értékeléséhez.
A tájfunkció-elemzésben alkalmazott gazdasági, termesztési és ökológiai érték alapján hét
alapesetet különítettem el:
- magas természeti értékű, kevésbé intenzív mezőgazdasági termesztéssel jellemezhető,
kedvező gazdasági helyzetű térség; magas környezeti értékű szuburbán táj; népességmegtartó
képesség erős;
- magas természeti értékű, kevésbé intenzív mezőgazdasági termesztés, kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzetű települések; hagyományos környezetkímélő, alacsony intenzitású
gazdálkodással jellemezhető táj;
- intenzív agrárjellegű, közepes ökológiai értékű, kedvezőtlen gazdasági helyzetű települések; ipari agrártáj;
- alacsony termesztési intenzitású, magas ökológiai értékű, közepes-magas gazdasági értékű táj; természeti, kulturális értékekben gazdag táj, ahol a fő megélhetési forrást az agrártámogatások, a turizmus biztosítja; „Naturpark”;
- ökológiai és esztétikai érték alacsony, gazdasági érték magas; természeti értékeit felélő
szuburbán táj; fontosabb város vonzáskörzete, ahol a beépítés terjeszkedését szabályozás nem
korlátozza; népességét megtartó táj, ha az ökológiai értékvesztés megállítható;
- ökológiai, esztétikai, gazdasági érték alacsony, tájrehabilitáció szükséges; degradált táj.
A Csornai kistérségben, amely a Hanság egyes részeit, a Tóközt és a Rábaköz intenzív agrártérségét foglalja magában, lehatároltam a karakteresen elkülöníthető térségtípusokat, és
becsültem hosszú távú népességmegtartó képességüket. A negatív tendenciák megfordítására
fejlesztési célokat fogalmaztam meg.
A hét alapeset nem feltétlenül ilyen „tisztán” jelenik meg a valóságban, de adott esetben a
jelenlegi tendenciák ismeretében egy térség jövőképe megfogalmazásában, megváltoztatásában támpontul szolgálhatnak.
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Földi Zsófia
Településszegély-rendezés ökológiai vonatkozásai
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
zsofia.foldi@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: településszegély, ökológiai konfliktus, települési területek terjeszkedése
A településszegélyek sajátossága, hogy jellemzően ökológiai szempontból eltérő
területfelhasználások találkozása, továbbá a településterjeszkedés elsődleges színtere. Jelen
tanulmányban a településszegély-rendezés hiányából és a települési területek terjeszkedésből
adódó problémák közül az ökológiai szempontúakkal foglalkozom. A tanulmány célja a településszegély-rendezés ökológiai vonatkozásainak meghatározása és az erre épülő vizsgálati és
értékelési szempontrendszer bemutatása, valamint a módszer mintaterületi alkalmazhatóságának igazolása.
Amellett, hogy a települési terület terjeszkedése során élőhelycsökkenéssel kell számolni, a
szegélyeken a települések közvetett hatásai is jelentősek, megváltoztatják a környezet hő- és
vízháztartási viszonyait, továbbá a tág ökológiai tűrőképességű invazív fajok jellemző terjedési területei.
A településszegély-rendezés fő szempontja a konfliktusok feloldása, kialakulásuk megelőzése a település fenntartható fejlődést szem előtt tartó terjeszkedésének figyelembe vételével.
A településszegély-rendezés nem jelentheti a település terjeszkedésének teljes lezárását. Az
ésszerű fejlődésnek nem minden esetben szabad gátat szabni azzal, hogy fásítással vagy egyéb
eszközzel elzárjuk az útját, ugyanakkor többek között ökológiai szempontok figyelembevételével bizonyos irányokban végleges határokat kell kijelölni, ahol a település terjeszkedése
nagy valószínűséggel ökológiai problémákhoz vezet. A végleges határok kijelölésénél fontos
szempont, hogy a településeket nem elegendő az értékes területek határán megállítani, olyan
területek kijelölésére van szükség, amelyek puffer területként védik az ökológiailag értékes
területeket. Az ökológiai szempontok érvényesítése azt kívánja, hogy a település beépített
területei és a természetközeli területek között fellépő konfliktusokat minimalizáljuk. Abból a
tapasztalatból indulok ki, hogy minél nagyobb az eltérés az érintkező területek ökológiai jelentősége között, annál súlyosabb a fellépő ökológiai konfliktus. További szempont tehát,
hogy a település szegélyterületein minél jobban csökkentsük a mesterséges területeket, különösen az ökológiai értékes szegélyterületeken.
A rendezési szempontok érvényesítését szolgálóan a szegélyek ökológiai problémáinak feltárása és feloldása érdekében fontos a két ellentétes karakterű – ökológiai értéket megszüntető
és ökológiai értéket magtartó – területhasználat-típus, a települési terület és az ökológiai
szempontból értékes területek határvonalainak, térszerkezeti jellemzőinek és azok konfliktusának vizsgálata. Az értékelés célja annak megállapítása, hogy a települések beépített területei
és az ökológiai szempontból értékes területek szegélyei érintkeznek-e egymással, vagy közelítik-e egymást veszélyeztető mértékben, konfliktusos peremterületeket létrehozva. A konfliktusos peremterületek elhelyezkedése és az érintkező területek között fellépő ökológiai konfliktusok mértéke jelöli ki a szegélyekkel kapcsolatos ökológiai szempontú rendezési feladatokat.
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Gyarmathy István
A fényszennyezés ökológiai-természetvédelmi aspektusai, csillagoségbolt parkok
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál
Környezettudományi Doktori Iskola
igyarmathy@gmail.com
Kulcsszavak: fényszennyezés, csillagoségbolt-park
A fényszennyezés korunk egyik fontos globális és helyi környezeti problémája. A növekvő
figyelmet mutatja, hogy a téma megjelent a nyugat-európai, észak-amerikai környezetvédelmi
dokumentumok, programok és célok között. Prioritásként szerepel az EU hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramjában és a hazai Nemzeti Környezetvédelmi Programban egyaránt.
Miért jelent gondot a fényszennyezés a csillagászok mellett a környezet- és természetvédők számára is? Az utóbbi években világszerte, így hazánkban is ugrásszerűen megnőtt a belés külterületek mesterséges megvilágítása, ami számos esetben a Natura 2000 területeket és a
védett természeti területeket is érinti. Ez nem csupán esztétikai probléma, hanem egyre komolyabb ökológiai gond is. A fényszennyezés (mint egyfajta sajátos környezetterhelés) nem öszszeegyeztethető a védett területek alapvető funkciójával, hiszen a fényszennyezés a védett
természeti értéket képviselő állatfajok (különösen ízeltlábúak, kétéltűek, madarak, denevérek)
élőhelyét, élettevékenységét, vándorlását megzavarja, és a populációk fennmaradását is veszélyezteti. Ezek mellett ellehetetleníti az éjjeli természetes tájkép megóvását is.
Mindezeket a problémákat felismerve az International Dark Sky Association kezdeményezésére új természetvédelmi program indult „Csillagoségbolt-parkok” néven. A magyarországi
védett területek hálózata szinte átfedésben van a sötétebb égboltú területekkel. Már ez is jelzi,
hogy ezen területeknek fontos missziójuk lehet a csillagos égbolt megóvásában, ezzel is példázva, hogy a természetvédelem szoros kapcsolatban van az éjszakai tájkép védelmével.
Az első feladat az volt, hogy kiválasszuk azokat a területeket, amelyek csillagoségboltparkokként jelölhetők. Európában nem könnyű ténylegesen sötét területeket találni. Még a
nagyvárosoktól és helyi településektől távol is megnövekedett az égbolt fényessége a túlburjánzó fényforrások miatt. Budapest 100 km sugarú környezetében már lehetetlen igazán jó
helyeket találni. Végül elsődleges jelöltként a fényszennyezés által még kevéssé érintett Zselici Tájvédelmi Körzet és Hortobágyi Nemzeti Park merült fel, s Zselic 2010-ben, Hortobágy
2011-ben kapta meg a Csillagoségbolt-park címet.
Mindkét helyszínen nyomon követik az éjszakai égbolt állapotát, ehhez speciális fénymérő
eszközöket és digitális képrögzítő eszközöket használnak. Elindult a fényszennyezés hatásának vizsgálata az egyes állatfajokra.
Az égbolt irányába kibocsátott és funkció nélküli fények visszaszorításának lehetőségével
a csillagoségbolt-parkok éjszaka is óvják az élővilágot, a természetes tájképet, a csillagos égbolt látványát.
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Györgyövics Katalin* – Kiss Tímea**
Belső-Somogy eolikus homokformáinak térbeli elemzése
tájmetriai paraméterek segítségével
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
* katalingy87@gmail.com
** kisstimi@gmail.com
Kulcsszavak: tájmetria, eolikus homok, homokformák morfometriája, bucka-hierarchia,
Belső-Somogy
Kelet-Belső-Somogy kistáját összetett és összenőtt pozitív, illetve kerek és megnyúlt negatív homokformák borítják, amelyeket északias szelek alakítottak ki a felső-pleniglaciális és a
késő-glaciális során, de kisebb formák a holocénben is létrejöttek. A kutatás során célunk az
volt, hogy a korábban a morfometriai paraméterek alapján kialakított formacsoportok térbeliségét kvantitatív módon jellemezzük. Mivel a homokbuckák, illetve a deflációs formák a kistájban jellegzetes térbeli mintázatot mutatnak és egymással kapcsolatban állnak, értelmezhetők foltokként is, így a tájmetria módszertanát alkalmaztuk az eolikus formák térbeli helyzetének kvantitatív leírására.
A vizsgálat során ArcGIS 10 programban Patch Analyst 5.1 és vLATE 2.0 kiegészítők segítségével a formáknak 18 tájmetriai paraméterét mértük meg és számítottuk ki, majd ezek
alapján jellemeztük a kistájat. Eredményeink szerint sok apró negatív forma, illetve nagyobb,
összetettebb és felszabdaltabb pozitív formák borítják a kistájat. Ez arra utal, hogy több, kisebb területről kifújódott anyag épített fel egy-egy nagyobb pozitív formát. A nedvesebb területeken vagy a kisebb intenzitású homokmozgásoknál a kis formákból mozgásba lendülő homokanyag ugyancsak apró buckákat alkotva gyorsan megkötődött a negatív formák közelében.
A formák térbeli eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy a negatív formák szétszórtabban helyezkednek el, egymástól távol és önmagukban állnak, míg a pozitív formákra jellemző
a tömörülés: egymáshoz kapcsolódva vagy egymásra települve is gyakran előfordulnak. Az
egymásra települő (azaz különböző hierarchiaszintekhez tartozó) buckák közül a magányos
(egyszerű) buckák dominálnak. Ugyanakkor a pozitív és a negatív formák morfometriai osztályainak (pl. nagy vagy közepes, kitöltetlen vagy kitöltött parabolabucka, illetve széllyuk, szélbarázda vagy deflációs lapos) eloszlása egyenletesebb, uralkodó típus nem jellemző.
A kistáj nagy részét lefedő eróziós-transzportációs zónában nagyszámú, de kisebb területű,
felszabdalt és kitöltetlen formákban kötődött meg a homok, a buckák pedig kevésbé torlódtak
egymásra. Az eróziós-transzportációs zónába ágyazott három akkumulációs zónát összehasonlítva megfigyelhető, hogy szélirányban, azaz északról dél felé növekszik a formák mérete,
jobban egymásra torlódtak, egyre kitöltöttebbé és összetettebbé váltak a homokbuckák.
A megmozgatott homok térfogatát tekintve a felhalmozott anyag zöme általában az akkumulációs zónák központi részén található, bár a terület döntő többségén a formák szállítás
közben kötődtek meg. A negatív formák térfogatának eloszlása kevésbé koncentrált, a kötöttebb északi területekről több apró foltból, de összességében kevesebb homok került elszállításra, majd dél felé egyre nagyobb mennyiség fújódott ki.
A formáknak a térbeli eloszlása és mérete a tájökológiai vizsgálatoknál is szerepet kaphat,
hiszen befolyásolja a felszíni üledékek jellegét, a talajokat, a természetes vegetáció mintázatát
és a területhasználatot.
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Hágen András
Tájalakító tényezők löszös magaspartokon
Baja Újvárosi Általános Iskola
hagen13@freemail.hu
Kulcsszavak: eolikus lösz, magaspart, antropogén tájalakítás, természeti tényező, antropogén tényező, frekvencia.
Környezeti vizsgálataim a löszös magaspart csuszamlásának okait vizsgálja. A tanulmányban két tényezőre bontottam a magaspart csuszamlásainak okait, természeti és antropogén
tényezőkre, valamint egy további tényezőt is idesoroltam, a mélyföldtani szerkezeti mozgást.
A két fő tényező további négy-négy környezetmódosító hatásra bontható. Az antropogén tényezőre az egyik legismertebb omlást, a dunaszekcsői magaspart omlásának esettanulmányát
mutatom be. Az esettanulmányból kiderül, hogy a közlekedés is jelentős mértékben befolyásolja a magaspart rogyását. A motorgépjármű-forgalom frekvenciája 8-20 Hz között váltakozik a sebesség és tömeg függvényében, és amint a forgalom rezonanciája megegyezik a talaj
rezonanciájával, rezonanciakatasztrófa következik be, ami már önmagában is kiváltó oka lehet a földcsuszamlásnak.
A globális éghajlatváltozás során fellépő hirtelen jött viharoknak köszönhetően nagy
mennyiségű csapadék kerül a természeti és antropogén tényezők miatt létrejövő repedésekbe,
és omlást, csuszamlást idéz elő. Az éghajlatváltozás ténye napjainkban elfogadott, ezért is
lenne kiemelkedően fontos a löszös magaspartok figyelemmel kísérése.
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Harmat Ádám – Munkácsy Béla* – Meleg Dániel – Tamás László
A szélenergia alkalmazási lehetőségei a Bükk Leader-térségben a tájvédelem tükrében
Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
* munkacsy.bela@ttk.elte.hu
Kulcsszavak: megújuló energia, szélerőmű,, tájhasználat
Az ökológiai lábnyom meghatározására irányuló számítások tanúsága szerint az energiatermelés a jelenlegi legszennyezőbb emberi tevékenység. A környezeti és erőforrásválságba
sodródó emberiség számára kiutat csak az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a
megújuló energiaforrások együttes alkalmazása jelentheti. Az energiagazdálkodás erőforrások
oldaláról történő átalakítása elkerülhetetlen folyamat az energiaszektor környezeti hatásainak
csökkentése és hazánk magas energiafüggőségének mérséklése szempontjából egyaránt. Ebben az átalakításban meghatározó szerepet kellene játszania a szélenergiának. Bár a megújuló
energiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, potenciáljainak feltérképezése korunk egyik
legfontosabb kutatási területe, ebben mindeddig sajnálatosan háttérbe szorult a térbeliség,
illetve azon belül annak vizsgálata, hogy a korszerű energiagazdálkodás milyen módon és
mértékben épülhet a táj erőforrásaira, és működése kapcsán milyen állapot- és tájhasználatváltozások mennek végbe a tájban.
A hazai energiatervezés jelenlegi résztvevői a megújuló energiaforrások téren láthatóan
nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, így például sem ezek potenciáljait nem ismerik,
sem pedig az ezek számításához nélkülözhetetlen módszertani ismereteket. Ennek tükrében az
sem csoda, hogy szinte teljes mértékben hiányoznak a vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a
szélerőművek elkerülhetetlen térnyerése milyen tájkonfliktusokat eredményezhet.
Tanszékünk energiatervezéssel, energiagazdálkodással foglalkozó kutatói 2004 óta végeznek térinformatikai elemzéseket a szélenergia potenciáljainak feltárása, illetve a szélerőművek
és a tájvédelem konfliktusának elkerülése vagy csökkentése érdekében. Az elemzések sok
esetben arra világítottak rá, hogy a tájvédelem jogszabályi szempontból – sokszor indokolatlanul – igen komoly korlátok közé szorítja a szélerőművek telepítését és áttételesen a fenntartható energiagazdálkodás felé vezető átalakulási folyamatot. Mindemellett az is nyilvánvaló, hogy jelenleg nem ez, hanem az ezredforduló óta egyre nyilvánvalóbb európai tendenciákkal és elvárásokkal ellentétes politikai akarat akadályozza a megújuló energiaforrások elterjedését Magyarországon.
A jelenlegi tanulmány egy kisebb mintaterület, a bükkaranyosi központú LEADER térség
42 településének vonatkozásában kíván pontos képet felrajzolni a szélenergia és a tájvédelem
kapcsolatrendszeréről. A térség 2008 óta igen előremutató energetikai fejlesztések terepe,
melyben a szélenergia egyelőre alárendelt szerepet játszik. A szerzők térinformatikai alkalmazások segítségével arra a kérdésre keresik a választ, hogy a mintaterületen a tájkép védelmének szolgálatában álló szabályozási dokumentumok a jövőben milyen akadályt jelenthetnek a
szélerőművek elterjedésében.
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Hervai András1* – Lóczy Dénes2 – Ronczyk Levente3
Környezetkímélő növénytermesztés geostatisztikai vizsgálata
mohács-szigeteki mintaterületeken
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Kulcsszavak: agrár-környezetgazdálkodás, ártér, geoinformatika, növénytermesztés
Kutatásunkban az agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) növénytermesztési hatékonyságát vizsgáltuk védett ártéri erdők közvetlen szomszédságában található mezőgazdasági
területeken, az ún. puffer zónában. Kutatási területünk a Mohácsi-sziget, a Duna mentett ártere. Itt, bár nem természetes formájukban, de még a mindig megtalálhatók az eredeti tölgykőris-szil ligeterdők (elsősorban a part mentén, illetve a Karapancsai- és a Homorúdierdőben). A szigete közepén helyezkedik el a Riha-tó, egy lefűződött morotvató, amely
ramsari területet.
A vizsgált mezőgazdasági területet a Margitta-sziget 92’ Kft megművelt táblái alkották.
Gazdálkodási tevékenységüknek nagyon jelentős a hatása a védett területeken megtalálható
talajokra és talajvízre, így közvetve a teljes ártéri védett bioszférára. A növénytermesztésre
használt tábláik mintegy puffer zónát képeznek a Riha-tó és a part menti ligeterdők körül. A
Kft a 2005-ös év óta vesz részt az agrár-környezetgazdálkodási programban; sokkal környezetkímélőbb gazdálkodásuk eredményei összehasonlíthatók az azt megelőző esztendők megfelelő táblákon mért gazdálkodási eredményeikkel.
A Margitta-sziget 92’ Kft-től megkaptuk a gazdálkodási adatokat 1996-tól egészen 2012ig. A gazdálkodási adatok tartalmazzák a megművelt terület pontos elhelyezkedését, kiterjedését, az elvetett és a learatott termény mennyiségét, a különböző munkagépek, a műtrágyák
és a növényvédőszerek használatának mennyiségét is. Rendelkezésünkre bocsátották az
1:10 000-es méretarányú talajtérképeiket és az ötévente begyűjtött talajmintáikat. A kutatási
adatokat kiegészítettük meteorológiai (napsütéses órák száma, napi csapadék), vízügyi (talajvízszint vízállás), felszínborítottsági és domborzati adatokkal, illetve légi fotókkal.
Az adatokat térinformatikai adatbázisban integráltuk és különböző statisztikai módszerekkel (ANOVA, több változós lineáris regresszió, faktoranalízis) kiértékeltük. A területen árterekre jellemző különböző réti (karbonátos réti talaj, karbonátos öntés réti talaj, lápos réti talaj)
és öntéstalajok (karbonátos humuszos és karbonátos nyers öntéstalaj) találhatók. Vizsgálatunkkal az egyes talajok szerinti termékenységet hasonlítottuk össze, külön figyelmet szentelve a két termelési időszak (AKG és azt megelőző) szignifikánsan eltérő eredményeire. Kutatásunkkal a környezetkímélő mezőgazdasághoz tartozó ismeretanyagot szándékoztuk bővíteni. Az eredményeinkkel segíteni szeretnénk a hatékonyabb környezetkímélő mezőgazdaságot
és talajművelést, támogatva ezzel a tájba illeszthető gazdálkodást a mentett ártereken.
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Települések tervezési ökotípusai
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
* zsuzsanna.illyes@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: területi tervezés, ökológiai térszerkezet
A települési területek megállíthatatlan terjeszkedése számos tájökológiai, tájvédelmi problémát vet fel. A 20. század első harmadában a művelésből kivont területek, közte a települési
tér még alig haladta meg az ország területének 6%-át. Napjainkra viszont – az 1980-tól csökkenő népesség ellenére – az arány 20%-ra növekedett. Hazánkban jelenleg az ökológiailag
alacsony értékű települési területek és a védendő ökológiai állapotú területek aránya hozzávetőleg azonos. Ez egyben azt is jelzi, hogy a további értékvesztések megakadályozása érdekében a két nehezen kibékíthető rendszert, a települési tér hálózatát és a zöldhálózat rendszerét
egymásra hatásukra tekintettel lenne célszerű tervezni. A tervezés folyamatát segíthetné települési ökotípusok meghatározása.
A területhasználat változási tendenciája különbözik az ország egyes térségeiben. Az agglomerációs térségekben, ahol a földterület ingatlanértéke nagy, hatványozott mértékben jellemző a települési tér növekedése, míg az elnéptelenedő térségekben a fokozott beerdősülés
tapasztalható. A változási folyamatok gyorsasága alapján a tendenciák vizsgálatára, így települési ökotipusok meghatározására is különösen alkalmas a fővárosi agglomerációs térség,
amely önmagában is tartalmaz állandóbb és dinamikusabban változó településeket.
A budapesti agglomeráció területéről kiválasztott nyolc település elemzésével többek között megállapítottuk, hogy míg természeti adottságaik tekintetében alig különböznek egymástól (dunai szigeteken – Szentendrei-sziget, Csepel-sziget – helyezkednek el), ökológiai térszerkezetük és veszélyeztetettségük között azonban jelentős különbségek alakultak ki. A
Szentendrei-sziget településein a természetközeli területek, a környezetileg érzékeny területek
és az értékes termőhelyek egymásra fedő területei jelentős védelmet nyújtanak az ökológiai
térszerkezet megőrzéséhez. A Csepel-sziget településeire ez a védelmi hálózat nem jellemző,
így a beépített és beépítésre szánt területek korlátlan terjeszkedése ellehetetleníti az ökológiai
hálózat fejlesztését, az ökológiai térszerkezet harmonizálását.
A települési jellemzők, változási tendenciák, térszerkezeti arányok, védelmi helyzet és népesedési folyamatok alapján képzett mutatószámok alapján a településeket tervezési
ökotipusokba soroltuk. Az ökotipusok, illetve azok indexértékeinek alkalmazása a településtervezésben segítené a helyzetértékelési munkarészek és a helyi stratégiák kidolgozását.
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Jankó Ferenc
Környezet- és tájváltozás-viták és a hazai vízrendezési munkálatok
Nyugat-magyarországi Egyetem Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
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Kulcsszavak: vízrendezés, környezeti vita, Duna, Tisza
A hazai vízrendezési munkálatok majd’ kétszáz éves történetében voltak időszakok, amikor mind a tudományt, mind a közvéleményt élénken foglalkoztatta a természetbe való emberi
beavatkozás – folyószabályozások, vízerőmű-építések, mocsárlecsapolások stb. – hatása, azaz
a környezet- és tájváltozás gondolata.
A Tisza folyó szabályozásával kapcsolatban már az 1860-as évektől viták robbantak ki elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a vízrendezés megváltoztatta-e az Alföld éghajlatát, illetve
hogy erdősítéssel lehetséges-e kedvező irányba befolyásolni a megváltozó mikroklímát. Ezek
a viták az I. világháború után az alföldfásítási mozgalom megszületésével még intenzívebbé
váltak és elérték a politikai köröket is. A disputákban különböző tudományok, szakterületek
képviselői vettek részt a meteorológusoktól a geográfusokon át az erdészekig. Nemcsak az
Alföld éghajlata került terítékre, hanem érintették az Alföld természeti környezetének számos
más elemét is, így a vízháztartást, az eredeti növénytakarót, a tájszerkezetet.
A Duna kapcsán a 20. század harmadik harmadától a vízlépcső-építési munkálatok kapcsán
bontakozott ki egy több évtizedes, majd a rendszerváltás környékén kulmináló környezeti
vita, amely egyes interpretációk szerint a politikai változások egyik lakmuszpapírja volt, nem
véletlen, hogy széleskörű tudományos bázison folyt az eszmecsere a Duna, a Szigetköz vagy a
Dunakanyar jövőjéről, tájváltozásairól vízépítő mérnökök, biológusok, ökológusok, mezőgazdasági szakemberek stb. véleménynyilvánításával.
Előadásomban e két vita jellemzőit igyekszem összefoglalni és összehasonlítani az egymással szembenálló tudósok, csoportok által képviselt tudományos iskolák és ideológiák, a
környezet- és természetszemlélet, vagy a tudomány–politika kapcsolatrendszer vizsgálata
révén. Mindehhez elsősorban a szakfolyóiratokban található vitacikkeket, témába vágó tanulmányokat olvasom újra, hogy feltárjam a vitában részt vevők irodalmi hátterét, tudományos
hálózatait és retorikáját. Célom az, hogy a tudomány, illetve a viták történetének komplex
feldolgozásával hozzájáruljak azok megértéshez és társadalmi jelentőségének megítéléséhez,
továbbá hogy levonjam a jelenre vonatkozó tanulságokat és relevanciákat amelyek a kortárs
környezeti-tudományos diskurzusok mélyebb értelmezését tehetik lehetővé.

44
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A megújuló energia szerepe a szállodai versenyképességben
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Kulcsszavak: megújuló energia, turizmus, versenyképesség
A szállodák versenyképességét számos tényező befolyásolja, amelyek között a fekvés, az
ár vagy a fizikai környezet számos kutatás tárgyát képezte a korábbiakban (Go et al. 1994;
Phillips 1999; Cizmar–Weber 2000; Qu et al. 2002; Mattila–O’Neil 2003; Morey–Dittman
2003; Reynolds 2004; Barros 2005; Lockyer 2005; Mattila–Choi 2006; Yang–Lu 2006; Reynolds–Biel 2007; Reynolds–Thompson 2007). Annak ellenére, hogy mindezen tényező szoros
összefüggésben áll a szállodák energiafelhasználásával, a kutatók mindeddig alig fektettek
figyelmet a megújuló energia és a szállodai versenyképesség kapcsolatának feltárására. A
vizsgálatok során azt felismerték, hogy ha egy szálloda energiaszegény térségben fekszik,
akkor drágán jut az energiához, amelynek következményei a szolgáltatások árában tükröződnek (Maheswari et al. 2001; Krarti et al. 2011; Chen–Shu 2012; Tsoutsos et al. 2013; Ayoub
et al. 2014). Ha egy szálloda alternatív energiát használ, az gyakran kívülről is jól látszik, a
tető vagy a homlokzat csúcstechnológiás napelemekkel, napkollektorokkal borított, esetleg a
környéken kisebb-nagyobb szélturbinákkal találkozhat a látogató. Az alternatív energia használatának versenyképességi tényezőként való tudatos felhasználása legfeljebb az úgynevezett
zöld szállodák esetében merült fel eddig, amelyek a fenntarthatóság elkötelezettjeiként igyekeznek energiahatékonyságra törekedni. A megújuló energia több tényező mentén is hozzájárulhat a szállodák versenyképességének fokozásához: egyrészt a – beruházás magas költségeit
leszámítva – hosszú távon megtakarítást jelentenek, másrészt a marketingkommunikáció során a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget sugalló, jól hasznosítható elem, harmadrészt
a szálloda fizikai környezetét, a dizájnt is erősítő faktor.
Az előadásban bemutatásra kerülő kutatás arra kereste a választ, hogy a magyarországi
szállodák miként élnek a megújuló energia adta lehetőségekkel és ezt a tényt milyen módon
és milyen mértékben kommunikálják honlapjaikon. Továbbá válaszolni szeretnénk arra a kérdésre is, hogy az energiahatékonyságra való törekvés milyen kapcsolatban áll a versenyképesség eddig ismert tényezőivel a magyarországi szállodaiparban.
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Karancsi Zoltán1 – Hornyák Sándor1 – Horváth Gergely2
Környezetesztétikai vizsgálatok különböző településtípusokon
1

2

Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
* karancsi@jgypk.u-szeged.hu

Kulcsszavak: környezetesztétika, vizuális konfliktus
Minden emberi tevékenység, legyen az munka vagy szórakozás, valamilyen környezetben
zajlik, ezért sem mindegy, hogy környezetünk milyen állapotban van. Tevékenységünkkel
nem csak mi hatunk környezetünkre, a környezetünk is hatással van közérzetünkre, egészségünkre. Lelki és fizikai állapotunk pedig nagyban befolyásolja tevékenységeinket, kreativitásunkat. Fontos, hogy környezetünk esztétikai állapotát is figyelemmel kísérjük, és ha szükséges megállítsuk azokat a folyamatokat, amelyek vizuális konfliktusok kialakulásához vezetnek, illetve negatív hatást gyakorolnak ránk.
A települések sok szempontú vizsgálatával, azok kölcsönhatásainak elemzésével számos
tudomány foglalkozik behatóan, ugyanakkor a települési környezetek látványelemeinek (településkép) tudományos vizsgálatára eddig kevés figyelmet fordítottak hazánkban.
Előadásunkban ezt a hiányt igyekszünk pótolni, bemutatva a települések vizuális megjelenésének általános jellemzőit. Hazai és külföldi példákat mutatunk rá a nagy- és kisváros arculatában, valamint faluképben mutatkozó sajátosságokra. A településen belüli különbségek a
településkép különbözőségében is markánsan megmutatkoznak. A vizuális konfliktusokkal
terhelt településrészek kedvezőtlenül befolyásolják az életminőséget, ugyanakkor a településrész látványának negatív megítélése miatt a turistákat is taszítják.
Előadásunk második részében egyetemisták, azaz a jövő értelmiségi rétege körében végzett
környezetesztétikai felmérés eredményeit mutatjuk be. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan érzik
magukat saját lakókörnyezetükben, milyen vizuális konfliktusokkal szembesülnek ott? Hogyan ítélik meg lakóépületük, utcájuk, tágabb környezetük vizuális megjelenését, a parkok és
egyéb zöldfelületek állapotát? Hogyan értékelik környezetük állapotának változását? Rákérdeztünk, hogy ha lehetőségük volna változtatásra, milyen településtípust választanának lakóhelynek?
Az ilyen típusú vizsgálatok alkalmasak a települések új szempontú értékelésére, segítheti a
településfejlesztők munkáját és felhívhatja a figyelmet azokra a problémákra, amelyek megoldása elősegítheti a turizmusfejlesztést is.
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Karlik Máté* – Angyal Zsuzsanna
Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel
a talajhasználat tükrében Budapest XI. kerületében
Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Centrum
* karlikmate@gmail.com
Kulcsszavak: terület használat, toxikus fémtartalom, Budapest XI. kerület, röntgenfluoreszcens analízis
A különböző szempontú talajtani vizsgálatok nagyon népszerűek napjainkban a földtudományokon belül, ám kifejezetten városi talajokkal csak kevés kutató foglalkozik. Ezeknek a
vizsgálatoknak értelemszerűen kevésbé mezőgazdasági vonatkozása van, mint inkább környezet-egészségügyi, hiszen olyan területek vizsgálatáról van szó, ahol nagy népesség viszonylag
kis területen él együtt, ráadásul a szennyezés mértéke is nagy.
Munkánk során mi kifejezetten a városi környezetre, ezen belül is a városi talajok sajátosságaira szeretnénk felhívni a figyelmet. Vizsgálatainkat Budapest XI. kerületében az Önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának támogatásával végeztük. A XI. kerület a főváros
legnépesebb és egyik legsokoldalúbb kerülete talajtani és területhasználati szempontból egyaránt. Kis területen belül megtalálható itt ipari környezet, lakóövezet (lakótelepek, családi
házas környezet, bérházak), zöld területek (pl. Gellért-hegy, Kopaszi-gát, Kamara-erdő), illetve országos jelentőségű főutak, autópályák indulnak ebből a kerületből. Talajtanilag is figyelemre méltó diverzitást mutat a vizsgált terület, hiszen megtalálhatók itt az egykori mocsaras
területek feltöltéséből származó talajtípusok (Lágymányos) éppúgy, mint a karbonátos kőzeten kialakult talajok (Gellért-hegy, Sas-hegy), de találkozhatunk itt nagy műterméktartalmú,
még nem talajosodott rétegekkel is.
Munkánk során célunk volt a főváros XI. kerületében a városi talajok vizsgálata mind talajtani, mind pedig környezet-egészségügyi szempontból. Mintavételezésünk során a kerületet
1x1 km2 területű részekre osztottuk, majd minden egységben véletlenszerű talajfúrást végeztünk. Az így kapott összesen 75 talajmintát először klasszikus talajtani vizsgálatoknak vetettük alá, majd a minták toxikus fémtartalmát vizsgáltuk röntgenfluoreszcens analízis módszerével. Eredményeink tükrében egyrészt vizsgálhatóvá vált a talajtani paraméterek és a toxikus
fémtartalom kapcsolata, másrészt magyarázatot igyekeztünk keresni a kapott eredmények és a
területhasználat összefüggéseire is. Ehhez részben a kerület várostörténetének áttekintésére,
másrészt részletes terepbejárásra volt szükség. Mérési eredményeinket a szövegszerű leírás
mellett minden esetben térképeken is megjelenítettük, így segítve a könnyebb átláthatóságot.
Eredményeinkkel nem csupán a tudományt szeretnénk szolgálni, hanem szeretnénk a döntéshozó figyelmét is felhívni a városi talajokkal kapcsolatos problémákra és a lehetséges környezet-egészségügyi hatásokra.
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Károlyi Fanni1* – Angyal Zsuzsanna1 – Kardos Levente2
Budapesti kisvízfolyások vízminőségi paramétereinek vizsgálata
1
2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Centrum
Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
* karolyi.fanni@postafiok.hu

Kulcsszavak: Budapest, kisvízfolyás, vízmintavétel, vízminőségi paraméterek
A víz az emberiség egyik legnagyobb kincse, az élet alapfeltétele és létfontosságú környezeti elem. Az emberiség nagy mennyiségben használja a vizet mezőgazdasági és ipari termelésre és a hétköznapi életben egyaránt. Fokozottan igaz ez a városokban, ahol sok ember viszonylag kis területen él együtt, akiknek az igényeit ki kell elégíteni, ráadásul a környezetszennyezés is koncentráltan jelentkezik. Igaz ez a megállapítás Budapestre is, amit joggal
nevezhetünk a vizek városának akár a felszíni, akár a felszín alatti vízkészlet gazdagságát
tekintjük. A felszíni vízhálózatot vizsgálva elmondható, hogy mind a budai, mind a pesti oldalról számos kisvízfolyás igyekszik a Dunába, minőségükkel befolyásolva a fő vízfolyás
paramétereit. Mindezek ellenére ezeknek a kisvízfolyásoknak a folyamatos, monitorjellegű
vizsgálata nem jellemző, a vízminőségi paramétereket inkább csak kampányszerűen vizsgálják. Történik mindez annak ellenére, hogy számos fővárosi patak védett természeti területen
halad keresztül, melyek sok esetben ritka, védendő fajok lakóhelyéül szolgálnak.
Munkánk során három budapesti kisvízfolyás vízminőségi paramétereit vizsgáltuk, különös tekintettel a vízfolyások mentén jellemző területhasználatra. A mintavételezés mindhárom
vízfolyásból egy éven keresztül, átlagosan háromhavonta történt. A mintavételkor minden
mintavételi pontban terepi vizsgálatokat is végeztünk olyan paraméterekre – hőmérséklet,
oldott oxigéntartalom, kémhatás, vezetőképesség –, amelyek ex situ vizsgálata hamis eredményekre vezettek volna. Egy alkalommal mindhárom vízfolyásnál vízhozamot is mértünk. Laboratóriumi vizsgálataink során alapvető vízkémiai paramétereket vizsgáltunk, majd az eredményeinket a jelenleg hatályos határértékekkel összevetve minősítettük a vízfolyásokat.
Eredményeinket összevetettük a vizsgált terület területhasználati módjával, így próbálva magyarázatot találni a szennyezés forrására, okára. Ehhez a gyakori terepbejárásokon túl a kerület történeti áttekintésére is szükségünk volt. Munkánk végeredményeként olyan térképeket
próbáltunk összeállítani, amelyen részletesen megjelenítettük az adott vízfolyásra jellemző
szennyező forrásokat.
Eredményeinkkel nem csupán a tudományt szeretnénk szolgálni, hanem szeretnénk a döntéshozók figyelmét is felhívni a városi kisvízfolyásokkal kapcsolatos problémákra és a lehetséges természetvédelmi, valamint környezet-egészségügyi hatásokra.
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Kató Eszter* – Módosné Bugyi Ildikó
Természetszerű növényalkalmazás bányákban
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
* eszter.kato@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: rehabilitáció, bánya, növényalkalmazás
Hazánk területének mintegy 10%-a bányászattal érintett terület, mely magában foglalja a
kitermeléssel jelenleg is érintett és a már felhagyott bányaterületeket, meddőhányókat, zagytereket. A jelenleg is művelés alatt álló vagy átmenetileg szünetelő több mint 1100 bányatelek
tájrehabilitációja a jövő feladata, nem beszélve a jövőben megnyíló, valamint a már bezárt, de
nem megfelelően rehabilitált bányákról. A Magyarországon a bányák túlnyomó többsége külfejtéses művelési módban áll – a jelenleg aktívan működő bányák esetében ez 72% –, ahol a
tájrehabilitáció kiemelt súlyt kap a nagy felszíni kiterjedésre való tekintettel. A felhagyott
külszíni bányák rehabilitációja során kiemelkedő szerepe van a növénytelepítésnek, hiszen a
csupasz felszínt magára hagyva sok esetben jelentős erózióval, illetve porszennyezéssel kell
számolni. További probléma, hogy a primer szukcesszió során napjainkban egyre inkább az
özönnövények egyre erőteljesebb térhódítása figyelhető meg.
A rehabilitációs célú növénytelepítés kiválasztásának szempontjai között szerepel a tervezett utóhasznosítás módja (gazdasági erdő, kalandpark, lakóterület, etc.), a tájba illesztés, a
negatív környezeti hatások minél hatékonyabb mérséklése, a termőhely adottságainak való
minél jobb megfelelés, a gazdaságosság, valamint az esztétikailag előnyös kialakítás. A fenti
szempontok eredményeként sok esetben extenzív, erdészeti telepítési módok jönnek számításba, különösen azokban az esetekben, amikor a bánya „külterületen”, lakott területtől távol
található és az utóhasznosítás is extenzív jellegű, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló
területről van szó. Ezekben az esetekben elsősorban az előállt termőhelyi adottságoknak megfelelő, őshonos növényállomány telepítése javasolt.
A hazai gyakorlatban a bányászati tervezés és kivitelezés során gyakran előfordul, hogy a
növénytelepítés nem követi megfelelő érzékenységgel a terület adottságait, még olyan esetekben sem, amikor ez különösen indokolt lenne (pl. tájvédelmi körzet, tájképvédelmi terület
extenzív hasznosítása esetén). Mi több, a telepítés során gyakran alkalmaznak invázióra hajlamos, tág tűrésű fajokat. Úgy véljük, nagy szükség lenne olyan tervezési módszertan és kivitelezési, illetve fenntartási technológia kidolgozására, amely amellett, hogy biztosítja az alapvető funkciókat (erózióvédelem, tájba illesztés), alkalmas természetszerű vegetáció létrehozására is. A természetszerű növényalkalmazás ebben az értelemben azt jelenti, hogy telepítési
mintaként az adott termőhelyre jellemző, természetesen előforduló társulásokat kell tekinteni
a fajválasztás, elegyarány, mintázat stb. tekintetében. Az így kialakuló vegetáció ökológiailag
stabilabb rendszert képez, csökken a gyomosodás, a betegségek és az özönnövények előfordulásának az esélye is. Ennek köszönhetően a természetszerű vegetáció nem csak élőhelyként
értékesebb, de hosszabb távon gazdaságosabban tartható fenn, mint az egyéb növénytelepítések.
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Kertész Miklós1* – Czúcz Bálint1 – Lelleiné Kovács Eszter1 – Arany Ildikó1 –
Kelemen Eszter2 – Lazányi Orsolya2 – Biró Marianna1 – Aszalós Réka1
A madárdiverzitás, mint ökoszisztéma-szolgáltatás indikátor becslése
1

MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
2
ESSRG Kft
* kertesz.miklos@okologia.mta.hu

Kulcsszavak: Kiskunság, ökoszisztéma-szolgáltatás, élőhely-preferencia, OpenNESS
Az OpenNESS FP7 projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatás koncepciójának operatívvá
tétele, mérésének, modellezésének és felhasználásának elősegítése. E projekt hazai esettanulmányának 833 km2-es mintaterülete a kiskunsági homokhátság középső részének nyugati fele
és a Duna menti síkság keleti pereme, ahol vízvisszapótló beavatkozást terveznek, ami megváltoztathatja a termőhelyi viszonyokat és ezen keresztül az ökoszisztéma-szolgáltatásokat.
Az esettanulmány célja az ökoszisztéma-szolgáltatások felmérése, lehetséges változásainak
modellezése, az ezzel kapcsolatos helyi konfliktusok vizsgálata, valamint hozzájárulás a konfliktuskezeléshez és széles körben elfogadott intézkedési terv kialakításához.
Az ökoszisztéma-szolgáltatások nagyobb része közvetlenül nem mérhető, és csak megfelelően megválasztott, jól becsülhető és interpretálható indikátorok segítségével lehet számszerűsíteni őket. A vizsgált térségben az egyik legfontosabb ökoszisztéma-szolgáltatás a
biodiverzitás fenntartása. E szolgáltatás számszerűsítéséhez helyi szakértők bevonásával a
madárvilág diverzitását, mint indikátort választottuk ki becslésre. A becslési eljárás lényege a
szakértők, jelen esetben a Kiskunságot jól ismerő madarászok és a projekt résztvevőinek
strukturált csoportos munkája. A négy közreműködő madarászt az esettanulmány tanácsadó
testülete javasolta. Ehhez egy, az Alterra (Wageningen, Hollandia) és az Európai Környezeti
Ügynökség (EEA, Koppenhága, Dánia) által újonnan fejlesztett részvételi GIS környezetet, a
QuickScan döntéselőkészítő szoftvert alkalmaztunk egy egynapos műhelymunka keretében.
Olyan térkép előállítása volt a cél, amely megmutatja a mintaterület alkalmasságát arra, hogy
a szakértők által megállapított madárcsoportok ott fészkelni és táplálkozni tudjanak.
Az indikátor modellezéséhez szükséges bemeneti adatok a következők voltak: a vizsgálati
terület nedvességi indexe (TWI), amit a digitális terepmodellből állítottunk elő, a finom felbontású élőhelytérkép és a MÉTA hatszög alapú természetességi térképe. A madarász szakértők a területen előforduló fészkelő madarakat 5 csoportba osztották: sekély nyílt vizek és szikes felszínek fészkelő fajai; mocsári növényzet (nádasok, gyékényesek, sásosok és zsiókások)
fészkelő fajai; nedves rétek fészkelő fajai; száraz gyepek fészkelő fajai; erdősztyeppek fészkelő fajai. A szakértők ezután minden madárcsoport esetében egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték a bemeneti térképek kategóriáit azok fészkelésre és táplálkozásra való alkalmasságuk
szerint. Az így létrejött „tudásmátrixok” információjával az öt madárcsoport alkalmassági
térképét állítottuk elő a QuickScan szoftver segítségével. Az öt kapott térképből egyesített
alkalmassági térképet is létrehoztunk úgy, hogy az egyesítő algoritmus a szakértők által javasolt súlyozott átlagképzés lett. A legnagyobb súlyt a sekély nyílt vizek fészkelő fajai számára
alkalmasnak ítélt területek kapták, így az állandó vagy időszakos nyílt vizek és azok környéke
vált a madárdiverzitás szempontjából legértékesebb élőhellyé a térségben.
A kapott térképet a szakértők leellenőrizték, és helyenként változtatásokat javasoltak az
élőhelytérképen. Végül a TWI változtatásával „szárazodási” és „nedvesedési” forgatókönyveket képeztünk, és az alkalmassági besorolás alapján modelleztük, hogyan változhat a mintaterület alkalmassága madárfészkelésre és táplálkozásra. A szakértők a modellezés eredményét
reálisnak értékelték.
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Kiss Gábor
Egyedi tájértékeink megőrzése a helyi közösségekkel
Földművelésügyi Minisztérium, Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály
gabor.kiss@fm.gov.hu
Kulcsszavak: egyedi tájérték, közösségi tájérték-gyűjtés, Hetés
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény meghatározása szerint egyedi tájértéknek minősül „az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van”. Az egyedi tájértékek kataszterezésének részleteit – így az egyedi tájértékek osztályozását, a felmérések vizsgálati területét, a felmérési adatok rögzítésére szolgáló adatlapot, valamint ezen értékek megállapítására, nyilvántartásba vételére vonatkozó előírásokat – az MSZ 20381: 2009 „Természetvédelem. Az egyedi tájértékek kataszterezése” című Magyar Nemzeti Szabvány rögzíti. A
felmérések módszertanát a TÉKA-program keretében az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium
szervezésében „Mindennapi kisemlékeink megőrzéséért. Útmutató az egyedi tájértékek kataszterezéséhez” címmel készült kiadvány foglalja össze.
Az egyedi tájértékek megőrzésében általában nem a tiltás és kötelezés a legfontosabb eszköz. Az ember által létrehozott tájértékek esetében gyakran a fenntartható módon történő
hasznosítás a fennmaradás záloga. A nem használt tájelemek állaga általában hamar romlásnak indul, végső sorsuk az elfeledés, és azzal összefüggésben a pusztulás.
A magyar tájak pusztuló tájértékeit látva úgy tűnik, hogy az értékes tájelemek megőrzésére
a jelenlegi szabályozási környezet és értékmegőrzési gyakorlat nem biztosít megnyugtató alapot. Ezt felismerve a természetvédelemi szakterület szakemberei az egyedi tájértékek megőrzésének új koncepcióját dolgozták ki. Ennek központi eleme a helyi közösségek motiváltságának, érdekeltségének megteremtése a tájértékek megőrzésében, a tájban élő és dolgozó emberek bevonása az értékmegőrzési folyamatba, a felméréstől kezdve a tényleges értékmegőrző
tevékenységig. A tájérték közösségi gyűjtése egyrészt lehetővé teszi a „helyi tudás” jelenleginél nagyobb mértékű hasznosítását, s egyben megteremti az alapját a „helyi erők” mozgósításának. Ezzel párhuzamosan a hatósági eszközök érvényesítésének jogi lehetőségét az országos
zöldhatóságoktól indokolt helyi szintre áthelyezni. Ebben a jelenleginél fontosabb szerepet
kell kapnia a településrendezési eszközöknek, amelyeknek már a hatályos jogszabályi előírások szerint is tartalmazni kell az egyedi tájértékek listáját.
2013 őszén és 2014 tavaszán a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) finanszírozásában, a Zöldutak Módszertani Egyesület (mint vezető partner), az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai
Osztálya (mint szakmai partner) és a Vasfüggöny Út Egyesület részvételével mintaprogram
zajlott a négy magyarországi és hat szlovéniai kistelepülést magában foglaló Hetés néprajzi
táj területén. A mintaprogram célja a közösségi tájértékgyűjtés előzetesen felvázolt módszertanának gyakorlati alkalmazása, tesztelése volt, különös tekintettel a tájértékek zöldút keretében történő hasznosítására. A program mintaként szolgálhat más hasonló jellegű felmérési és
megőrzési programok számára, s egyben elősegíti az egyedi tájértékek jogi szabályozásának
átalakítását, amelynek során a helyi közösségek bevonásával a tényleges megőrzés egyik fontos alapját kívánjuk megteremteni.
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Kiss Márton* – Takács Ágnes – Pogácsás Réka – Berkes Lilla – Gulyás Ágnes
Települési faállományok ökoszisztéma-szolgáltatásainak értékelése Szeged példáján
Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
* kiss.marton@geo.u-szeged.hu
Kulcsszavak: ökoszisztéma-szolgáltatások, városi fák, szénmegkötés, szennyezőanyagmegkötés
Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése a tájökológiai kutatások egy új irányaként és
egyben alkalmazott, tervezési keretrendszerként is szolgálhat a legkülönbözőbb tájtípusokban.
A városi ökoszisztémák az emberi tevékenység által erősen befolyásolt, akár mesterségesen
fenntartott rendszerek, ugyanakkor az épített környezetben, nagy népsűrűségű területeken
kiemelt jelentőségük van. Ezért a települési zöldfelületek esetében különösen nagy szerepe
van az integrált környezetértékelési megközelítéseknek, vagyis a lakosság által érzékelt, illetve a kezelő szervek által felhasznált közvetlen hasznok mellett az egyéb értékek (szabályozó,
fenntartó és kulturális szolgáltatások) számszerűsítésére, majd azok minél teljeskörűbb döntéshozói alkalmazására. Munkánkban erre mutatunk be egy példát két szabályozó szolgáltatás
modell alapú értékelésével egy Szeged belvárosi faállomány példáján.
A települési faállományok ökoszisztéma-szolgáltatásainak jelentős része a városok sajátos
klimatikus viszonyaival kapcsolatos. Ezek közül a szénmegkötés és szennyezőanyagmegkötés számítását és annak eredményeit mutatjuk be, amit egy erre a célra fejlesztett amerikai modell (i-Tree Eco) adaptálásával végeztünk. A számításokat az teszi lehetővé, hogy
ezeknek a szolgáltatásoknak az indikátorai (biomassza, levélfelület) jól megadhatók az erdészet által már leírt allometriai és növekedési egyenletek segítségével. A munka alapadatbázisát egy Szeged belvárosának nagy részét lefedő fakataszter adta, amelynek részét képezik a
modell terepi protokolljában előírt adatok (faj-, különböző méret- és állapotjellemzők). A meteorológiai adatok az OMSZ adatbázisából, a szennyezőanyag-adatsorok (CO, O3, NO2, PM10,
SO2) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szegedi állomásáról származnak.
Az eredményekből információkat kapunk a vizsgált szolgáltatások nagyságrendjéről a települési faállomány vonatkozásában általában, valamint az egyes fajok összehasonlító jellemzéséhez is. A szénmegkötés egyedenkénti értéke a legtöbb fajnál 10-20 kg/év, a szennyezőanyag-megkötés 200-400 g/év között mozog, a legjelentősebb megkötő fajok (platán, japánakác) értékei ezeket meghaladják. A biomasssza- és levélfelület-mennyiség, illetve azok fajok
közötti különbségei a faji sajátosságok mellett értelemszerűen elsősorban a méreteloszlással
magyarázhatók, ugyanakkor az állomány szerkezeti jellemzőiből faállapotbeli különbségek is
megfigyelhetők (pl. a hazai hársfajok rossz állapota). A számítások eredményei a vizsgált
szolgáltatások monetáris értékelését is megalapozhatják, ami a döntéshozatali folyamatokban
való alkalmazást nagyban segítheti.
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Kollányi László
A kastélykertektől a zöld infrastruktúra tervezéséig –
a tájtervezés aktuális feladatai és lehetőségei
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tájépítészet, tájökológia, tájtervezés
A tájépítészet a tájökológiához hasonló fiatal tudományág, szakterület. Kialakulása a XIX.
századi amerikai kerttervező OLMSTED, F. L. nevéhez kapcsolódik. Bár már OLMSTED is nagyobb léptékű tervekben, víziókban is gondolkodott (pl. Boston Emerald Necklace), térségi
jellegű, táji léptékű tervek abban időben még nem készültek. A tájépítészet eltelt kissé több
mint egy évszázada alatt a szakma fókusza kiszélesedett. A kertek, közparkok, zöldfelületek
„összekötésével” megjelent a zöldgyűrű és zöldút fogalma, majd a nagyobb egybefüggő térségek tervezése iránt fordult a szakmai figyelem. A térségek nagyságának változása magával
hozta a problémák komplexitásának növekedését és egyfajta holisztikus szemléletű megoldások kialakulását is. A tájtervezés mindig is nyitott volt a komplex, integráló jellegű elemzésre,
ezért a tájökológiai alapelvek gyorsan teret kaptak a tervezésben is. A tájépítészet – és különösen amerikai iskolája – szerint a tájökológia a gyakorlati jellegű tájtervezés elméleti megalapozója, alaptudománya. A tájépítészet hangsúlyos esztétikai megközelítését így fokozatosan átvette egyfajta ökológiai tervezési szemlélet. Az urbanizáció, a környezeti problémák
folyamatos növekedésével olyan új fogalmak jelentek meg a tervezésben, amelyek a tájökológiai alapú szemléletet tovább erősítették (terhelhetőségi vizsgálatok, hatáselemzés, fenntarthatósági vizsgálatok stb.). A hetvenes évektől a rendszerszemléletű megközelítések is egyre
nagyobb teret nyertek a környezeti tudományokban, a városépítészetben és a tájökológiában
is. A rendszerszemléletű gondolkodás megjelenése, a társtudományok eredményeinek integrálása, a modern információtechnológiai módszerek (fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) tovább erősítette tájtervezés és a tájökológia kapcsolatát. A riói konferenciától datálódó
fenntartható fejlődés (majd később az ehhez kapcsolódó hatásvizsgálatok, környezeti elemzések) további új lehetőségekkel gazdagították a tájtervezők eszköztárát. A kilencvenes évek
elejétől a felgyorsult információtechnológiai forradalom eredményeképpen olyan új eszközök
kerültek a tájépítészek látókörébe. mint pl. a GIS és a távérzékelés, amelyek nagyban hozzájárultak a tájtervezési lehetőségek kiszélesítéséhez. A környezettudatosság növekedésével, a
különböző hazai és EU-s környezeti politikák megjelenésével olyan új területek jelentek meg
a tájtervezésben, mint az ökoszisztéma-szolgáltatások vizsgálata, a zöld infrastruktúra tervezése, vagy éppen a tájkarakter alapú területi tervezés.
Visszatekintve, a száz évvel ezelőtti „tervezési paletta” nagymértékben átalakult, szélesedett, vagy kicserélődött, az eszközrendszer szinte teljesen megváltozott. Megmaradt ugyanakkor a tájtervezés gyakorlati problémák megoldására fókuszáló, de komplex jellegű, holisztikus, friss, nyitott szemlélete. Ha kissé távolabbról nézzük az eltelt száz évet és a mai helyzetet, akkor viszont nem lehetünk elégedettek. Egy orvostudományi párhuzammal élve a tájépítészet, a tájtervezés még mindig csak ott tart, mint ahol az orvostudomány tartott akkor, amikor megjelent az első röntgen, fejlődésnek indult az élettan és a biokémia. Hiányzik, hogy a
napi tervezési munkákba, a jogszabályi környezetbe, a vizsgálati módszerekbe mélyebben
integrálódjanak a tájökológiai jellegű vizsgálati módszerek, megközelítések. A rendszerszemléletű, ok-okozati összefüggéseken, tájmetrián, táji, tájökológiai modelleken, folyamatokon
alapuló, tájkarakter jellegű, hatáselemzéssel járó módszerek szélesebb körű elterjesztése még
a közeljövő feladatai közé tartozik.
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Konkoly-Gyuró Éva
A tájkarakter jelentősége a tájkutatásban
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
egyuro@emk.nyme.hu
Kulcsszavak: tájkarakter, tájkutatás, tájelemzés
„…A föld tájai mindig az egésznek, a földfelszínnek és a rajta folyó történéseknek, az életnek változó és változatos kifejezői. A világ egyéniségekben, időben és térben….ugyanúgy
ugyanott vissza nem térő egyéni koncentrációkban folyik, történik, él, van…A táj egy kivágat,
egy nagy példa a földfelszíni térből, a világ sokritmusú életéből, ahol egyszerre és együtt soksok ilyen ritmus van jelen, - a természetnek nevezett harmóniában” (TELEKI P. 1937: A tájfogalom jelentőségéről. Részletek a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen elhangzott
rektori tanévnyitó beszédből.)
A jelenkori tájkutatás egyik lényeges kérdése, hogy miként tudjuk meghatározni, leírni, jellemezni a táj egyediségét, ’egyéniségét’ meghatározó jellegzetességeket, amelyek révén a
földfelszíni tér egy-egy ’kivágata’ sajátos tartalommal és formával, egyedi ’koncentrációkkal’
telik meg, vagy üresedik ki ezek híján.
A Nagy-Britanniából indult tájkarakter-koncepció és elemzési módszer adott elsőként választ erre a kérdésre a 20. század utolsó évtizedeiben az Angliát és Skóciát teljes területében
lefedő tájkarakter-leírással. Ezt megelőzően és ennek nyomában számos országban készítettek
tájleírásokat, tájosztályozásokat, amelyek részben vagy egészben megfelelnek a tájkarakterelemzés kritériumainak. A 2002–2004 között folyt ELCAI projekt ezeket a példákat igyekezett számba venni. A legutóbbi években is történt előrelépés Európa számos országában, nem
kis részben az Európai Táj Egyezménynek köszönhetően, amelynek tájfogalma a karaktert, ill.
jelleget alapvetőnek tekinti: „Táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti
tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki”
(2007. évi CXI. törvény az Európa Tanács által 2000. október 20-án Firenzében kelt Európai
Táj Egyezmény kihirdetéséről).
Az előadás szemelvényeket mutat be az európai tájkarakter-elemzési módszerekről és kezdeményezésekről. Áttekinti továbbá azokat a hazai tudományos előzményeket, amelyekre
épülhet tájaink karakterének elemzése. A Magyarországon publikált tájosztályozások, tájtipizálások, tájleírások és egyes elkészült tájkarakter-elemzések komoly és megalapozást jelentenek a hazai tájak karakterének meghatározáshoz, leírásához. E feladat elvégzése nagy adóssága a tájkutatóknak, hiszen amint több szakmai fórumon megfogalmazódott, hazánkban is ennek kellene lennie a táj-monitoring alapjának. Ezáltal a természeti és a kulturális értékvédelem, valamint térségfejlesztés harmonizálásának irányába mozdulhatnánk el a fenntarthatóságot elősegítendő.
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Felszínborítás-változások a történelmi Magyarország tájain
a 19. század közepétől napjainkig
1

Nyugat-Magyarországi Egyetem Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
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Kulcsszavak: történeti felszínborítás-változás, tájalakulás, Kárpát-medence
A tájalakulás kulcseleme a felszínborítás-változás, amely számos társadalmi-gazdasági,
geopolitikai hatótényező eredményeként jön létre. Az előadásban ismertetendő vizsgálataink a
NASA „Felszínborítás- és tájhasználat-változás tudományos programja“ által támogatott projekt keretében készültek. „A Kárpát-medence felszínborítás-változása az elmúlt 200 évben”
címet viselő kutatási projektben a katonai felmérésekre és jelenkori adatbázisokra támaszkodtunk. A változás elemzése során négy idősíkot vetettünk össze. A felhasznált alaptérképek a
második katonai felmérés térképei, az 1940-es években készült térképanyag, amely döntően a
harmadik katonai felmérés reambulált térképeit tartalmazza, és az ötvenes évek katonai térképei, valamint a CORINE felszínborítási térkép. A digitalizálás 2x2 km-es rácshálóban történt
az Inspire grid hálózatához illeszkedve.
A történeti felszínborítás-változás elemzésénél összevetettük az országos, a regionális és a
tájhatárok alapján adódott eredményeket és kerestük a változások tájpecifikus vonásait a mai
Magyarország és Erdély tájtípusaiban és földrajzi nagytájain. Tekintettel arra, hogy a vizsgált
területen az alföldek és a folyóvölgyek vízrendezése volt az egyik legjelentősebb emberi hatás, ami a táj átalakítását eredményezte, és amely ma is jelentősen befolyásolja a síkvidékek
természeti potenciálját és népességeltartó képességét, megvizsgáltuk a medence nagy folyói
mentén tapasztalható transzformációs folyamatokat. Feltártuk, hogy a folyóktól való távolság
mennyiben befolyásolja a változás dinamikáját.
A transzformáció okait és összefüggéseit kutatva feltártuk, hogy mely tájtípusban, illetve
térségben éreztették leginkább hatásukat a társadalmi-gazdasági átalakulások és a 20. században bekövetkezett trianoni határmegvonás. Elemeztük továbbá a népességváltozás trendjeit és
ezeket összevetettük a felszínborítás regionális átalakulásával, meghatározva a legjellemzőbb
korrelációkat.
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A salgótarjáni acélgyár salakhányójának előzetes környezet-geokémiai vizsgálata
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Eötvös Loránd Tudományegyetem Litoszféra Fluidum Kutató Labor
Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Centrum
* ko.reka93@gmail.com

2

Kulcsszavak: acélgyártás, salakhányó, urbán geokémia
Közvetlen környezetünk anyagi összetételének ismerete kiemelten fontos az emberek által
lakott településeken. Ennek vizsgálatához nyújt segítséget az urbán geokémia eszköztára. Az
általunk vizsgált területen, Salgótarján városban az elmúlt évtizedek jelentős ipari tevékenységének következtében több salak- és meddőhányó is keletkezett, amelyek rekultivációja napjainkig nem történt meg. A város ipari tevékenysége a 19. század közepén kezdődött, ami
főként a bányászatot, a vas- és az acélgyártást foglalta magába. Az acélgyártáshoz szükséges
nyersanyagot elsősorban a közeli területeken végzett bányászati tevékenységből nyerték. A
Salgótarjáni Acélárugyár 1871-ben kezdte meg a kísérleti termelést és a 20. század kezdetére
már a magyar nyersvastermelés 43,5%-át biztosította.
A nagymértékű ipari fejlődés eredményeként a salak és egyéb hulladékok mennyisége is
növekedett. Az acélgyárban keletkezett salakot és az acél felületén keletkező oxidréteg eltávolítására használt ún. „páclevet” évtizedekig a gyárhoz közeli területen, a Kucord-hegyen
helyezték el, amely a város határán belül található. Kutatásunk célja e salakhányó területének
feltérképezése volt és annak megállapítása, hogy milyen anyagok, milyen módon kerülhettek
oda, és mi ezeknek az anyagoknak az összetétele.
A 2014 novemberében történt terepbejárás során GPS segítségével feltérképeztük a területet, amely során hat salak- és iszapteraszt különítettünk el, összesen mintegy 3000 m2 területen. A legmagasabban és a legalacsonyabban fekvő terasz között mintegy 50 m szintkülönbség van. Öt teraszból vettünk fúrómagmintát egy nyitott félhengeres talajfúróval, amelynek
belső átmérője 30 mm. A 180–220 cm mélységből kiemelt fúrómagok sajátos, többnyire következetes rétegsorokat mutatnak, ami megfigyelhető volt a terület egy természetes, 2,2 méter
magas szelvényén is. Az ismétlődő litológiai jegyek felismerése alapján végeztük el – nagy
gonddal – a terület megmintázását. A fúrómag- és szelvénymintákon kívül 4 talajminta vételezésére is sor került.
A vizsgálatok első fázisában a legfelső teraszból vett fúrómag három jelentősen elkülönülő
litológiai egységét – azaz „talajnak”, vörös salaknak és fekete salaknak elnevezett egységét –
vizsgáltuk meg. Azért erre a mintára esett elsőként a választás, mert – tekintettel arra, hogy
ez a terasz helyezkedik el legfölül, és van legközelebb a salaklerakó csúcsához – feltételeztük,
hogy anyaga a legkevésbé keveredett. A minták elemi összetételét Phillips röntgendiffraktométerrel (XRD) határoztuk meg. Fritsch típusú szitasorozattal (2; 1; 0,500; 0,250;
0,125 és <0,063 mm) szemcseméret-elemzést végeztünk, az egyes szemcseméretek frakcióinak tömege száradást követően lett meghatározva. A szitálás során elkülönített 0,125-0,250
mm és 0,250-0,500 mm-es tartományba eső szemcsefrakciókat NIKON SMZ 1000 típusú
sztereomikroszkóppal megvizsgáltuk, hogy a mintát felépítő elegyrészekről előzetes információt kapjunk.
A munka első fázisában az 1. számú terasz 3 kiemelt rétegének elsődleges vizsgálata elkészült. A továbbiakban ugyanezen fázisok anyagi összetételének alaposabb tanulmányozása,
valamint a többi terasz anyagának vizsgálata a cél.
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Ladányi Zsuzsanna* – Blanka Viktória – Szilassi Péter –
Sipos György – Szatmári József
Aszály- és belvízérzékenység, valamint azok társadalmi megítélése közötti kapcsolat
vizsgálata a Dél-Alföldön
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
* ladanyi@geo.u-szeged.hu
Kulcsszavak: aszály, belvíz, társadalmi megítélés, Dél-Alföld
Az éghajlatváltozásnak köszönhető növekvő aszály- és belvízgyakoriság jelentős ökológiai
és gazdasági károkat okoz az Alföldön. Az itt élő emberek összefogása és együttműködése
elengedhetetlen a fenntartható vízgazdálkodás és az élhető környezet jövőbeli tervezése
szempontjából, ezért lakossági kérdőívezéssel, valamint a gazdálkodókkal és a döntéshozókkal készített mélyinterjúk segítségével tártuk fel azok véleményét a következő témakörökben:
1) A klímaváltozás milyen hatásai érvényesülnek a Dél-Alföldön? 2) Milyen jelentőségű az
aszály- és a belvízprobléma a települések lakóinak életében és milyen hatással van a települések mezőgazdaságára? 3) Milyen okokkal magyarázzák az aszály- és a belvízprobléma kialakulását? 4) Milyen megoldási lehetőségeket látnak azok kezelésére? 5) Mennyire látják fenntarthatónak a jelenlegi gazdálkodási struktúrát? A kutatás során 13 településen 481 lakossal
készítettünk kérdőíves felmérést, valamint 52 gazdálkodóval és települési döntéshozóval
mélyinterjút. A kérdőívek és mélyinterjúk során kapott válaszok térbeli megjelenését összehasonlítottuk az aszály és belvíz szempontjából lényeges környezeti paraméterek térbeli mintázatával.
A természetföldrajzi háttér térbeli különbségei jól visszatükröződtek mind a lakossági kérdőívekre adott válaszokban, mind a mélyinterjúknál. Az eredmények alapján elmondható,
hogy a területen élő lakosság és a gazdálkodók reálisan érzékelik aszály- és belvízprobléma
jelentőségét és mértékét, és a válaszadók jelentős része a területén jellemző okozó tényezőket
is jól látja.
A terméskiesés mértéke a gazdálkodók véleménye alapján is jelentősen függ a termesztett
növények jellegétől, az öntözés lehetőségeitől, a talajtípustól és a terület elhelyezkedésétől. A
megkérdezett gazdálkodók véleménye szerint az öntözés nélküli gazdaságokban akár 50100%-os terméskiesés is előfordulhat, a legnagyobb kiesés általában a kukoricánál figyelhető
meg. A mennyiségi károk mellett minőségi károkat is tapasztalnak (pl. beltartalom romlása),
de egyes évelő növényeknél (pl. spárga) élettartam-csökkenést is megfigyelték. A fokozódó
aszállyal együtt a korábbihoz képest új kártevők, mediterrán fajok jelentek meg, és a rovarkárok intenzitása is változott.
A megkérdezett gazdálkodóknak a véleménye megoszlik abban a kérdésben, hogy mennyire fenntartható a régióban a jelenlegi művelési mód. A legtöbb döntéshozó jövőképében az
alkalmazkodás, a fenntarthatóság fontos tényezőként jelenik meg. Látják azt, hogy a fenntarthatóság csak alkalmazkodással valósulhat meg a változó körülményekhez. A gazdálkodók és
a döntéshozók sok megoldási lehetőséget látnak a problémára, de igazából jelenleg tanácstalanok és bíznak a hidrológiai, mérnöki és kutatói társadalom szaktudásában.
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Lázár Dóra* – Weidinger Tamás
A WRF-CMAQ csatolt időjárási terjedési modell hazai adaptálása
és ökológiai alkalmazási lehetőségei
Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék
* ldora1989@gmail.com
Kulcsszavak: WRF-CMAQ, meteorológia, ökológia, numerikus modellezés, nyomanyagkoncentráció
A numerikus modellezés a meteorológia szerves része, amely nélkül elképzelhetetlen az
időjárás és a légszennyezettség előrejelzése. Az elmúlt években előtérbe kerültek a csatolt
meteorológiai-levegőkörnyezeti modellek, ahol egyidejűleg történik a légköri állapotjelzők és
a légszennyezők (gázok, aeroszol részecskék) előrejelzése.
A légköri terjedési modellek kapcsolatot teremtenek a meteorológia, a kémiai anyagok fluxusa, szállítása és átalakulási, ülepedési folyamatai között. Az általunk adaptált nyílt forráskódú, szabadon fejleszthető CMAQ modell (Community Multiscale Air Quality - Többléptékű Közösségi Levegőminőségi Modell, USA Környezetvédelmi Hivatala – US EPA,
www.cmascenter.org/cmaq/) lehetővé teszi, hogy a globálistól a regionális skáláig gyors és
hatékony szimulációkat lehessen végezni. A megfelelő parametrizációs beállítások kiválasztása után a modell alkalmas többek között a troposzférikus ózon, a szálló por, a toxikus vegyületek, a savas ülepedés vagy az aeroszol modellezésére is.
Az ELTE Meteorológiai Tanszékén több éve futtatjuk a WRF időjárás-előrejelzési modellt
(Weather Research and Forecast – Időjárás-kutató és -előrejelző). Ehhez kapcsoltuk CMAQ
terjedési modellt. A levegőkörnyezeti előrejelzés készítéséhez adaptálni kellett még a
SMOKE (Sparce Operator Kernel Emissions – Emissziós Kataszter Számító) programot is,
ami kapcsolatot teremt a meteorológiai bemenő adatok, a kezdeti szennyezőanyag-mezők és
az emissziós adatbázisok között. E három részből állt össze az ELTE ATLASZ számítógépén
a Kárpát-medence térségére adaptált WRF - CMAQ – SMOKE modellrendszer.
Bemutatjuk az egyes modellkomponensek felépítését, az adatáramlás folyamatát, s kitérünk a felszíni és talajadatbázisokra is. Részletesen tárgyaljuk a különböző – választható –
parametrizációs eljárásokat. A modellfuttatás eredménye egy 12 km-es horizontális rácshálózat pontjaira kapott időjárási (szél, hőmérséklet, nedvesség, csapadék, stb.) és levegőkörnyezeti (nyomanyagok, pl. O3, NOx és aeroszol részecskék) előrejelzés. A számításokhoz rendelkezésre állnak az elmúlt évek nagytérségű bemenő adatai, így az előrejelzések mellett a modellrendszer alkalmas „visszamenőleges” környezetterhelési vizsgálatokra is.
A modell alkalmazhatóságát – a hazai adaptációs munka első eredményeit – esettanulmányokon szemléltetjük. Kiválasztott pontokban szemléltetjük a nyomanyagterhelést (dózisbecslés), ami az egyik „kézzelfogható” ökológiai, környezet-egészségügyi alkalmazás lehet.
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Lepesi Nikolett1* – Botta-Dukát Zoltán2 – Somodi Imelda2
Prediktív modellek valószínűségi becsléseinek binarizálási lehetőségei a
NATéR elemzések megalapozására
1

2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológia Doktori Iskola
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet
* lepesiniki@gmail.com

Kulcsszavak: prevalencia, vágáspont, kontingenciatábla
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) projekt az éghajlatváltozás káros hatásainak kiértékelési vizsgálataira összpontosít a vízgazdálkodás, biodiverzitás és
földhasználat vonatozásában. Ennek része, hogy a vegetáció válaszát előre jelezzük klímaváltozási forgatókönyvekre. A vegetáció éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképessége becslésének feltétele a vegetáció-predikciós modellek valószínűségi becsléseinek jelenlét–hiány
formába való konvertálása, azaz binarizálása. Ez általában úgy történik, hogy a valószínűségi
skálán felfelé haladva megvizsgáljuk, hogy adott valószínűségi szinten elvágva, azaz
binarizálva a becsült eloszlást mekkora egyezést találunk a tesztadattal. Az egyezés mértékének megállapítására nagyszámú különféle indext vezettek be. Ezeket felkutattuk, aminek során egyértelművé vált az átfedések nagy száma, ezért külön súlyt fektettünk a szinonimák
azonosítására. Az indexek leírása szintakikailag is meglehetősen változatos volt, ezért egységesítettük a képleteket a fajelőfordulás-modellekhez általánosan használt kontingenciatábla
(két dichotóm változóból keletkező négy cellás táblázat) konvencióit használva. A
kontingenciatábla az együttes gyakoriságok táblázatos elrendezése, mely lehetőséget ad a
függőváltozók közötti összefüggések megállapítására. Ez esetben a megfigyelt és a becsült
jelenlétek, illetve hiányok gyakoriságának kereszttáblázatáról van szó. Mivel a valószínűségek folytonosan változnak, ezért mind az egyes kontingenciatáblázatokat, mind az ebből eredő indexértékeket a valószínűségi eloszlás teljes skáláján egyenletesen elosztott vágáspontok
mentén számoltuk ki. R statisztikai környezetben. Emellett teszteltük az indexeknek: a
modellejóságtól és a prevalenciától (jelenlétek aránya a bemenő adatban) való függését is.
Bár binarizálási módszerek számos más tudományágban előfordulnak, áttekintésünket az
adott ökológiai problémára alkalmazott megoldásokra szűkítettük.. A legfontosabbak ezek
közül: Kappa, True Skill Statistic, True Negative Rate, True Positive Rate, Jaccard, Minimal
Predictive Area, Minimized Difference Threshold, Maxmimized Sum Threshold, F-score,
Negative Predictive Power, Positive Predictive Power. A vizsgált indexek között nagyfokú
átfedést találtunk, számos szinonimát felismertünk. Az indexek tulajdonságai alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy mely kutatási kérdések esetén használhatók leghatékonyabban.
Azonosítottuk a NATéR-ben meghatározott feladathoz legjobban illeszkedő indexet.
Eredményeink szerint a legkonzekvensebb döntést az Minimized Difference Threshold hozza,
amely egyben prevalencia-függetlennek is bizonyult. A kappa már ismert prevalenciafüggését mi is tapasztaltuk, de emellett a TSS index is prevalencia-függőnek bizonyult.

59

Lóczy Dénes1* – Dezső József1 – Halász Amadé1 – Czigány Szabolcs1 –
Ortmann-né Ajkai Adrienne2
Árterek rehabilitációs potenciáljának meghatározása Dráva menti példán
1
2

Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet
Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet
* loczyd@gamma.ttk.pte.hu

Kulcsszavak: Ős-Dráva Program, vízpótlás, holtág, talajvíz
A folyók és ártereik helyreállítási lehetőségeinek bemutatására különböző fogalmakat
használnak. Természetes állapotú folyók esetében beszélhetünk helyreállásról (különösebb
emberi beavatkozás nélkül), a restauráció pedig általában erősen módosított állapotú (szabályozott) folyók és ártereik természetes viszonyainak helyreállítását jelenti. Mivel az utóbbi
ritkán lehetséges, sok esetben a rehabilitáció (részleges restauráció) a reális megoldás. A rehabilitációs potenciál azt jelenti, hogy milyen mértékben állíthatók helyre a beavatkozás (szabályozás, ártérlecsapolás) előtti ártéri funkciók (az olyan ökoszisztéma-szolgáltatások, mint az
árvízvédelem, talajvíz-utánpótlódás, üledék- és tápanyag-visszatartás, a vizek öntisztulása,
biodiverzitás, ártéri termékek előállítása, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése stb.).
Bármilyen ártér-rehabilitációs beavatkozás sikere ennek a potenciálnak a helyes felmérésétől
függ.
Mintaterületünk a Dráva cún–szaporcai, a folyószabályozáskor lefűzött holtága, amely
mind a vízi, mind a parti növényzetet tekintve értékes vizes élőhely. Az egész magyarországi
Dráva-ártérhez hasonlóan itt is a kiszáradás jelenti a legnagyobb környezeti veszélyt. Egy
árfogó területfejlesztési koncepció, az Ős-Dráva Program keretében vízutánpótló rendszer
segítségével kívánják kiküszöbölni ennek a folyamatnak a káros hatásait. Kutatásunk célja,
hogy a rehabilitációs potenciál megállapításával megítéljük, milyen esélye van annak, hogy a
program sikeres legyen. A döntő feladat a vízellátottság javítása. Ennek értékeléséhez talajvíz- és talajnedvesség-monitorozást végzünk, tanulmányozzuk a növényzet és az ártéri talajok
dinamikáját, meghatározzuk a holtág teljes vízháztartási egyenlegét.
A vizsgálatok előzetes eredményei arra utalnak, hogy a Fekete-vízből végrehajtandó vízpótlás nem lesz elegendő az ártéri funkciók elvárt szintű teljesüléséhez, az ökoszisztémák
állapotának lényeges javításához. Az éghajlatváltozás várható hatásai az ökológiai állapot
további romlását idézhetik elő.
Köszönet az OTKA (szerződés száma: K 104552) és a Visegrádi Alap (31210058) támogatásáért.
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Malatinszky Ákos
Természeti értékek éghajlati alkalmazkodásának segítése: szükségesség és módszerek
Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
malatinszky.akos@mkk.szie.hu
Kulcsszavak: adaptáció, éghajlatváltozás, gazdálkodás, tájhasználat, természetvédelmi kezelés
Az éghajlatváltozás új kihívások elé állítja Európa természeti élőhelyeit és a védelmükre
irányuló törekvéseket. Az éghajlati előrejelzések tükrében újra kell gondolni kezelésük módjait és a védelmi beavatkozásokat. A jelenlegi védett természeti területek a rendelkezésre álló
éghajlati modellek tanúsága szerint hosszú távon nem lesznek képesek az összes, általuk védeni hivatott növény- és állatfaj megóvására.
A HABIT-CHANGE projekt keretében a Körös-Maros Nemzeti Park kijelölt mintaterületein feltártuk és értékeltük az élőhelytípusok állapotát, veszélyeztető tényezőit, a jelenlegi
gazdálkodási és természetvédelmi módokat és az illetékes helyi, regionális és országos szervezetekkel együttműködve javaslatokat készítettünk a proaktív beavatkozásra a természeti
értékek megőrzése érdekében. Adaptációs tervezési folyamatot koordináltunk a múltbeli folyamatok, az éghajlat-változási előrejelzések és távérzékeléssel nyert adatok alapján, figyelembe véve a lehető legtöbb, nagy bizonytalansági fokot hordozó tényezőt, igyekezve integrálni az érintett hatásviselőket és a hazai és EU-s szabályozási környezetet. Érzékenységi térképek készítését és indikátorok kidolgozását követően nemzetközi partnereink távérzékeléses
döntéstámogató rendszerébe töltöttük fel tapasztalatainkat.
Az éghajlatváltozáshoz köthető fő jelenlegi problémák és ütközési pontok a természetvédelmi kezelési elvárások és a gazdálkodói érdekek között a mintaterületeken a kaszálás időpontjának és az állateltartó képességnek a meghatározása, a legelőtakarmány mennyiségének
és minőségének megváltozása, a szélsőséges csapadékviszonyokból és az azok következményeként fellépő élőhelyi változásokból fakadó túl- és alullegeltetés, a téli legeltetés egyre
gyakoribbá válása, a szélsőségesen száraz (pl. 2011, 2012) és a szélsőségesen csapadékos (pl.
2010) vegetációs időszakú évek, a vízpótlás biztosítása, a gyomfajok, ezen belül különösen az
inváziós fajok térhódítása elleni küzdelem, a felhagyott területeken kialakult száraz gyepek
cserjésedése, a talajvízszint csökkenése, valamint a nád előretörése a hagyományos nádaratás
megszűnésével. Az éghajlatváltozás kedvezőtlenül hat az állatállomány egészségére is, különösen a fiatal állatokra. Az elemzések azt mutatják, hogy a mintaterületen a korábbi évtizedek
adatait összehasonlítva mindössze másfél évtized alatt is jelentősen növekedett a nyári hónapokban korábban is jelentős mértékű éghajlati vízhiány, ami az előrejelzések alapján a vegetáció állapotának komoly leromlásához, és ezzel a gazdálkodói és a természetvédelmi érdekek
további kiéleződéséhez vezethet. Mindezek miatt elengedhetetlen, és sürgető feladat a szektorok felett átívelő mitigációs intézkedések foganatosítása mellett az adaptáció segítése egyrészt
a természeti rendszerek autonóm adaptációjának segítése, rezilienciájuk növelése útján, másrészt a tervezett adaptáció intézkedései, beruházásai, kezelési megoldásai révén. Az adaptív
kezelés tervezésének folyamatába az ökológiai szempontok mellett a gazdasági és társadalmi
vonatkozásokat is integrálni kell, a lehető legtöbb érintett hatásviselő bevonásával, proaktív
módon. Figyelembe kell venni továbbá a táj korábbi változásait, a természetvédelmi kezelés
során alkalmazott legelő állat fajának és fajtájának legelési, csoportképzési, taposási szokásait
és hőtűrését, a kaszálás módját, idejét és gyakoriságát, valamint az adott területen megőrzendő
természeti értékek sokszor egymással szembenálló igényeit, amelyek folyamatosan változnak
az időjárási szélsőségek következtében.
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Mészáros Szilvia* – Boromisza Zsombor – Módosné Bugyi Ildikó
Kavicsbányatavak fenntartási gyakorlata hazai példák alapján
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
* szilvia.meszaros22@gmail.com
Kulcsszavak: kavicsbányató, tófenntartás, utóhasznosítás
A kavicsbányászat eredményeképpen kialakuló bányatavak közismert hidrológiai hatásuk
mellett jelentős vízminőségi kockázatot jelentenek az egész talajvízrendszerre a bányászati
tevékenység és az utóhasznosítás során egyaránt. Megfelelő fenntartási gyakorlattal a kedvezőtlen hatások mérsékelhetők, azonban a fenntartási feladatok utóhasznosításonként is változnak. A kutatás célja, hogy esettanulmányokon keresztül bemutassa a hazai bányatavak fenntartási gyakorlatát különböző típusú utóhasznosítások során, rámutasson az esetleges hiányosságokra, ezáltal vázolja a jövőbeni kihívásokat és az ezekre (potenciálisan) adott válaszokat.
A hazai mintaterületek Délegyháza–Kiskunlacháza térségéből kerültek kiválasztásra, hogy
a hasonló természeti-táji adottságok révén jobban összehasonlíthatók legyenek a szükséges
fenntartási feladatok; ugyanakkor az utóhasznosítások széles spektrumot ölelnek fel a természetvédelmi célú kezeléstől az intenzív sporttevékenységekig. A mintaterületeket a kezelőkkel, tulajdonosokkal készített interjúk, illetve helyszíni tapasztalatok alapján, azonos szempontrendszer szerint vizsgáltuk. A kérdések kiterjedtek az utóhasznosítás típusára, intenzitására, az esetleges használatbeli korlátozásokra, a természeti adottságok, környezeti állapot azon
adottságaira, melyekre a fenntartás hatással van, vagy amelyek nagyban befolyásolják a fenntartási feladatokat, a konkrét fenntartási feladatokra, azok rendszerességére, felelőseire, költségeire (nagyságrendeket tekintve), illetve hogy dokumentálják-e a kezelései feladatokat,
vannak-e ütemezve. Mindezek a helyszínelés során kiegészítésre kerültek a terhelő, veszélyeztető tényezők feltárásával (összefüggésben a környező tájhasználatokkal is), a növényzet
jellemzésével, a part-és rézsűviszonyok feltárásával, a meghatározó művi elemek leírásával.
Megállapítható, hogy a vizsgált mintaterületeken számos utóhasznosítás típus fordul elő,
általában egy bányató esetén többféle, pl. rekreációs, tenyésztési vagy természetvédelmi célú
használatok. A vizsgált tavak főbb külső veszélyeztető, terhelő tényezői általában a közlekedésből, közműlétesítményekből vagy közművesítés hiányából, szomszédos iparterületek
emissziójából, mezőgazdasági területeken használt kemikáliákból vagy a szomszédos tavak
kedvezőtlen vízminőségéből, illetve utóhasznosításokból adódnak. Az utóbbiakból adódó
terheléseket többnyire a tereprendezés, rézsűvédelem és partbiztosítás hiánya okozza, amelyekkel együtt a hullámkeltés, szél, csapadékvíz lefolyása és növényzet hiánya jelentős partés rézsűpusztulást eredményez. Ahol mégis történt partbiztosítás, ott általában a
kulékavicsokkal, kőszórással, dorongművekkel vagy támfalakkal biztosított partvonalak és
gyepesítéssel stabilizált rézsűk jelentek meg. Esetenként jelentős probléma a tavak
szervesanyag-terhelése, mely a halak takarmányozásából vagy legelő állatok trágyázásából
adódnak. A fenntartási feladatokat elsősorban a gyakoriság és költségigény alapján az alábbiak szerint csoportosítottuk: mindennapos fenntartási feladatok, művi elemek kisebb karbantartási munkái, növényzet ápolása, művi elemek nagyobb fenntartási munkálatai, vízminőség
javítása, egyéb feladatok. A vizsgált mintaterületeken a fenntartással kapcsolatos terveket
nem készítenek, az ütemezés a gyakorlatban kialakult, az idényjellegű utóhasznosításhoz igazodik. A fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok közül azokat dokumentálják, melyekre vonatkozóan környezetvédelmi vagy balesetvédelmi szempontból jogszabályok általi
szigorú előírások vannak. A bányatavakkal kapcsolatos fenntartási feladatok sora további kutatással kiegészíthető, melynek alapvető eleme más mintaterületek bevonása.
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Mészáros Szilvia* – Gergely Attila
Útfejlesztés táji hatásai hazai mintaterületeken
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
* szilvia.meszaros2@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: Útfejlesztés, tájvédelem, tájba illesztés.
A közútfejlesztés minden kornak szükségszerű feladata, hiszen a közlekedési kapcsolatok
megteremtése, illetve a meglévő kapcsolatok használhatóságának biztosítása össztársadalmi
érdek. Azonban az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, illetve a csatlakozás előkészítése
számos változást hozott – pl. a tervezési követelmények vagy az útfejlesztések intenzitásának
növekedése szempontjából –, így a közútfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kérdések aktualitása is vitathatatlan. A közútfejlesztések aktualitását szemlélteti, hogy az NFM szerint a 2014–
2020-as támogatási időszakban várhatóan 1040 milliárd Ft uniós támogatás áll majd rendelkezésre az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén belül, melynek kb. 30,5%-a
közútfejlesztési célt szolgál majd.
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 élőhelyfragmentáció, az életközösségek veszélyeztetése (pl. inváziós fajok elterjedése, elütések); a
tájképi adottságok megváltoztatása. Ugyanakkor szükséges megemlíteni a pozitív társadalmigazdasági hatásokat, ezek közé sorolható például a foglalkoztatottság növelése (vidéki munkaerő mobilizálása), elmaradott térségek felzárkóztatása a regionális elérhetőség javításával, a
turizmus-idegenforgalom alapvető feltételének – megközelíthetőségnek – a megteremtése.
A kutatás fő célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bemutassa, melyek a megvalósult,
illetve kivitelezés alatt álló beruházások meghatározó táji hatásai, a felmerülő problémák (a
tervezési gyakorlat problémakörét is ide értve), és hogyan lehet, illetve lehetne megfelelő tervezéssel és tájrehabilitációval elérni – ökológiai, funkcionális és esztétikai szempontokat is
egyaránt figyelembe véve – a tájba illesztést, vagyis a kedvezőtlen táji-természeti hatások
minimalizálását.
Mintaterületként külterületi, a mai jogszabályok (314/2005 Korm. rend.) alapján legalább a
felügyelőség döntésétől függően környezeti hatástanulmányhoz kötött beruházások kerültek
kiválasztásra, melyek már megvalósultak, illetve jelenleg kivitelezés alatt állnak. A kutatás
módszere a beruházásokkal kapcsolatos tervek és dokumentumok áttekintésén (a tervezésben
való részvétel okán), helyszíni tapasztalatokon alapul.
A kutatás eredményeit röviden összefoglalva megállapítható, hogy a beruházások megvalósítása során fellépő táji-természeti hatások közül legjelentősebb konfliktusokat az élőhelyek
megszűnése, a fragmentáció és a tájképi hatások jelentik. A hatások mérséklését elsősorban a
védett fajok áttelepítésével, ökológiai átjárókkal, növénytelepítéssel lehet megoldani, illetve
esetenként a hatásbecslések (értsd: előzetes környezeti vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat,
Natura 2000 hatásbecslés) előrejelzései alapján a tervezett beruházások paramétereinek módosításával (pl. bekötőút leburkolásának elmaradása).
Az útfejlesztések során fellépő táji-természeti kedvezőtlen hatások és ezekre adott megoldások sora további kutatással kiegészíthető, melynek alapvető eleme egyéb mintaterületek
bevonása.
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Mezősi Gábor* – Bata Teodóra
A tájtípusok értelmezése és azok térképezése
Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
* mezosi@geo.u-szeged.hu
Kulcsszavak: táji paraméterek, tájtípus, tájtípusok térképezése
A tájnak sokfajta értelmezése ismert mind tartalmi, mind területi értelemben. Szerkezeti,
technikai szempontból a tájak integrált regionális egységeit a különböző szerzők alapvetően
két megközelítésben elemzik. Az egyiknél az alkalmazott paraméterek által meghatározott
homogén egységekből (pl. litológia, talaj, vegetáció) indulnak ki és utána ezeknek az egységeknek a klaszterezésével, vagy a paraméterek metszetkészítésével állítanak elő komplexebb
egységet. A másik megoldás eredendően integráltnak értelmezi a táji egységeket (annak minden hierarchiai szintjét). Abban jelentős eltérések vannak, hogy ezek az egységek milyen természeti és társadalmi paramétereket fognak át. Az így értelmezett többnyire természeti tényezőkre kiterjedő ökotópok a tájak építőkövei.
Az országonként eltérően értelmezett tájakat típusok alapján is lehet csoportosítani. A kérdés az, hogy milyen tényezők figyelembe vételével kísérlik meg ezeket értelmezni. A szóba
jöhető paraméterek köre széles (olykor szükségtelenül bőséges). Így szinte minden országban
létezik valamilyen paraméter-együttes, amely a geológia, domborzat (tájforma), az éghajlat,
talaj, növényzet, területhasznosítás, táji szerkezet, tájtörténet, területhasznosítás változásának
dinamikája, települések, területhasznosítás, esztétika körére terjed ki. E paraméterekből kiválasztott együttesekkel kíséreltek meg típusokat értelmezni, ill. azonosítani. Ez azért is nehézkes, mert nincs szélesen elfogadott meghatározása a tájtípusnak.
A sokfajta típusalkotás közül szakmailag hármat elemzünk Magyarországra vonatkozóan,
de az eredményeket szembesítjük a hasonló logika alapján készített európai tipizálással is. A
vizsgálat célja alapján a paraméterek felhasználásával a három típusalkotás a regionális egységek kialakulása, működése és használata szempontjából született és az itt kapott számításokat, illetve azok térképi eredményét mutatjuk be és elemezzük. A vizsgálatok a regionális
egységek korábban említett első megközelítésén alapultak, mert az integrált egységeken alapuló elemzés számításának nagyon szűkösek a forrásai és statisztikai alapjai. Ez sajnos nem
jelenti azt, hogy az alkalmazott módszer minden szakmai-statisztikai próbát kiállna idehaza és
külföldön. Célszerűen elemzendő kérdés, hogy az eltérő megoldásokkal értelmezett típusok
különböznek-e egymástól. Az erre vonatkozó sokdimenziós skálázással kapott eredményeket
közöljük.
Ha ilyen sok vita van a tájtípusok azonosításával, jogos kérdés, hogy akkor mi indokolja
azt, hogy ezeket megkíséreljük meghatározni – mégpedig oly módon, hogy azok a matematika lényeges követelményeit hordozzák. A számítások alapján példaképpen bemutatjuk, hogy
mely tájtipológiai egységek nem teljesítik ezen feltételeket, azaz mely esetben kérdőjelezhető
meg ezeknek a rendszerbe illesztése. E kérdések kvantitatív alapon nyugvó tudományos megközelítése a tájtervező, tájminősítő feladatok lényeges kritériumának tekinthető.

64

Mika János* – Rázsi András – Utasi Zoltán
A szőlőtermesztést meghatározó éghajlati elemek változásai Észak-Magyarországon
Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék
* mikaj@ektf.hu
Kulcsszavak: CarpatClim, klímaváltozás, instrumentális változók
A hőmérséklet, a csapadék, a napfénytartam és a légnedvesség változásait állítjuk párhuzamba a félgömbi átlaghőmérséklettel Észak-Magyarország 0,1x0,1 fokos rácshálózatának
pontjaiban az 1976 és 2005 közötti, monoton melegedő időszakban. A regressziós együttható
becslését az ún. instrumentális változó módszerével végezzük, ami abban az esetben ajánlott,
ha okunk van feltételezni más, de nem megismerhető tényező hatását a lokális változókra,
vagy szisztematikus mérési hibára gyanakszunk a függő, avagy a független változóban. Egy
tetszőleges változó idősorát akkor vehetjük figyelembe a kérdéses regressziós becslésben instrumentális változóként, ha egyidejűleg teljesülnek a következő feltételek: 1) nem-zéró korreláció a független változó megfigyelt értékeivel, 2) a korreláció hiánya a független változó
hibáival, 3) a korreláció hiánya a regresszió maradékaival (hibáival) a független változóban.
Alkalmas instrumentális változó felhasználásával a regressziós együtthatót a cov(Y,Z)/cov
(X,Z) hányados adja, azaz a zárójeles változók közötti kovarianciák hányadosa.
Esetünkben a független változó a félgömbi átlaghőmérsékletek sorozata, Y rendre a helyi
éghajlati elemek, míg a Z instrumentális változó pedig egy olyan 30 elemű vektor, amelynek
komponensei az évszámok 1976-tól 2005-ig. Az instrumentális változó módszere megadja a
regressziós együttható torzítatlan, pontszerű becslését, azonban nehéz ezekhez a becslésekhez
szignifikanciakritériumot megadni, ami hátrányt jelent más regressziós becslésekkel szemben.
Ezek azonban olyan hosszú idősorokat igényelnének, ami ilyen teljes térbeli fedésben nem
elérhetők.
A függő változóként használt, helyi adatokat a CarpatClim projekt során állították elő az
OMSZ munkatársai (www.carpatclim-eu.org). Az interpolációt a teljes ország, sőt néhány
határon túli, hosszú idősorú állomásai alapján végezték úgy, hogy az állomási adatokat még
az interpoláció előtt homogenizálásnak vetették alá (MASH; SZENTIMREY 1999). Az alkalmazott interpoláció (MISH; SZENTIMREY–BIHARI 2006) sajátossága, hogy a térbeli korrelációk
mellett figyelembe veszi az időbeli kapcsolatokat is. A rácsponti adatok 1961– 2010 között
készültek el, de számításainkban csak az 1976–2005 közötti, monoton globális melegedést
mutató időszakot használtuk fel, mivel ez biztosítja a fenti 1) feltétel teljesülését. Az időszak
azért ér véget 2005-ben, mert ezután stagnálás mutatkozik már az északi félgömb átlaghőmérsékletében is (IPCC 2013).
A számítások eredményei regressziós együtthatók, amelyeket 0,5 °C globális melegedésre
számítjuk át (azaz osztjuk kettővel), mert a vizsgált időszakban csak kb. ekkora melegedés
volt. A megállapított kapcsolatokat emiatt nem volna helyes azok értelmezési tartományán túl
extrapolálni.
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Mika János* – Utasi Zoltán – Tóth Antal
Völgyalji városaink néhány jellemzője
Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék
* mikaj@ektf.hu
Kulcsszavak: légszennyezettség, Központi Statisztikai Hivatal, városökológia
A völgyhatás és a városhatás egymást keresztező, egyedi hatásaik felismerését gyakran
megnehezítő hatások. Emiatt a városklíma- és levegőminőség-elemzések igyekeznek csak
„vegytiszta” síkvidéki városokra koncentrálni (GOLDREICH 2009). Korábban (UTASI et al.
2011) szubjektív választással azonosítottuk hazánk völgyalji fekvésű városait a 2007. év légszennyezési és társadalomföldrajzi adatait összehasonlítva más, hasonló méretű és fekvésű
síkvidéki állomásokkal.
A jelen vizsgálatban immár 2013-ig használtunk adatokat, a besorolás is objektív topográfiai kritériumok alapján történt. A völgyalji városok mintegy 1 millió lakosa sajátos körülmények között él. Időjárási és levegőminőségi szempontból a domborzat jelenléte egyszerre hátrány és előny. Hátrány, mert a hegyek, mint mechanikai akadályok gátolják a légmozgást,
előny viszont azért, mert éppen a szélcsendes időszakokban előtérbe kerül a hegy-völgyi szélrendszer, ami éjszaka lecsurgó, nappal felemelkedő légmozgást indukál a lejtőkön. Társadalmi-gazdasági vonatkozásban ugyanakkor megállapítható, hogy a völgyalji városok zöme bányászváros volt az ehhez gyakran kapcsolódó iparral, ami a korábbi évtizedekben kedvező
életkörülményeket biztosított, ám ez az előny a rendszerváltás után visszájára fordult.
A levegőminőség mérése az OLM hálózatában történt, amiből a 2007 és 2013 közötti éveket használtuk fel, azok átlagában hasonlítva egymáshoz a völgyalji és a síkvidéki állomásokat. Ez a megoldás kiküszöböli azt a hibalehetőséget, hogy egyetlen év időjárási sajátosságai
rányomják a bélyegüket az eredményre. Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatban megfigyelt öt fő komponens, a nitrogén-dioxid, a kén-dioxid, az ózon, a szén-monoxid és az ülepedő por naponkénti adatai szolgáltatták. Vizsgáltuk az átlagok és a maximumok viselkedését,
e két mutató között ugyanis van különbség, közöttük a korreláció bár szignifikáns, nem haladja meg a 0,8-et.
A társadalmi-gazdasági adatokat a KSH 2007-es, 2010-es és 2013-as, azaz háromévente
figyelembe vett megyei jelentéseiből használtuk fel. A figyelembe vett 10 000 lakos fölötti
települések, valamint a síkvidéki kontrollvárosok már 2007-ben is városok voltak. A társadalmi-gazdasági összehasonlítást az alábbi mutatócsoportokban tervezzük: lakáshelyzet és
népesség; kommunális ellátottság; munkalehetőség és szociális háló; vállalkozások és szolgáltatások; turizmus; bűnözés; balesetek; kulturális és oktatási ellátottság.
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Mikházi Zsuzsanna
Az ökoturizmus tervezésének sajátosságai
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
zsuzsanna.mikhazi@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: ökoturizmus, tervezés
Az ökoturizmus manapság igen gyakran használt, mondhatni „divatos” szakkifejezés. Sajnos – hasonlóan más „divatos” szakkifejezés sorsához – mind a köznyelv, mind a sajtó, sőt
esetenként a hazai jogszabályok is különböző felfogásban használják. „Ecotourism means
many things to many people” – írja TICKELL (1994) a CATER–LOWMAN által szerkesztett
„Ecotourism. A sustainable option?” című könyv előszavában. ZUBRECZKI (2005) az ezredforduló turisztikájának legnépszerűbb típusának nevezi az ökoturizmust. Nemritkán megjelenik a tervezés különböző szintjein használt dokumentumokban, stratégiákban, tervekben, az
azokhoz kapcsolódó pályázatokban, de a szakmai és tudományos körökön kívül a hétköznapi
szóhasználatban is. Ennek ellenére a fogalom jelentésével és az ökoturizmus tervezési sajátosságaival kevésbé vannak tisztában az érintettek.
A legtöbb térség, település úgy tekint az idegenforgalomra, mint általános, minden esetben
alkalmazható módszerre az adott helyzetből való kitörésre. Ha a településfejlesztési stratégiákat áttekintjük, a turizmus szinte valamennyiben megtalálható, mivel minden településnek van
olyan értéke, amely bemutatásra érdemes. A turizmus tervezése ma az állami, az önkormányzati, a nonprofit és a magánszektor számára a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználása és a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében zajlik. A turisztikai tervek szükségszerűségét csak nemrég ismerték fel. Akkor jó egy turisztikai fejlesztés, ha biztosítja a turista elégedettségét, ugyanakkor a helyi közösség számára is elégedettséget (társadalmi részvétel, tájékozott döntéshozás) és gazdasági előnyöket nyújt. Fontos kritérium még,
hogy a helyi erőforrásokat fenntartható módon használja és megőrizze a környezetminőséget
(káros hatások csökkentése, előnyök hangsúlyozása) (IVÁNYI 2006). Ugyanakkor a turizmus
tervezésére sem létezik általánosan elfogadott vagy jogszabályilag rögzített tartalmi követelmény. Ezért ezek a tervek mind tartalmilag, mind formailag igen eltérők.
Az ökoturizmus tervezésére vonatkozóan a hazai szakirodalomban egy konkrét iránymutatást találtam. 1997-ben született meg a „Az ökoturizmus stratégiája” (KOVÁCS L., Környezetgazdálkodási Intézet Természetvédelmi Szolgálat). Ez tartalmazza az ökoturizmus védett területeken való tervezésének módszertanát. A nemzetközi irodalomban is elsősorban a védett
területekre vonatkozó ökoturizmus-tervezési metodikákat és példákat találunk. Ezek közül is
kiemelkedik DRUMM et al. Ecotourism development. – A manual for conservation planners
and managers I-II. (2004, 2005) című munkája, mely nagyon részletesen foglalkozik a tervezés minden aspektusával. EDWARDS et al. (1998) megalkotta az ökoturizmus definíció alapú
modelljét. Ennek a modellnek az elemei azokat a kérdéseket tartalmazzák, amelyeket a tervezőnek vagy a turizmuspolitika kialakítójának fel kell tennie a tervezés során, ezért egyfajta
tervezési metodikának is tekinthetjük.
Az ökoturisztikai koncepciónak – ugyanúgy, mint a turisztikai fejlesztési koncepciónak –
célja a térség, illetve település pozicionálása a magyar és a nemzetközi turisztikai piacokon, a
fejlesztési irányok és legfőbb kitörési pontok meghatározása. Felmérések és értékelések
eredményeképpen megállapítjuk a meglévő piacképes turisztikai vonzerőket és termékeket.
Emellett megjelöltük azokat a fejlesztési irányokat, amelyek az adottságok és a reális kereslet
szempontjából célszerűek.
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Miókovics Eszter1* – Rozner György2
Úszólápok nyomai és eltűnésük okai: vizes élőhelyek tájrehabilitációs
lehetőségei a Nagyberekben
1

2

Pannon Egyetem Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Észak-Somogy Tájegység
* miokovics.eszti@gmail.com

Kulcsszavak: rekonstrukció, élőhelyek, tájhasználat, természetvédelem
A vizes élőhelyeket őrző területek tájrehabilitációs célállapotának megismeréséhez fontos
feltárni az adott táj történetét, változásait indukáló folyamatokat, társadalmi, gazdasági mozgatórugóit és a fellelhető természeti értékek jelenlegi állapotát.
A múltban a gazdálkodás az adott tájban élő és azt használó ember tudásához, a természeti
folyamatok alapos ismeretéhez igazodott a Kárpát-medence teljes területén. A Balaton déli
partvidéke mentén a nagyarányú vízrendezések előtt jelentős vizes területek, kiterjedt berkek
határozták meg a táj arculatát. Egyik speciális élőhely-elemük a kisebb-nagyobb, de esetenként akár több hektár kiterjedésű szigeteket képező úszólápok voltak. Vizsgálataink célja kettős: lokalizálni kezdtük a Balatoni Nagyberek keleti területeinek egykori és jelenlegi úszólápjait, valamint feltárni a táj jelenlegi adottságain alapuló rekonstrukciós lehetőségeket. A lehetséges rekonstrukció alapvető elemeire koncentráltunk, melyek a kezelési javaslatok kidolgozásához szükségesek.
2010 és 2014 között történeti és irodalmi források alapján, valamint terepbejárások során
kerestük a tőzeges, nyílt vízborítású részekkel is rendelkező berkekben a nádasokban és
télisásosokban megbúvó megmaradt úszólápokat.
Eredményeink alapján feltehetően 80-100 éve jelentős méretű úszólápok voltak. Jelenleg a
Nagyberek területén nagy kiterjedésű, az eredeti ökoszisztéma alapelemeit még őrző, de mára
már csak részben összefüggő vizes élőhelykomplexek találhatók, amelyek néhol erősen bolygatottak, és ezek részei a jelenleg ismert úszólápok. Ezek azok az élőhelyek, ahol lehetőség
lenne bővizűbb és ingadozóbb vízjárás biztosításával megteremteni az úszólápképződéshez
szükséges feltételeket. A területen megoldást jelenthet olyan vízszabályzási egységek kialakítása, amelyek figyelembe veszik és biztosítják a jelenlegi területhasználat és gazdálkodás
szempontjait, de egyes területrészeken lehetőséget biztosítanak a vízrendezéseket megelőző
vízállapotok helyreállítására. A vízkormányzás, a vízvisszatartás és a vízszint tervszerű, az
egykori természetes vízmozgásokat utánzó szabályozásával megvalósulhatna a lápterületek
állapotának javítása, az úszólápképződés fenntartása és újragenerálása.
Felvetésünk és tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy a Nagyberek természeti területei a természetes folyamatokra épülő tájrehabilitáció kivitelezésére alkalmasak, és ezen lépések eredménye lehet az úszólápképződés elősegítése és a jó természetességi állapot hosszú
távon történő fenntartása. Továbbá úgy gondoljuk, hogy az úszólápok, mint mára már megritkult vizes élőhelyek kapcsán érdemes foglalkozni a részleges tájrehabilitáció lehetőségeivel,
amihez jó adottságokkal bír a terület.
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Módosné Bugyi Ildikó* – Kató Eszter
Bányák szerepe a zöld infrastruktúra fejlesztésében
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
* e-mail: ildiko.bugyi@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: zöld infrastruktúra, bánya, biodiverzitás
Az elmúlt években új fogalom jelent meg a zöldfelületekkel, zöldfelületi rendszerrel, biológiailag aktív felületekkel kapcsolatban az Európai Unió politikájában: a zöld infrastruktúra
koncepciója. A zöld infrastruktúra (bár nincs egyetlen, széles körben elfogadott definíció)
olyan természetközeli területek vagy egyéb zöldfelületek tervezett, nemzetközi hálózatát jelenti, amelyek az ökoszisztéma-szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani. A zöld infrastruktúrának kiemelt szerepe van a biodiverzitás fenntartásában és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében, az emberi életfeltételek megőrzésében.
A biodiverzitás fenntartására hagyományosan a természeti tájalkotó elemek védelmére tett
fajvédelmi vagy területvédelmi lépésekkel törekedtek, a szélesebb körű regionális és területfejlesztési politiká(k)tól elszigetelten. A pusztán területfejlesztési, vagy csak természetvédelmi megközelítés korlátait felismerve a zöld infrastruktúra koncepciója tágabb keretrendszerbe
helyezi a biodiverzitás fenntartását, amiben a természeti tájalkotó elemek, elemegyüttesek
megőrzésével kapcsolatos elsődleges célok az egyéb földhasználati módokkal és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással nagyobb összhangban valósulhatnak meg. Az Európai Unió
új biodiverzitási politikája teret nyitott a hazai és nemzetközi tájtervezési gyakorlatban régóta
meglévő interdiszciplináris szemléletnek.
Magyarországon a – zöld infrastruktúrában alapvető szerepet betöltő – Natura 2000 területek kijelölése eléri a 21%-ot (19 500 km2), ami az EU 18%-os átlaga felett van. Ezzel együtt
sem mondhatjuk, hogy jó a hazai zöld infrastruktúra helyzete (akkor sem, ha ezen a 21%-on
megőrzöttnek tekinthetnénk a biodiverzitást), hiszen az ezen kívül eső 79%-nyi területen is
fenn kell maradnia az élővilágnak – amit a városok növekedése, az intenzív mezőgazdasági
vagy erdészeti tevékenység, a közlekedési útvonalak akadályoznak, de olykor a felszíni bányák is átjárhatatlan képeznek az élőlények számára.
Az Európai Bizottság célul tűzte ki, hogy „A zöld infrastruktúra létrehozása és a romlásnak
indult ökoszisztémák legalább 15%-ának helyreállítása révén 2020-ra maradjanak fenn és
javuljanak az ökoszisztémák és a szolgáltatásaik”. Az ilyen értelemben helyreállítható területek között (amelyek feltárására jelenleg is folynak kutatások) jelentős részarányt képviselhetnek az egykor bányászattal érintett területek. Egykori bányaterületek igen nagy számban találhatóak hazánkban – a „tájsebeket”, meddőhányókat és zagytározókat tartalmazó egyesített
adatrendszer 16 451 objektumot tartalmaz. Jelenleg is több mint 1100 nyilvántartott működő
vagy szünetelő bánya van az ország területén, amelyek – összesítve a meddőhányókkal, zagytározókkal, bányászati hulladékkezelőkkel – igen nagy területeket vesznek el a biológiailag
aktív felületekből. Ezen „tájsebek” döntő hányada esetében elmaradt, illetve elmarad az okszerű tájrehabilitáció, így az ökológiai hálózatban lehetséges szerepüket sem tudják betölteni,
de funkcionális értelemben sem járulnak hozzá a zöld infrastruktúrához. Natura 2000 területen összesen 133 nyilvántartott bányatelek fekszik, a korábban felhagyott bányákról ilyen
számadat nincs, de ennél jóval nagyobb arányban lehetnek.
A bányák többcélú utóhasznosításának megtervezésével, kialakításával hozzájárulhatunk a
hazai zöld infrastruktúra fejlesztéséhez – a biológiailag aktív – összekötő elemként az állatvilág számára is használható, de akár önmagában, élőhelyként is jelentős felületekkel.
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Folyamatos erdőborítás a biológiai sokféleség megőrzéséért
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Kulcsszavak: folyamatos erdőborítás, vágásos erdőalak, szálaló erdőalak, biodiverzitás
A hazai erdőgazdálkodás négy erdészeti üzemmódot különböztet meg: vágásos, szálaló, átalakító és faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódok. Utóbbi három alkalmas a folyamatos
erdőborítás biztosítására, amely a vágásos erdőképpel szemben egy olyan állapot kialakítását,
illetve fenntartását célozza meg, amelyben a többkorú erdőállomány folyamatosan, egyenletesen borítja az erdő talaját, és az erdő megújulása, felújítása az erdőállomány védelmében,
véghasználati terület nélkül történik, az erdő tájképi megjelenése nem változik. A faanyagtermelést nem szolgáló erdőterületek elsősorban védelmi funkciót látnak el, az átalakító és a
szálaló üzemmód azonban lehetőséget biztosít a faanyagnyerésre.
Az erdőgazdálkodási tevékenység és az erdészeti nyilvántartás alapegysége az erdőrészlet,
amelyen belül az alkalmazott üzemmód meghatározott, az erdőállomány gazdálkodói szempontból egységesnek tekinthető. Erdőrészleteink túlnyomó többségét vágásos üzemmódban
kezelik, amely általában egy-két fafajból álló, egykorú, többé-kevésbé homogén szerkezetű
erdőképet ad. Ezzel szemben a folyamatos erdőborításban cél az elegyesség, a termőhelynek
megfelelő mozaikos szerkezet, a természetes folyamatok előtérbe kerülnek a gazdálkodás
során.
Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy melyek azok a számszerűsített strukturális
jellemzők, amelyek egy adott erdőrészlet biodiverzitását jellemzik, illetve milyen különbségek lelhetők fel a vágásos és szálaló szerkezetű erdők között a vizsgált mutatók tekintetében.
Vágásos erdőkről a hazai erdészettudomány megfelelő mennyiségű referenciaadattal rendelkezik, a szálaló erdőalak jellemzéséhez azonban szükség volt egy megfelelő mintaterület
kiválasztására. Erre a Soproni-hegységben 1937-ben kialakított asztalfői kísérleti területet
találtuk alkalmasnak, ahol a vegyes korú erdőállomány kialakítása előrehaladott állapotban
van, a faállomány erdőrészlet szinten jól közelíti az elméleti szálaló erdőalakot. A területről
Field-Map rendszer segítségével teljes törzstérképet és részletes faállomány-felvételt készítettünk, vizsgáltuk a nagygombák megjelenését. Az adatokat DigiTerra Map térinformatikai
szoftver segítségével dolgoztuk fel.
Eredményeink szerint erdőrészlet szinten a szálaló erdőalak kedvez a biológiai sokféleségnek. Jelentős különbséget nem a faji szintű vizsgálatok esetén, hanem a tér- és időbeli mintázatok megfigyelésénél tártunk fel. A szálaló erdőkép a vágásosnál változatosabb képet mutatott a kor és magassági osztályok eloszlásán felül a lombkoronaszintek záródásviszonyai, a
Füldner-féle átmérő-különbözőség és a törzspozíciók eloszlásában is. A magas lignikol és
nektrotróf parazita gombák aránya azt jelezte, hogy a kis és közepes méretű elhaló faegyedek,
az állandóan jelenlévő holt faanyag és tuskók növelik az élőhelyi mozaikot.
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Molnár Zsolt* – Biró Marianna
Gondolatok a tájpercepció diverzitásáról
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet
* molnar.zsolt@okologia.mta.hu
Kulcsszavak: etnotájökológia, hagyományos ökológiai tudás, hagyományos tájhasználat
A tájnak, mint fogalomnak sokféle meghatározása van. A kérdés nem is az, hogy miben
térnek el ezek a definíciók, hanem hogy miért ilyen sokfélék. A sokféleség egyik magyarázata, hogy minden tudományterület más irányból közelít a táj megértése felé, ráadásul minden
egyes ember más-más módon éli meg a tájat. Kutatócsoportunk a Kárpát-medence 15 tájában
vizsgálja a helyi emberek – gazdák, pásztorok – tájpercepcióját.
Gyimesben a legfontosabb, hogy a táj biztosítsa a megélhetés alapját adó jószágállomány
átteleléséhez szükséges takarmányát a különösen kritikus tél végi, kora tavaszi 2-3 hónapban
is, az új fű megjelenéséig. Az egyes tájhasználati módok (legelők, rétek, erdők) tájbeli térbeli
aránya és mintázata ezt a cél szolgálja, a tájrészletek egyik legfontosabb tulajdonsága a szénatermő képesség. Kászonban a táj első számú ökoszisztéma-szolgáltatás a fa. Az emberek viszonya a tájhoz csak a fán keresztül érthető meg. Kalotaszegen a termőhelyi diverzitás és a
szántó–gyep–erdő mintázat összehangolása, a szántók termőképességének fokozása a legfontosabb. A Beregben, Kárpátalján szintén fontos érték az árterek fája. Hogy kinek mit jelent,
sokban függ személyes hajtóerőitől. A Tisza mentén a tájhoz való viszony fő alakítója az
utóbbi évszázadban az árvíz- és erdőgazdálkodás. A hullámtéri gazdálkodás elnehezítése
nagyban fokozta a helyi emberek tájtól való elidegenedését, a helyiek által érzékelt tájból a
hullámtér lassan kiszorul. A Hortobágyon az a mondás járja, hogy oda két Isten kell, az egyik
mindig öntözgesse, a másik pedig szárítgassa. A pásztorok folyamatosan monitorozzák a tájat,
és a legeltetés tér-időmintázatának szabályozásával igyekeznek biztosítani nyári és őszi legelőiket, nem tudva, hogy aszályt vagy túl sok csapadékot kapnak az év során. A Kiskunságban
az 1980-as évek közepe óta a helyiek számára a tájállapot legfontosabb indikátora a talajvíz
mélysége, hiszen a vízhiány miatt mára a táj jelentős részén ellehetetlenült a hagyományos
gazdálkodás. A somogyi Nagyberekben az emberek évszázadok óta igyekeznek a vízbőség,
majd a kiszárított lápvilág hasznosítási lehetőségeit megtalálni – méghozzá a folyton változó
társadalmi-gazdasági keretek között: ez hol a tőzeg volt, hol az erőltetett szántógazdálkodás,
mostanában a turizmus és az agrártámogatások. A fás legelőkön a táj erdők, gyepek, facsoportok és cserjefoltok mozaikja, ahol a pásztor a jószág érdekeit tartja szem előtt, érdekelt a
táji mozaik egyensúlyának megőrzésében, számára az ideális táj mozaikos.
Ha a természetvédelem táji léptékben is sikeres szeretne lenni, sok ember viselkedését kell
befolyásolnia, megváltoztatnia. Ehhez az is szükséges, hogy jól ismerjük a helyiek tájpercepcióját: hogy tanulhassunk tőlük, és hogy taníthassuk őket. Ebben a kölcsönös tanulási folyamatban kulcsfontosságúak az etno-tájökológiai kutatások.
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Nádasy László
A víziturizmus és a természetvédelem kapcsolata a Bodrog hazai szakaszán
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
laszlo.nadasy@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: víziturizmus, vízitúrázás, természetvédelem, folyóvizek, Bodrog
Magyarország földrajzi adottságai rendkívül kedvezők a szelídvízi evezős turizmus szempontjából. Összesen közel 4300 km-nyi evezhető folyószakasz található hazánkban (DONKA–
GILA 2013), folyóink nagy része középszakasz jellegű, számos kiváló célterületet nyújt a vízitúrázók számára. A Bodrog csekély esése, alacsony sebessége (BOKODY 1999), a viszonylag
fejlett turisztikai infrastruktúra, valamint a magyarországi folyók többségénél hosszabb szezon miatt vízitúrázásra kiválóan alkalmas közepes folyónk. A 2-4 nap alatt végigevezhető
magyarországi szakasz partján fekvő, önmagukban is érdekes települések (Sárospatak, Tokaj)
egyaránt komoly vonzástényezőt jelentenek.
A Bodrog helyzete a hazai vízitúra-célterületek között azért is különleges, mert a szezont –
amely a vízitúrázás esetében hagyományosan rövid (DONKA 2012) – meghosszabbodik a
Bodrogzug ártéri területeinek víz alá kerülésével. Magas vízállásnál ugyanis a Bodrogzug
területe kézi erővel hajtott csónakokkal járhatóvá válik, újszerű élményt nyújtva a vízitúrázók
számára. Ehhez hasonló vonzerővel a Bodrog ártéri erdején kívül Magyarországon csak a
Gemenci-erdő rendelkezik. A Zempléni-hegység és a tokaji történelmi borvidék közelsége
pedig számos, a megállóhelyekhez kapcsolódó programlehetőséget nyújt az ide látogatók
számára.
A Bodrog természeti értékei azonban amellett, hogy turisztikai vonzástényezőt jelentenek,
önmagukban is értéket képviselnek. A folyó mentén jelentős kiterjedésű védett természeti
területek és Natura 2000 területek találhatók, ahol az értékes élővilág megőrzése és a természetes ökológiai folyamatok érvényesülése elsődleges jelentőségű. A turizmus és a természetvédelem céljai így potenciálisan konfliktusba kerülhetnek egymással – különösen a parti, a
turisták által kikötő- és pihenőhelyként használt területeken, valamint a rendszeresen használt
megállóhelyek közelében. Annak ellenére, hogy a vízitúrázással, mint üdülési tevékenységgel
az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik (a teljesség igénye nélkül: DÁVID–TOMOR
2001, UJVÁRI 2009, DÁVID et al. 2009, DONKA 2012), valamint a turizmusfejlesztésben is
egyre hangsúlyosabban megjelenik a téma (l. „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy, Bejárható Magyarország Program), a vízitúrázás tájhasználatra, valamint természet- és környezetvédelemre gyakorolt hatása elkerülte a figyelem középpontját. A meglévő megállóhely-hálózat
további fejlesztése során azonban a jövőben nagyobb figyelemmel kell lenni arra, hogy a természeti értékek – amelyek a Bodrog turisztikai vonzerejéhez igen jelentős mértékben járulnak
hozzá – ne sérüljenek.
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Ortmann-né Ajkai Adrienne1* – Lóczy Dénes2
Dráva-holtágak vegetációtörténete – mit mondanak a meglévő adatok?
1
2

Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet
* aadrienn@gamma.ttk.pte.hu

Kulcsszavak: rehabilitáció, 50 év, kritikai elemzés
Monitoring-vizsgálatok során az összehasonlíthatóság alapfeltétele, hogy az adatfelvétel
rögzített protokoll szerint történjen. Ezek a feltételek, főleg évtizedes távlatban, ritkán teljesülnek, pedig az egyre szaporodó táj- és élőhely-rehabilitációs projektek számára szükséges
lenne a terület célállapotként megjelölhető „eredeti” képének és az azt alakító dinamikai folyamatoknak az ismerete, legalább a rendelkezésünkre álló adatok alapján, de azok korlátainak ismeretében. A Dráva menti-sík rehabilitációs potenciáljának meghatározását célzó projektünk keretében egyes holtágakról rendelkezésünkre álló anyagok kritikai elemzésével a
következő kérdésekre kerestük a választ: 1) Milyen összehasonlítható adatok nyerhetők ki
különböző forrásokból? 2) Mennyire tekinthetők megbízhatónak az egyes források? 3) A
fentiek figyelembevételével mit állíthatunk egy-egy holtág vagy a táj történetéről?
A Dráva menti-síkon a Szaporcai-Ó-Dráva a legalaposabban és legrégebben kutatott holtág, ahol az Ős-Dráva Program keretében 2014-ben természetvédelmi célú vízpótló rendszer
épült. A Zalátai-Ó-Dráva jól reprezentálja a Dráva menti-sík nagyméretű holtágait. Az 1990es években ezen a tájon intenzív botanikai kutatások folytak, de találtunk 1965-ig visszamenő
és 2010 utáni anyagokat is. A három időszak legjobbnak ítélt forrásai alapján faj- és
élőhelylistákat hasonlítottunk össze. A fajok közül a legtöbb forrás a védett és egyéb értékes
fajokat sorolja fel. Mindkét helyen megjelent vagy elszaporodott a nagytermetű (horgászcélokra betelepített halaknak jobban ellenálló) Nuphar lutea, és eltűntek vagy megritkultak érzékenyebb, kisebb termetű vagy lápi fajok (Hottonia palustris, Urtica kioviensis, Salvinia
natans), bár utóbbiaknál számolni kell a nehezebb megtalálhatósággal is. Szaporca esetében
az 1965-ös, 1998-as és 2012-es élőhelylisták között a különbséget az 1998-tól megjelenő rekettyefüzesek jelentik. Az 1965–1970-es légifotókhoz képest csekély mértékű a nyílt vízfelület csökkenése, de egyes részterületeken felismerhető vagy feltételezhető a feltöltődési szukcesszió, pl. magassásos helyett fűzliget, kolokános helyett sásos.
Összességében megállapítható, hogy egy-egy területről fellelhető korábbi adatok jól jellemzik az értékes fajok és az élőhelyek előfordulását, de dinamikus változások, akár durva
évtizedes trendek értékelésére csak nagyon korlátozottan alkalmasak. Konkrét beavatkozások
tervezése vagy monitoringja megalapozásaként még jól kutatottnak számító területek esetében
is szükséges egy célzott alapállapot-felmérés. A távérzékeléses technikák elterjedése előtt
készült vegetációtérképek a nehezen járható vizes élőhelyeken nagyon megbízhatatlanok lehetnek; de a mai légi- vagy műholdfelvételek sem alkalmasak pl. lápi és mocsári élőhelyek
terepmunka nélküli megkülönböztetésére.
A Dráva menti-sík holtágainak degradációja az élőhelyek diverzitása és értékes fajok megléte alapján, nem célzott kutatások eredményeire támaszkodva még alig mutatható ki, ami a
vizes élőhelyek rezisztenciáját is jelzi. Az élőhelyek természetességét és a teljes fajkészlet
biológiai indikációját feltáró kutatások szükségesek ahhoz, hogy a ma még küszöbérték alatti
veszélyeztető tényezők hatását idejében felismerjük, így azokat megfelelő kezelési vagy rehabilitációs intézkedésekkel megelőzhessük; illetve hogy megvalósult élőhely-rehabilitációs
projektek kevésbé szembetűnő eredményeit is dokumentálhassuk.
A kutatást az OTKA K 104552 támogatta.
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Pádárné Török Éva
Tájhasználat és tájvédelem összefüggései a településrendezési tervekben
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
eva.torok@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tájvédelem, településtervezés, tájszerkezet
A települési szintű tájtervezés egyik meghatározó feladata, hogy a településrendezési tervekbe integrálódva képviselje a tájvédelem szempontjait, a tájszerkezet, tájjelleg megőrzése,
alakítása, a tájpotenciál, a tájkép, valamint a kulturális értékek védelme érdekében. A megalapozó vizsgálatokra épülő településrendezési eszközök, a szerkezeti terv és a helyi építési szabályozás feladata, hogy számos szempontot figyelembe véve meghatározza a településen az
építésnek és a területhasználatoknak azt a rendjét, amely a településfejlesztési és a megyei
célokkal összhangban a tájvédelem szempontrendszerén alapul. Új beépítésre szánt területek
kijelölése, de bármilyen területhasználat-váltás vagy új tevékenység megjelenése meghatározó
mértékben befolyásolhatja a tájszerkezetet és ezzel együtt a tájképet és a tájjelleget.
Kutatásom központi tárgya a külterületi új beépítések, beépítésre szánt övezetek kijelölését
meghatározó, befolyásoló eszközök tájvédelmi jelentőségének a meghatározása. Munkám
során értékeltem a rendelkezésre álló tervezési és szabályozási eszközöket, illetve minden
olyan szak- és joganyagot (területrendezési terv, környezeti vizsgálat, környezetvédelmi program, biológiai aktivitási érték számítása, helyi értékvédelmi rendelet), amelynek közvetve
vagy közvetlenül tájvédelmi vonatkozása van, vagy lehet. Meghatároztam a településrendezési tervekhez tartozó belső eszközrendszer tájvédelmi tartalmát, valamint azokat az ellentmondásokat és veszélyeztető tényezőket, amelyeket a területfelhasználási egységek mai rendszere
magában rejt.
A településtervezési szinten érvényesülő belső eszközrendszeren belül a tájhasználatok
rendjét alapvetően a területfelhasználási egységek és azok övezeti tagolása határozza meg, de
tájvédelmi jelentősége attól függ, hogy az építési lehetőségen kívül mit tekint az övezeti tagolás alapjának. A külső eszközrendszer elemei jelenlegi szabályozásuk alapján nagyobb tájvédelmi szerepkört tölthetnének be, de a gyakorlati alkalmazásuk inkább a kompromisszumok
felé hajlik, mint a hozzájuk rendelt kontroll-funkció érvényesítése irányába.
Tájvédelmi szempontból a településszerkezeti tervnek meghatározó szerepe van a konfliktusok megelőzését célzó tájtervezésben, ezért javaslatot tettem az új beépítések kijelölését
tájvédelmi szempontból megalapozó munkarész (tervlap) készítésére és annak tartalmi követelményére. A szerkezeti tervnek a településrendezésen belül a területfelhasználások térbeli
rendjének meghatározása mellett fontos tájvédelmi szerepe van a hálózatos elemek rendszerbe-szervezésében. Ilyen például a zöldinfrastruktúra hálózat kialakítása, az országos ökológiai
hálózat elemeinek pontosítása és a klímaalkalmazkodás szempontjából meghatározó légcserekapcsolatokat biztosító összekötő elemek megőrzése. Ezek megjelenítése a mai rendszerben
csak közvetve, az övezetekben elbújtatva lehetséges. Ahhoz, hogy ezeknek a hálózatos elemeknek a folytonossága megvalósuljon vagy éppen ne szakadjon meg, az új beépítésre szánt
területeket a tájvédelmi szempontok hatékonyabb figyelembe vételével kell kijelölni.
A települési tervezési szinten tájvédelmi szempontból a szerkezeti tervhez nem kapcsolódik erős szakhatósági kontroll. A megyei szint megkötései között mozognak a települések és
további, saját vizsgálatokra alapozott korlátozásokat már nem kezdeményeznek. Létesítménytervezési szinten a szerkezeti tervhez képest már megjelenik egy erősebb szakhatósági kontroll, azonban ez nem helyettesítheti a szerkezeti terv szintjén hiányzó tájvédelmi szempontú
megalapozást.
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Pinke Zsolt1, 2 – Pósa Patrícia1* – Mravcsik Zoltán1 – Gábris Gyula3 –
F. Romhányi Beatrix4 – Grónás Viktor1 – Gyulai Ferenc1
A középkori környezet- és klímaváltozás hatásai a Tiszántúlon: változások a településállomány mintázatában, a földhasználatban és a termesztett növények összetételében
1

Szent István Egyetem Természetvédelmi- és Tájökológiai Tanszék
2
Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszék
3
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszék
4 Károli Gáspár Református Egyetem Medievisztika Tanszék
* posapatricia@gmail.com

Kulcsszavak: archaeobotanika, falupusztásodás, felszínborítás, kis jégkorszak, tájhasználat
Középkori települések, temetők és templomok helyét jelző lelőhelyek (n=549) magassági
adatainak öt tiszántúli kistájat (4128 km2) érintő statisztikai értékelése igazolta, hogy a kis
jégkorszak nyitányának tekinthető (14. század eleje – 16. század közepe) időszakba sorolt
késő középkori lelőhelyek szignifikánsan (p=0,01) magasabban helyezkednek el, mint a középkori meleg időszakkal átfedést mutató Árpád-koriak (970-1301). Ebből arra következtetünk, hogy a vizsgált ártéri rendszerben többnyire a vízpartokon működő közösségek települései követték a késő középkorban megemelkedő vízszinteket. Ez az eredmény összhangban áll
a településállomány más kisebb területeken a középkori éghajlatváltozás időszakában rekonstruált elmozdulásával. Azonban a településállomány regionális szintű elmozdulását és átlagos
tengerszint feletti magasságában bekövetkezett szignifikáns változását ebben a vizsgálatban
sikerült először igazolni. Ez arra utal, hogy egyes határhelyzetben élt emberi közösségek telepnyomai (más életközösségekhez hasonlóan) a környezetváltozások indikátoraiként értelmezhetők. A középkori településállomány területi mintázata és a geomorfológiai adottságok
közötti kapcsolat elemzésének eredménye is arra utal, hogy az alföldi falupusztásodás okai
között a mélyebb fekvésű területek árvízérzékenysége és egyes magasabban fekvő hátsági
területek megközelíthetőségének elzáródása is felmerülhet.
A településállomány mintázatában bekövetkezett változások jelentettek kiinduló pontot a
hortobágyi és hajdúsági települések gazdálkodásának vizsgálatához. Írott forrásaink és
archaeobotanikai vizsgálatok eredményei kora Árpád-kori szántóföldi és kertkultúra jelenlétére utalnak a Hortobágyon és a Hajdúságban is. Az okleveles anyag alapján benyomásunk az,
hogy a településeket, ahol korábban szántóföldet említenek, később legelőként hasznosították.
Emellett a szántó-legelő irányú földhasználatváltásra vonatkozó egyértelmű dokumentum is
fennmaradt a Hortobágy kistáj déli medencéjétől kissé keletre, a Kösély-ér völgyében megült
Sziget falu esetében.
A középkor időszakából származó archaeobotanikailag megvizsgált 16 hajdúsági lelőhelyen 260 növényfaj 131 000 magja és termése került elő. Ezek döntő részben gabonák, gyomok és az egykori természeti környezetből származó diaspórák. Az itt talált növényfajok termőhelyi ökológiai csoportosításából nyomon követhetők azok a változások, amelyek az Árpád-kortól a késő középkoron át az újkorig a kultúrnövények termesztésében és a környezethasználatban végbementek.
Különösen eredményesnek bizonyult a debreceni volt Kölcsey Művelődési Központ építése során feltárt 5 kútban talált növényi makromaradványok (magok és termések) kiértékelése.
A kutakban felhalmozódott növényi maradványok segítségével lehetőség nyílott a középkori
tájhasználat és környezetváltozás irányának és hatásainak nyomon követésére.
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Pogácsás Réka* – Kiss Márton Dániel
Mobileszköz-applikáció fejlesztése városökológiai vizsgálatokhoz
Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
* pogireka@gmail.com
Kulcsszavak: városökológia, ökoszisztéma-szolgáltatások, fás vegetáció, mobilapplikáció
Az ökológiai alapú városfejlesztéshez szükség van a települési zöld infrastruktúra számos
pozitív környezeti funkciójának számszerűsítésére, pontos nyilvántartására és megjelenítésére.
A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszéke évek óta együttműködik
a zöldfelület-nyilvántartásért és kezelésért felelős közszolgáltatóval a város faállományának
nyilvántartásában. A faj-, méret- és állapotadatokat tartalmazó részletes fakataszter alapján
egy célzott modell (i-Tree Eco) adaptálásával meghatároztuk a vizsgált faállomány két fontos
ökoszisztéma-szolgáltatásának (szénmegkötés, szennyezőanyag-megkötés) értékét is minden
egyedre (egyelőre a Belvárosra vonatkozóan). Így egy olyan térbeli adatbázis áll rendelkezésre, ami a napi szintű kezelési, fenntartási tevékenységek támogatása mellett tervezési és lakossági tájékoztatási célokat is szolgálhat. A zöldfelületek így kifejezett környezeti hasznai
akár költség-haszon elemzések részévé is válhatnak, és a települési faállományok főbb jellemzőinek webes térképfelületen való közzétételére is számos példát ismerünk a világ különböző részeiről.
A faadatok bevitelének és tárolásának elsődleges eszköze a szegedi fakataszter esetében az
erre a célra Magyarországon fejlesztett, térinformatikai alapú Greenformatic szoftver. Ugyanakkor egyrészt a faadatok terepi bevitelét jelentősen segítheti egy erre a célra létrehozott mobilalkalmazás, másrészt ezáltal az adatok szélesebb körű elérhetősége is biztosítottá válhat,
ami a lakossági tudatosság növelésében is fontos szerepet játszhat. A fenti igények kielégítésére egy olyan applikáció fejlesztését kezdtük meg, ami később bővíthető bizonyos beviteli és
megjelenítő funkciókkal különböző platformokon. Előadásunkban az alkalmazás alapfelépítését és első elérhető funkcióit mutatjuk be.
Az ilyen rendszerek megvalósítására több lehetőség is kínálkozik technológiai szempontból, a kereskedelmi és nyílt forráskódú megoldások egyaránt rendelkeznek előnyökkel és hátrányokkal. Az adattárolást biztosító szerver kapacitását és a szerverkörnyezetet a felhasználók
várható számának figyelembevételével kell kialakítani, jelenleg egy 20 gigabájt tárhelyű, 512
MB memóriájú, egy emulált processzorral rendelkező virtuális szerver áll rendelkezésre. A
rendszer alapja egy postgresSQL adatbázis, amelyben a szükséges attribútumok vannak eltárolva. Az adatbázisból való lekéréseket a GeoServer hajtja végre, ez teszi lehetővé az interneten való megjelenést az OpenLayers segítségével. Ez utóbbi egy olyan JavaScript alapú függvénykönyvtár, amely térképi tartalmak internetes feltüntetését teszi lehetővé, akár interaktív
módon. Az OpenLayers segítségével a WFS-T OGC szabványt alkalmazzuk (Web Feature
Service), amely a georeferált, térképi adatok lekérdezését, törlését és módosítását is lehetővé
teszi. Mindennek a mobil applikációvá alakítását az Apache Cordova végzi, amely mind
Android, mind pedig iOS platformra optimalizálható.
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Prokos Hedvig* – Dezső József
Egy holtág menti erdő hatása a vízforgalomra
Pécsi Tudományegyetem Természet- és Környezetföldrajz Tanszék
* hediprokos@gmail.com
Kulcsszavak: vízforgalom, evapotranspiráció, ártéri vegetáció, tájrehabilitáció
A tájrehabilitációs kérdések szorosan összefüggnek a helyreállítandó terület vízgazdálkodási kérdéseivel. Különösen így van ez a Dráva mente területfejlesztési projektjei esetében,
ahol egy nagy területre kiterjedő vízkormányzási megoldások meghatározzák a rehabilitáció
minőségét. Az Ős-Dráva projekt keretében a vízutánpótlási feladatok 15–20 felszíni víztestet
érintenek. A rehabilitáció célja víztestenként más és más. Egyes helyszíneken a megújított
tavak, holtágak rekreációs célokat, más helyszíneken a biodiverzitás megújulását szolgálják.
Munkánk célja, hogy egy kiválasztott holtágrendszer (Cún-Szaporcai) vízforgalmi paramétereit megismerjük. Az utóbbi néhány évben többek közt a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait,
felszíni és felszín alatti vizek hidraulikai kapcsolatát és vízkémiai paramétereket vizsgáltunk e
helyszínen. A közeljövőben megemelni kívánt vízszint esetében a fő kérdés az, hogy milyen
output tényezők befolyásolják az elvárt vízszint megtartását. A bemutatni kívánt tanulmány
esetében elsősorban a holtágat övező erdőterületek vízigényére koncentrálunk. Az erdősávok
párologtatási volumene azért is fontos tényező, mert maximuma a száraz, extrém-száraz hetekre esik. Az erdő paramétereinek (kor, elegyarány, záródás mértéke, stb.) ismeretében próbáltuk megbecsülni, hogy az állomány mekkora többletvizet igényel. Számításunkhoz irodalmi adatokra támaszkodtunk, mivel a területről nem állt rendelkezésünkre ilyen jellegű adatsor.
Figyelembe vettük azt, hogy az erdőterületek milyen közel helyezkednek el a vizsgált
holtágrendszerhez, és azt, hogy a felszíni víz – talajvíz hidraulikai rendszerben milyen szerepet töltenek be. A szakirodalomban jelentős eltérések adódnak az erdők párologtatási volumenét illetően, ennek megfelelően számításainkat egy közelítésnek tekintjük, és eredményeinkben intervallumokat tüntetünk fel.
A talaj vízgazdálkodását monitorozó mérőállomásaink adatsorai alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy e terület szántóföldi részein minimális a talajvízszintet elérő beszivárgás.
Ennek okai a viszonylag mélyen (3–3,5 m) elhelyezkedő talajvízszint és az ártéri talajokra
jellemző hektikus szerkezet, amelyek redukálják a vízszállító-képesség volumenét. A terület
felszín alatti vizeinek utánpótlása elsősorban laterálisan, a magasabb területek felől történik.
A holtágat övező erdősávok a talajvízből nyerik vízszükségletüket. A teljes vízigény és az
erdőben lejátszódó vízforgalom számítása igen bonyolult feladat. Az evapotranspiráció éves
mértékét ZHANG 2001, JÁRÓ 1981 és SHUTTLEWORTH 1992 alapján többféle módszerrel számítottuk. A pécsi ETI és a NEBIH adatbázisaiból szerzett adatok alapján a közvetlenül a holtágat határoló faállomány átlagosan 42 éves (a legfiatalabb egyedek 2, a legidősebbek 94 évesek) és döntően nyár (fehér, fekete stb. 35%), fehér fűz (25%) és akác (23%) alkotják. A
számítások alapján egy ilyen összetételű 120,8 ha-os állomány potenciális evapotranspirációja
megközelítőleg 530 mm körüli a vegetációs (március–október) periódusban. Hidrológiailag ez
az igény a talajvíz–felszíni víz (holtág) határzónájánál lép fel, a száraz nyári időszakban erősíti a holtág vízkészletének apadását. E napi párologtatási mennyiségek közt többszörös lehet a
különbség. Az felszín alatti vizek áramlását terepi vizsgálattal (hidrológiai kúttesztekkel) végeztük.
A kutatást a 104552. számú OTKA pályázat finanszírozta.
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Rákóczi Attila* – Barczi Attila
Az agrártámogatások szankcionálási rendszerének tájvédelmi hatásai
Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
* rakoczi.attila@gmail.hu
Kulcsszavak: közös agrárpolitika, kölcsönös megfeleltetés, tájelem, tájvédelem
Az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében országunk jogosult a közösségi agrártámogatások igénybevételére. A támogatások igénybevételének egyik feltétele a mezőgazdasági termelés színterének megfelelő ökológiai állapotban tartása, valamint a környezet védelméhez és a tájvédelemhez kapcsolódó előírások betartása. Utóbbiakat a kölcsönös megfeleltetés előírásainak betartatásával érik el a nemzeti hatóságok. Ha valamely gazdálkodó nem tartja be ezen előírásokat, akkor összetett szankcionálási rendszer keretében támogatás csökkentés kerül megállapításra a közvetlen kifizetéseit érintően.
A kunhalmok talajtani, botanikai, régészeti, kultúrtörténeti és tájvédelmi szempontból igen
értékes ember alkotta képződményeink, melyek több ezer éve határozzák meg az alföldi táj
természetes környezetét. A védelmükre tett intézkedések későn jelentek meg, ennek következtében évszázadok során számuk jelentős mértékben csökkent, és az ezredforduló idejére az
egykori halmoknak csak töredéke maradt meg eredeti állapotában. Az 1990-es évek végén
történt védelmi intézkedések sem állították meg a pusztulási folyamatokat. Az addigi szabályozás hiányossága az volt, hogy a természet védelméről szóló törvénynek nem született végrehajtó rendelete. 2010-ben egy közösségi szabályozás módosítása, kiegészítése következtében a kunhalmok védett tájelemekké váltak, és így hazánkban a védelmüket az agrártámogatások kifizetésének a feltételeivé tették. A rendelet értelmében a halmok mechanikai művelése
tilos, kivéve a visszagyepesítési munkálatok elvégzéséhez szükséges talajelőkészítést.
Kutatásunk során a közösségi védelem eredményeit vizsgáljuk, és így a Békés megyében
található halmokon beállt művelésiág-változásokat követjük nyomon, a rendelet hatásait jegyezzük. Évenkénti teljes vizsgálattal szemlézzük a még művelt halmokat, és mintavételezés
alapján monitoring tevékenységet végzünk a felhagyott halmok körében. 2010-ben a rendeletbe beépült 185 megyei halomból 98-at műveltek, 2015-re ez a szám 11-re esett vissza. Több
felhagyott halom területén visszagyepesítési munkálatokat is végeztek. A több éve folyó monitoring ellenőrzéseink megállapították, hogy amely halom művelésével felhagyták a gazdák,
azokat később sem fogták művelésbe, így a szabályozás eredményei stabilnak mondhatók.
Elmondható, hogy az új szabályozás az eddigi kevésbé sikeres védelmi intézkedésekkel ellentétben hatékonynak bizonyult, miáltal bővült a megmenekülő kunhalmok száma.
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Rakonczai János* – Deák József Áron – Ladányi Zsuzsanna
A vegetáció válaszreakciói a klímaváltozásra az Alföldön
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
* J.Rakonczai@geo.u-szeged.hu
Kulcsszavak: klímaváltozás, vegetáció-változás
Az elmúlt évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá váltak a jelenlegi klímaváltozás hatásai hazánkban is. Ma már azt tapasztaljuk, hogy a Duna-Tisza közi talajvízcsökkenés csak az egyik
első, látványos és nagyobb területen jelentkező jele volt a klimatikus változásoknak. Azt is
tapasztaljuk, hogy a tartós változások egyes területeken akár talajváltozásokat is eredményezhetnek.
A vegetáció a klíma változásaira igen érzékenyen reagál. A rövid távú változásokra (pl. a
csapadék szélsőségeire) leginkább a biomassza különbségeivel válaszol (jó vagy rossz termés,
korán lehullott levélzet stb.). A hosszabb időtartamú hatásokra adott válaszok azonban igen
differenciáltak lehetnek a természeti földrajzi különbségek, illetve a növényzet sajátosságai
miatt.
A változó klimatikus feltételekkel a növényvilág már a földtörténet korábbi szakaszaiban is
találkozott, amiről például az erdőzónák egykori vándorlásai tanúskodnak akár az utóbbi néhány tízezer év során. Egy lényeges különbség azonban mindenképpen van a múltbeli viszonyokhoz képest: az emberi létesítmények sokasága, a táj antropogén felszabdaltsága, a mesterségesen kialakított „ökológiai gátak” rendszere. Így a növényvilág – megváltozó körülményekhez való – alkalmazkodását nem csak a (kutatások által feltárt) nagyobb változási sebesség, hanem a tájban kialakított fizikai akadályok is korlátozzák.
Az elmúlt évtizedekben tapasztalható éghajlati szélsőségek (pl. szárazodási folyamat) és a
vízrendezések következtében a Dél-Alföldön leginkább a Duna–Tisza közi homokhátság vizes élőhelyein figyelhető meg a növényzet degradációja. A szikes élőhelyek kiszáradása, kilúgozódása a jellegtelenebb állományok kialakulásának kedvez. A legjobban szárazodó területeken egyes vegetációegyüttesek eltűnnek, a talaj és a vízellátottság függvényében degradációs átalakulási „sorok” regisztrálhatók, már akár kisebb külső változások esetén is jelentősen
átalakulhat a különböző asszociációk fajösszetétele, megváltozhatnak felszínborítási arányaik,
sőt néhány élőhelytípus kényszermigrációval visszahúzódhat egy még számára tolerálható
felszínre.
Előadásunkban az Alföldön megfigyelt változások alapján mutatjuk be a vegetáció válaszreakciójának fokozatait. A társadalmi analógiák alapján meghatározott fázisok („éldegélés”,
„magas polc”, „háború vége”, „népvándorlás”, „éhhalálraevés”, „végkimerülés” és „új honfoglalás”) a vegetáció külső körülmények változásai iránti toleranciákat jelzik. A folyamatsor
az egyre erősödő klimatikus hatás érvényesülését mutatja.
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Sallay Ágnes
Tájértékek a Zichy-birtokokon
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
* agnes.sallay@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tájértékek, tájtörténet, kataszterezés
A honfoglalás után a Buda környéki területeken a legtöbb jelenkori település területén települések jöttek létre, melyek a középkorban végig lakottak voltak. A török hódoltság alatt és
a törökök kiverésekor azonban igen sok korábbi település elnéptelenedett. Az elnéptelenedett
falvakba birtokosok telepeseket hívtak, elsősorban a Német Birodalomból. A németajkúak
legnagyobb betelepedési, illetve betelepítési hulláma a hódoltság után, a 17-18. században
volt, amit a „Nagy Schwabenzug” néven említenek a kutatók (BELLÉR 1981). A Zichy család
Buda környéki birtokaira (Óbuda, Szentendre, Zsámbék, Békásmegyer, Bogdán, Budakeszi,
Budaörs, Monostor, Perbál, Szántó, Tótfalu, Tök) is ebben az időben érkeztek a telepesek. Mit
ígértek a telepeseknek? Szabad, adómentes éveket, telepes jogokat, megművelhető földeket és
sok esetben (pl. Budaörs) meglévő, bár rossz állapotban lévő pincéket, valamint a szőlőtermesztés lehetőségét (FILIPSZKY 2007). Ugyancsak vonzó lehetett a leendő telepesek számára
Buda közelsége, tehát az esetleges termények közelében biztos felvevőpiac volt található.
A letelepedők már a letelepedési szerződésükben is számos a tájhoz, a földművelés módjához kapcsolódó szabállyal találták szembe magukat: minden házhelyhez egy darab szántót és
legelőt kaptak, megengedett volt, hogy szőlőt telepítsenek, minden épülő háznak megvolt a
helye, és kötelezték a telepeseket arra, hogy házaik elé hársfákat ültessenek, amelyeknek pótlásáról is gondoskodniuk kellett kipusztulásuk esetén. Büntetés terhe mellett csak a meghatározott területről lehetett fát kitermelni fűtésre (HAUSER 1985).
A második világháború után Magyarországon elfogadták a németek kollektív bűnösségéről
szóló rendeletet. A rendelet végrehajtási utasítása 1946. január 15-én jelent meg, e szerint a
kitelepítés alól mentesítettek aránya nem haladhatja meg az adott helység német lakosságának
10%-át, a mentesítésről egy bizottság kénye-kedve szerint dönthetett. A kitelepítettek állampolgársága megszűnt, vagyonuk az államra szállt. 1946-ban Budaörs 10 250 fős lakossággal
rendelkezett, amelynek a nagy része német nemzetiségű vagy német anyanyelvű volt. A kitelepítés 1946. január 19-én kezdődött, az első vonat Budaörsről indult. Budaörsről összesen
négy transzporttal a lakosság közel 90%-át kitelepítették Németországba, többségüket BadenWürttemberg tartományba. Az egykor virágzó sváb települések kiürültek, csak az épített értékek (tájértékek) és az egykori mezőgazdasági művelés nyomai maradtak meg. Az új betelepülők használatba vették az épületeket, részben folytatták a művelést. A korábbi értékek elvesztették jelentőségüket, romlásnak indultak. A budapesti agglomeráció terjeszkedésének és a
települések identitásvesztésének igen sok tájérték áldozatul esett. Szerencsére az elmúlt évtizedekben a nemzetiségek megerősödése a korábbi hagyományok felelevenítését és a még
meglévő tájértékek állapotának javítását hozta magával.
A tájértékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, mint például
a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy kápolnának, vagy a korábbi tájhasználat emlékeként egy-egy gémeskútnak, borospincének. Sok esetben viszont jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat. A tájértékek állapota, ismertsége és a néphagyományok megőrzése arra
mutat, hogy a település magáénak érzi az egykori német nemzetiség múltját, annak ellenére,
hogy a német nemzetiségűek számszerűen igen kevesen maradtak a településen. Sok esetben a
beköltözöttek igen aktívan részt vesznek a hagyományőrzésben akkor is, ha maguknak nincs
kötődésük a német nemzetiséghez.
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Sárközi Edit* – Fülöp Györk – Szikszainé Szigeti Ildikó
Nem erdőként nyilvántartott fás szárú vegetációval jellemezhető területek
mennyiségi becslése földmegfigyelési felderítéssel
GeoAdat Szolgáltató Kft.
* esarkozi@geoadat.hu
Kulcsszavak: biomassza, mennyiségi becslés, földmegfigyelés
Kutatásunk az energetikai célra felhasználható fás biomassza mennyiségek felderítését,
azonosítását, lehatárolását, mennyiségi és időbeli becslését tűzte ki céljául. Magyarország
észak-dunántúli részén egy korábbi kutatásban hatékonyan detektáltuk és lehatároltuk ezeket
a biomassza területeket. A most bemutatásra kerülő szakasz feladata az volt, hogy ezek a
spontán módon – ellenőrizetlenül – felnövekvő fás szárú vegetációk mennyiségét megbecsüljük műholdas távérzékelt adatok segítségével. Célunk volt, hogy definiáljuk a helyszínelt és a
távérzékelt adatok közötti hozzárendelési szabályt, majd ezt modellként alkalmazzuk egyéb
területeken.
A becslést a 2013-as Landsat 8 adatok segítségével készítettük, melyeket az EU
Copernicus Programja által közvetített Sentinel-1 C-Band SAR adatokkal egészítettük ki. A
felvételek feldolgozása során egy több lépéses algoritmust alkalmaztunk. A technológia kialakítása során a felvételeket numerikus információvá alakítottuk, majd a becslés elvégzése után
ismét térképi információt hoztunk létre.
A kutatás korábbi szakaszában összesen 116 nem erdőként, illetve védett területként jegyzett, fás szárú vegetációval jellemezhető terület került lehatárolásra, ebből 73 területen készült
helyszínelési jegyzőkönyv egy tesztpartner együttműködésével. Ezek a mennyiségi becslések
független mérésként értelmezhetőek, melyek attro tonnában lettek kifejezve (egy kamion letermelt biomassza mennyiség 20 attro tonnának felel meg). Ezt követően kétféle adatbázis
került felhasználásra: a tesztpartner által helyszínelt mennyiségek attro tonnában kifejezve
(validációs adatbázis) és digitális formátumú távérzékelt adatok numerikus információit tartalmazó adatmátrix (teszt adatbázis). A becslési folyamat során deskriptív statisztikát, klaszter- és regresszióanalízist végeztünk, amelyekkel meghatározhatóvá vált a távérzékelt bemenő
adatokból számítható biomasszamennyiség-becslő modell. A modell 70,5%-os megbízhatósággal és 38,51 tonnás szórással képes megbecsülni a lehatárolt területeken fellelhető biomassza-mennyiséget. Az így kialakított modell átültethető egy nem helyszínelt régió (maradék 43 terület, pannonhalmi és téti járások) távérzékelt adataira, így meghatározható az ott
fellelhető biomassza mennyisége. A hozzárendelési szabály (biomassza becslési modell) értelmezhető és a véletlenszerű (nem szignifikáns) összefüggésektől mentes. A bemutatott modell a több esetben káros tájhasználat-változás pozitív hatásait számszerűsíti és teszi lehetővé
azok fejlesztési célú felhasználását.
A projektet az EUREKA Program és projektpartnerként az NKFIA támogatja (E!7651
EUREKA_HU_121-2012-0042 NKFIA).
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Somodi Imelda1* – Molnár Zsolt1 – Czúcz Bálint1 – Bede-Fazekas Ákos2, 3 –
Bölöni János1 – Niklaus E. Zimmermann4
Magyarország potenciális vegetációjának többrétegű térbeli modellezése
1

2

MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtér-tervezési Tanszék
3
MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ
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Swiss Federal Research Institute WSL

Kulcsszavak: valószínűségi becslés, potenciális vegetáció eloszlása, MÉTA
Az ember környezetátalakító tevékenysége következtében folyamatosan fogyatkoznak
természeti területeink. A veszteségek felméréséhez vagy a sikeres helyreállításhoz ugyanakkor elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, milyen az a vegetáció, amelynek a hosszú
távú fenntartására az adott terület képes. A potenciálisvegetáció-térkép célja az, hogy egy
szakmailag megalapozott becslést adjon erről a valószínűsíthető természetes vegetációról,
megjelenítve annak térbeli ki- és elterjedését – még olyan területeken is, ahol az mára már
eltűnt. A potenciális vegetáció térképei szakértői tudás alapján rajzolt térképek voltak, amelyek egyrészt egy legvalószínűbb potenciális vegetációtípust neveztek meg, másrészt valamilyen elvont időszakra vonatkoztak. Többnyire prehumán viszonyokat próbáltak rekonstruálni,
ugyanakkor a jelenre is érvényesnek gondolták őket. Az aktuálisan adott helyen életképes
vegetáció azonban nem feltétlen azonos az ember tevékenysége előtt ott található vegetációval, mert azóta az éghajlat és a vízrajz jelentősen változott. Emellett egyetlen (a legvalószínűbbnek tartott) típus kiemelése helyett érdemes inkább a lehetséges vegetációtípusok eloszlását becsülni, hiszen a legtöbb esetben azonos környezeti viszonyok mellett több különböző
élőhely is megtalálhatja az életfeltételeit, különböző valószínűségekkel.
A bemutatott munkánkban azt tűztük ki célul, hogy a vegetáció környezeti igényeinek
formalizálásával statisztikai alapon modellezzük Magyarország potenciális vegetációját, méghozzá úgy, hogy minden ponton a lehetséges vegetációtípusok valószínűségi eloszlását keressük. A modellezés alapja a még megmaradt természetes élőhelyek és élettelen környezetük
között megfigyelt összefüggések statisztikai formalizálása, amely gradient boosting (GBM)
technikával készült. Az élőhelyi információkat a MÉTA adatbázisból nyertük; olyan élőhelyeket választottunk, amelyek természetesek és a növényzet természetes fejlődésének (szukcesszió) végső állomásait képviselik. Az élettelen környezetet különböző háttérváltozók jelenítik meg; jelentős részük éghajlati (éves csapadékösszeg, nyári középhőmérséklet), de figyelembe vettünk talajjellemzőket és a különböző víztestektől való távolságot is. Mindezek alapján egy olyan a többrétegű becslés állt elő, amelynek rétegei az egyes vegetációtípusok saját
potenciális előfordulási valószínűségei, míg egy-egy helyen egy valószínűségi eloszlás áll
rendelkezésünkre. Mivel az egyes vegetációtípusokra a felvett valószínűségi értékek jellemző
maximuma eltért, ezért ezeket átskáláztuk rangokká, hogy egy-egy helyen valóban összehasonlítható legyen, hogy mely élőhely lenne valószínűbb, illetve mérsékelten valószínű.
Az eredmények alapján összehasonlítottuk a lehetséges és valós vegetációeloszlást a MÉTA hatszögekben, felmérve így térben is, hogy az ország mely területein tér el leginkább a
valós és a lehetséges eloszlás. Eredményeinkből egyrészt kitűnik, hogy számottevő információveszteséget jelentene, ha csak egyetlen, legvalószínűbb vegetációtípust választanánk ki,
illetve hogy a rangokra való átskálázás nélkül a mára megritkult és ezért kevés tanulóadattal
rendelkező vegetációtípusok elsikkadnának. Másrészt távolságindexszel számszerűsítve a
valós és potenciális eloszlás hasonlóságát komplex módon lehatárolhatók a legjobban megőrződött tájaink.
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Sulyok Judit* – Kántor Szilvia – Strack Flórián
A balatoni táj az utazók térképén – ahogy az utazók látják
Pannon Egyetem Turizmus Tanszék
* sulyokj@gtk.uni-pannon.hu
Kulcsszavak: turizmus, imázs, Balaton, táj
A Balaton régió meghatározó szerepet tölt be hazánk turizmusában, ezzel egyidejűleg a tó
és környéke gazdaságának is fontos része a vendégfogadás. A desztináció arculatának, vonzerejének alapja az egyedi, nemzetközi szinten is elismert táji környezet, illetve a vízfelület, ami
sokszor az ideérkező turisták élményeinek központi eleme. A vendégek véleményének, a tudatukban kialakult imázsnak a feltérképezése minden úti cél számára alapvető, ennek egyik
népszerű kutatásmódszertani eszköze ma az utazók által generált internetes tartalmak elemzése.
Mindezek tükrében az előadás a Balatont mint természeti vonzerőt a Tripadvisor nemzetközi utazási portálon megosztott vélemények alapján vizsgálja, azoknak tájközpontú vizsgálatára fókuszál. A 99 utazó által közzétett információk képet adnak arról, hogyan vélekednek a
külföldiek legnagyobb tavunkról. S hogy mindez hogyan kapcsolódik az ökoturizmushoz és a
fenntarthatósághoz? Az eredmények azért is relevánsak, mert abba nyújtanak bepillantást,
hogy az „átlagos” turisták mit érzékelnek a tájból.
A következtetések értékes információkkal támogathatják a döntéshozókat annak érdekében, hogy a Balaton táji környezetének szépsége minél több látogatóhoz eljusson. A táji környezet tudatos beépítése egy-egy balatoni utazás élményébe fontos lépés abba az irányba,
hogy a régiót nem ökoturisztikai céllal felkeresők is környezettudatosabban szemléljék a
desztináció értékeit, és a jövőben szoft vagy hard ökoturistaként térjenek vissza a természeti
értékek felfedezése céljából.
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Szabados Klára1* – Vinkó Tamás2
Pannon szikesek fragmentációja és veszélyeztetettsége a Vajdaságban
1

Tartományi Természetvédelmi Intézet, Újvidék, Szerbia
2
Palics-Ludas Közvállalat, Palics, Szerbia
* szabados.klara@pzzp.rs

Kulcsszavak: szikesek, fragmentáció, tájhasználat-változás
A Pannon biogeográfiai régióhoz tartozó szerbiai Vajdaság területének jelentős részét borították valaha szikes élőhelyek mozaikjai. Míg a tájhasználat változásainak következtében más
füves élőhelyek már a 19. század folyamán felaprózódtak és az eltűnés határára kerültek, a
hagyományosan legelőként használt szikes gyepek nagy része a 20. század közepéig fennmaradt, járásoknak nevezett kiterjedt puszták formájában. Átfogó csatornázásuk az 1950-es
években kezdődött, előidézve a fennmaradó szikesek fragmentációját. A gyepek értékének
csökkenése, amit a kisgazdaságok gépesítése idézett elő a 20. század utolsó negyedében, különösen a kisebb gyepterületek, a kaszálók rohamos beszántásához vezetett, megszüntetve a
nagyobb füves puszták között addig fennálló táji kapcsolatok, ökológiai folyosók jelentős
részét.
A Tartományi Természetvédelmi Intézet adatbázisában nyilvántartott, természetvédelmi
értékkel bíró élőhelyfoltok közül 166 tartalmaz szikes élőhelyet, amelyek becsült összterülete
meghaladja az 57 000 ha-t. A legkisebb folt területe 4,2 ha, a legnagyobbé 7283 ha, a medián
értéke pedig 119 ha. A szikes élőhelyek ott maradtak fent legnagyobb kiterjedésükben, ahol a
létrejöttükhöz szükséges vízviszonyok kialakulására nemcsak helyi, hanem regionális tényezők is hatnak, például a Duna–Tisza közti homokhátság déli peremén, az Aranka és a Temes
mentén, valamint az Alsó-Tisza teraszának a torkolathoz közeli szakaszán.
A szikesek fragmentációját elsősorban a megművelt területek okozzák, a nyilvántartott foltok 73%-ának a belsejében is vannak szántók. A csatornázásnak köszönhetően jellemzően nő
a peremi részek beszántása, ezáltal romlik a fennmaradó gyepek kerület/terület aránya és a
foltbelsőhöz viszonyítva növekszik a szegély területe. Erre utalnak a Davis-féle kompaktság
alacsony értékei is, amelyek a nyilvántartott foltok több mint 40% esetében 0,4 alattiak.
A mezőgazdaságból eredő diffúz szennyezésen és a talajvízszint-csökkenésen kívül természetvédelmi szempontból jelentősek a táj szerkezetét megváltoztató tevékenységek is. Mind a
halastavak létesítését, mind a kevésbé szikes hátakon folyó erdősítéseket állami támogatások
ösztönzik, habár nemcsak a pusztai tájképet fenyegetik, hanem a nyílt élőhelyekhez kötődő
ritka fajok fennmaradását is veszélyeztetik, lehetővé téve olyan ragadozók megtelepedését,
melyek a puszták életközösségeiben nem fordulnak elő. A még meglévő állami és közlegelők
részeinek magánosítása is felgyorsítja a legelők leromlását, ugyanis a magánkézbe kerülő
gyepek tulajdonosai akár elkerítéssel, akár a művelési ág váltásával gyakran lehetetlenné teszik a fennmaradó legelők közötti átjárást és azok hagyományos, többnyire fenntarthatónak
nevezhető használatát.
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Szabó Judit1* – Jakab Gergely2
Talajművelés és a táj vízkészlete
1

2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet
* szabojuditalexandra@gmail.com

Kulcsszavak: talajkéreg, vízkészlet, lefolyás
A táj vízkörforgalma, vízzel való ellátottsága nagymértékben függ a területén elterülő talajok vízgazdálkodási jellemzőitől. Azonban még a kedvező vízgazdálkodású talajok szerkezete
is drasztikusan leromolhat csapadék, túl sok vagy éppen túl kevés a tájba érkező víz hatására.
A csapadék – jellemzően eső – időtartama és intenzitása, valamint a talaj minősége és borítottsága, vagy éppen fedetlensége egyaránt szerepet játszik a talajdegradációs folyamatok kialakulásában, ami közvetlen hatással van a vízgazdálkodási tulajdonságokra. Kutatásunk során e tényezők közül a fedetlen talajfelszíneken kialakuló kérgek, valamint extrém nedves és
száraz felszínek vízgazdálkodásra, vízkörforgásra gyakorolt hatását vizsgáltuk
esőszimulátoros kísérletek segítségével. Két páros esőszimulációval különböző lejtőszögön
hasonlítottuk össze a művelt és a kérges felszínre érkező csapadék lefolyását, illetve a két
szélsőséges eset – vízzel huzamosabb ideig borított és teljesen kiszáradt – felszíni vízháztartásra gyakorolt hatását. A csepperózió okozta szemcseátrendeződést a kérgekből vett vékonycsiszolatok segítségével elemeztük.
A már kialakult kérgek lejtőszögtől függetlenül mindkét esetben növelték a lefolyás sebességét, amiből következik, hogy a talajba kevesebb víz jutott be. Ha a táj szintjén gondolkozunk, ezt azt jelenti, hogy a beérkező csapadék rövidebb ideig érhető el a tájban, valamilyen
befogadó felé gyorsan távozik, azaz vízhiány léphet fel. A változó vastagságú, jellemzően
0,5-1 mm vastag, főként kvarcszemcsék alkotta tömődött kérgek alatt az eredeti pórusok megtalálhatók, mégsem jut oda a kérgen keresztül elegendő víz.
Szaturált felszín esetében csapadék hatására a víz lefolyása felgyorsult, a vízzel borítottság
ideje alatt szétiszapolódott aggregátumok alkotta kéreg itt is megakadályozta a későbbi beszivárgást. Száraz felszín esetében a repedéshálózatokon történő vízmozgás egy ideig visszatartotta a lefolyást, de az összecementált felszínen a repedések felöltődése után szintén hamar
eltávozik a víz.
Látható, hogy a csepperózió, a szétiszapolódás vagy éppen a száradás okozta talajkérgeknek összességében ugyanaz a hatása, fokozzák a lefolyás sebességét, ami kedvezőtlen hatással
van az egész tájra nézve. A csepperózió elleni védekezésnek számtalan formája létezik és van
használatban. Aszályos időszakok vízhiányát enyhíthetné, ha az ideiglenes víztöbbletet a talajban tározni tudnánk, azonban ennek feltétele a megfelelően megválasztott tájhasználat.
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Szabó Szilárd1* – Bertalan László1** – Novák Tibor2***
A tájváltozás időbeli vizsgálatának lehetőségei geoinformatikai
és tájmetriai módszerekkel
1

Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
2
Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
* szabo.szilard@science.unideb.hu
** bertalan.laszlo@science.unideb.hu
*** novak.tibor@science.unideb.hu

Kulcsszavak: idősor, ortofotó, változás, geoinformatika, tájmetria
A tájváltozás vizsgálatának feltárása a tájanalízis egyik fontos feladata, mert ennek segítségével azonosíthatjuk a változások irányát és a tájban zajló tájökológiai folyamatokat. Munkánkban a geoinformatikai alapú kereszttabulációs és fuzzy-halmazos összehasonlítások előnyeit és hátrányait tártuk fel, melyet a tájmetria adta lehetőségekkel egészítettünk ki.
Mintaterületünk a Magyarország északkeleti részén elhelyezkedő Felső-Hegyköz volt, ahol
a tájváltozás üteme a 2. világháború utáni tagosítás és a rendszerváltást követő időszakban
sem voltak intenzív. Célunk az volt, hogy éppen egy ilyen területen, ahol a változás nem magától értetődő, milyen eredménnyel tudjuk feltárni a különbségeket. Négy időpont (1952.
1971, 1988, 2005) légifelvételeit dolgoztunk fel és szkennelés, valamint ortorektifikáció után
ArcGIS 10.0-ban vektorizáltuk a homogén felszínborítási foltokat. A feldolgozást részben
vektoros (ArcGIS vLATE plugin), részben raszteres (Idrisi, Map Comparison Toolkit, 10 mes geometriai felbontással) környezetben végeztük el. Időpontpáronként meghatároztuk a változatlan besorolású pixelek arányát (Fraction Correct), a Kappa indexet, a Fuzzy Kappát és a
tájmetriai inexek közül a foltszintű területet (Area), alaki indexeket (Shape Index Index,
Fractal Dimension), a legkisebb távolságot (Eucledian Nearest Neighbour), valamint az osztály szintű mutatók közül az átlagos foltméretet, az alaki mutatók és a folttávolságok átlagolt
változatait, továbbá a fragmentációs és foltkeveredési mérőszámokat (effective mesh size,
division, interspersion index).
Minden térbeli összehasonlítás alapja a geometriai pontosság kérdése: ha az összehasonlítandó térképek geometriai illesztése nem pontos, akkor ugyanazon foltok elcsúsznak egymáson, vagyis ha a folt határvonala nem változik, emiatt a hiba miatt is változást tapasztalunk.
Ezt a hibát tudjuk kiküszöbölni a fuzzy alapú megközelítéssel, viszont a fuzzy halmaztagságnál megadásra kerülő átmeneti zónában valódi változásokat (pl. fasorok, erdősávok stb.) is
elfedi az eljárás. A tájmetriai megközelítés előnye az lehet, hogy nincs szükség a pontos átfedésre az objektumok között, mert csak objektumként számolunk velük. E módszer hátránya
viszont az, hogy nincs meg minden időpontban minden objektum párja, így a foltszintű változási trajektóriák nem vázolhatók fel minden objektumra nézve, ami behatárolja a feldolgozáshoz használható statisztikai módszereket. Az előadásban ezek a módszerek és az általuk feltárható eredmények kerülnek bemutatásra.
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Szalai Zoltán1, 2 – Kiss Klaudia2 – Ringer Marianna1 – Horváth-Szabó Kata1 –
Németh Tibor3 – Madarász Balázs2 – Jakab Gergely2
Redoxviszonyok dinamikája tájfoltok magterületein és szegélyeiben
1

2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet
3
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszék
* szalaiz@iif.hu

Kulcsszavak: tájfolt, tájfolthatár, redox
A domborzat, az éghajlat, a vízhatás és a növényzet által szemmel láthatóan is kirajzolt
mozaikok tájsejtjeiben a nedvességállapot, hőmérséklet, pH, Eh eltérő karakterisztikát mutatnak, amiből kifolyólag az elemek szilárd-folyadék, folyadék-gáz állapotváltozásai más és más
úton játszódnak le. A területi különbözőségek nem állandók, bizonyos időszakokban jelentősek, míg máskor jelentéktelenek. A kémhatásban és a redoxviszonyokban mutatkozó különbözőségek a talajoldat összetételében is eltéréseket indukálnak. Ezek az időlegesen megjelenő
koncentrációgradiensek az anyagforgalom motorjaiként is működhetnek. Kérdésként merülhet
fel, hogy a tájsejtek határai vajon a magterületek között átmenetet képviselnek-e, vagy azoktól
eltérő karakterisztikával rendelkeznek? Előadásunkban egy alföldi és egy dombvidéki
hidromorf terület példáján kívánjuk bemutatni a főelemek mobilitását befolyásoló tényezők
dinamikáinak különbségeit a magterületek és a és a határok között.
A magterületeken és a növényzet által kirajzolt határokon a talaj hőmérsékletét, pH-ját és
redoxviszonyait adatrögzítővel összekötött digitális elektródokkal, elektrometriásan mértük.
Az talajoldatot az elektródok mellett kiépített talajnedvesség-gyűjtő csövekkel mintáztuk. A
gyűjtött mintákat fémek analíziséhez cc. salétromsavval, a nitrogénanalízishez kloroformmal,
a DOC analízishez pedig fagyasztva konzerváltuk. A talajok ásványos vizsgálatához vett mintákat légmentesen lezárt falcon típusú csövekben tároltuk. A talajok és a talajoldat Fe- és Mntartalmát fl-AAS-sel, a TOC- és a DOC-tartalmat NDIR TOC analizátorral, a talajoldat NO3--,
NO2-- és NH4+ tartalmát UV-VIS fotometrikusan, a talajlevegő N2O- és CH4- tartalmát GCMS-sel mértük.
A szegélyek mindkét mintaterületen egyes tájsejtek között átmeneti karakterisztikát, míg
más tájsejteknél a magterületeken kívüli talajkémiai sajátosságokat mutattak. A tájsejtek magterületei között kialakuló vas, mangán és nitrogén horizontális áramlása az előbbi esetekben
lehetséges. A másodikként említett szegélyek kialakulása mind a horizontális, mind a vertikális (folyadék-gáz váltáson alapuló) elemforgalmat gátolták.
A kutatást az OTKA (K100180 és K100181) támogatta.

87

Szalóki Annamária
Nehézfémtartalom-eloszlás vizsgálata geoinformatikai módszerek segítségével
Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
szaloki.annamaria@gmail.com
Kulcsszavak: nehézfémtartalom, geostatisztika, variogram
Magyarország egyik legfontosabb természeti erőforrása a talaj. Az ország területének
megközelítőleg 60%-án mezőgazdasági termelés folyik, így állapotának megóvása kiemelt
jelentőségű, de a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat kevéssé veszi figyelembe a táblán belül
előforduló talajtani változékonyságot. Az antropogén hatások nagymértékben befolyásolják
talaj termékenységét, illetve állapotát, amelynek közvetlen következménye lehet a termőterületek csökkenése, szennyező anyagok talajvízbe, valamint táplálékláncba való bekerülése is.
Ide sorolhatók többek között a mezőgazdasági, valamint a közlekedési és ipari eredetű szenynyezések is.
Ugyanakkor az informatika rendkívül gyors fejlődése napjainkban már alapul szolgál a jelenlegi beavatkozások komplexebb szemléletű megközelítésére. Manapság a hagyományos
mintavételi eljárások idő- és költségigényesek, így a geostatisztika segítséget nyújt a területi
adottságok feltárására olyan helyeken is, ahová vizsgálataink közvetlenül nem terjedtek ki,
így alkalmas lehet például egyes mintavételi módszerek gyakorlatban történő alkalmazására.
A vizsgálatba bevont területek mindkét esetben mezőgazdasági hasznosításúak, azonban az
egyik ártéren Mezőladány térségében, a másik pedig Debrecen határában, a Hajdúháton fekszik, így a terület kialakulását különböző tényezők befolyásolták, azonban hasznosításukat
nézve azonosak.
Vizsgálataink során megnéztük az egyes esszenciális főalkotókat, nyomelemeket, valamint
a toxikus nehézfémek előfordulási arányát. Emellett variogram-elemzések segítségével meghatározzuk lokális kiterjedését, valamint kiszűrhetők az egyes kiugró szélsőértékek helyei is.
Ezek segítségével olyan folyamatos adatfelszínt hoztunk létre, mely tükrözi az egyes talajtulajdonságok térbeli előfordulási arányát, azonban a módszer alkalmazhatóságának feltétele az
elemzésben rejlő korlátok feltárása. Korlátozó tényező lehet, hogy a relatíve homogénnek
tűnő területen az egyes tulajdonságok között nagy eltérések lehetnek, ami magyarázható mérési hibával, azonban mivel mindkét területen mezőgazdasági művelés zajlik, ezért lehetnek
olyan pontok, amelyek lokálisan szennyezettebbek a többinél, így ezek ronthatják a becslések
megbízhatóságát. Mivel a módszer alkalmas a kiugró szélsőértékek helyének meghatározására, így a különböző talajtényezők, valamint a nehézfémtartalom extrém értékeinek összevetése jól mutathatja, melyek azok a területek, ahol jelentős bizonytalansággal kell számolnunk a
vizsgálataink során.
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A Sternbergia colchiciflora száraz sztyepprétjeink, löszpusztagyepjeink jellemző faja. A
Dunántúli-középhegységben gyakori, de az Alföldön csak kevés termőhelyről ismert. A DélTiszántúlon a Csanádi-pusztákon található legnagyobb állománya, de előfordul például a Kardoskúti Fehér-tónál vagy a Tatár-sánci ősgyepen is. A nagyobb kiterjedésű védelmet élvező
gyepek mellett azonban löszpuszták maradványait őrző mezsgyékben is előfordul. A Kondoros környéki mezsgyék számos védett növénynek nyújtanak élőhelyet. A város határában
megtalálható többek között a Salvia nutans, az Inula germanica, a Phlomis tuberosa; több helyen is előfordul az Amygdalus nana, a Vinca minor és a Hypericum elegans. A Sternbergia
colchicifloranak eddig két mezsgyéből volt Kondoroson előfordulási adata, ám ezekben is
csak néhány tővel jelent meg. Mindkét termőhely a 44. sz. főút mezsgyéjében található. Az
egyik a Salvia nutans élőhelye, a másik pedig a tőle pár száz méterre található Vinca minor
termőhely. Utóbbi mezsgyeszakaszban azonban 2010 óta egyik évben sem találtuk meg, valószínűleg a terület becserjésedése miatt tűnt el a faj erről a lelőhelyről.
Mivel a kondorosi mezsgyék az előbbieken kívül is számos értékes növényfajnak adnak
otthont, 2010-ben megkezdtük részletes térképezésüket, monitorozásukat. 2012-ben a terepbejárások során a Sternbergia colchiciflorat négy újabb ponton találtuk meg Kondoros külterületének a 44. sz. főúttól délre eső felén. Ezen termőhelyek közül három erősen degradált állapotú, részben elszántott, Elymus repens dominálta gyepes mezsgyében található. Ezekben a
faj csak szálanként van jelen. Mivel ezek a gyepsávok nagyon keskenyek, a faj fennmaradása
erősen veszélyeztetett ezeken a termőhelyeken. A negyedik lelőhely a 44-es főút mellett található erdőfoltban található, nem messze a Salvia nutans élőhelyétől. Itt a Sternbergia
colchiciflora több ezer példányt számláló állományát találtuk meg. Az egyedek közül számos
termést is érlelt. Az erdőfolt gyepszintje gyér borítású, gyakoriak benne a degradációra utaló
fajok: Ballota nigra, Galium aparine, Cardaria draba stb. A terület eredeti löszvegetációjára
utal a Sternbergia colchiciflora mellett az Ornithogalum brevistylum és a Viola ambigua jelenléte. Bár ez a lelőhely is erősen bolygatott, az elszántás a fák jelenlétének köszönhetően
nem fenyegeti.
Eredményeink arra utalnak, hogy a faj további mezsgyékben is előfordulhat. Elterjedésének pontosabb ismerete további vizsgálatokat igényel.
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A természetes élőhelyek egyre inkább csökkenőben vannak világszerte. Hazánkban az intenzív tájhasználat következtében egyes élőhelytípusok jelentősen visszaszorultak. A természetvédelem feladata emiatt már nem csupán a még meglévő értékek védelme, hanem ezen
veszélyeztetett, egykor nagyobb kiterjedésű élőhelyek területének a növelése. Annak érdekében, hogy a rekonstrukciós munkák tudományosan megalapozottak legyenek, fontos ismerni a
táj múltbeli szerkezetét, továbbá a tájban bekövetkezett változásokat is.
Vizsgálatunkban a Hortobágyi Nemzeti Park részét képező Egyek–Pusztakócsi-mocsarak
területén végbement táji változásokat követtük nyomon a történelem előtti időktől napjainkig.
Ezen a területen Európában is egyedülálló tájrehabilitációs munkálatok zajlottak az utóbbi
évtizedben, amelyek mocsarak és gyepterületek (lösz, szikes) helyreállítását célozták. Az
élőhelykomplexumok méretének összehasonlítása különböző adatsorok segítségével, térinformatikai feldolgozással történt. Az ember megjelenése előtti időszakról a becsült potenciális növényzeti térképet vettük alapul. A 19. sz. közepéről (1856–1866) a II. katonai felmérés
térképe nyújtott információt. A mocsarak rehabilitációját megelőző 1969-es állapotot légi
fotók és katonai térképek, 2001-es, az első ütemet követő, és 2009-es, a gyeprekonstrukció
utáni állapotot tükröző légi fotók segítségével határoztuk meg. A területet a folyóvíz munkája
alakította ki, amelynek bizonyítékai az egymás mellett húzódó övzátonysorok és a köztük
lévő sarlólaposok; árvízi medrek, holtmedrek. A táj kialakulásában a Tisza áradásai mellett a
növényevők legelésének és taposásának, valamint a tűznek lehetett fontos szerepe. A potenciális növényzeti térkép tanulsága szerint a nagyobb mélyedésekben szikes és nem szikes mocsarak, majd a térszinteknek megfelelően rétek, szikes gyepek, a lösz borította folyóhátakon
pedig löszgyepek fordultak elő. Az ember elsőként az erdőterületek letermelésével (16-17.
sz.), a fátlan területek legeltetésével okozott alapvető változásokat a tájban. A II. katonai felmérés alapján megállapítható, hogy már a 19. sz. közepén is nagy arányt (46%) foglaltak el a
szántók a területből, főként a löszös folyóhátakon. A 18. századdal kezdődően a 20. századig
folyamatosan zajlottak a területet érintő vízrendezések (folyószabályozások, mocsarak lecsapolása, melioráció, belvíz-csatornázás). Ennek következtében a mocsarak aránya jelentősen
csökkent, míg a rétek aránya nőtt, a szántók kiterjedése pedig 1969-ben elérte az 55%-ot. Az
1976-ban indult tájrehabilitációs program első ütemében megtörtént a terület hidrológiai
helyreállítása. Ennek eredményeképpen 2001-es légi fotók alapján elmondható, hogy a mocsarak aránya megközelítette a Tisza-szabályozás előtti állapotot. A továbbra is nagy területet
elfoglaló szántók visszagyepesítése a 2. ütemben (2004–2008) zajlott. Ennek során a védett
terület felén található szántók visszagyepesítése történt meg (150 ha löszpuszta gyep és 530
ha szikes puszta). A terület mozaikosságának érdekében további természetvédelmi kezelések
– égetés, legeltetetés – is zajlottak. A tájban bekövetkezett változásokat, illetve az itt található
közösségek változásait folyamatos monitoring során követjük nyomon. Megállapítható, hogy
a projekt végére természetvédelmi szempontból kedvezőbb, mozaikosabb tájszerkezet, gazdagabb, sokfélébb élőhelystruktúra és az ökológiai adottságokhoz jobban illeszkedő földhasználat jön létre, valamint jelentősen csökken az emberi tevékenységek zavaró hatása.
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A tájat hajlamosak vagyunk statikus, időben állandó vagy csak kismértékben változó területegységként értelmezni. A fogalommeghatározások között ritkán találunk a táj dinamikus
jellegét is hangsúlyozó, annak időbeli változását is magában foglaló definíciót. PÉCSI M.
1970-ben megjelent munkájában ezt írja: „a táj hosszú természettörténeti és rövid, de annál
hatékonyabb társadalomtörténeti folyamatok terméke”.
Az egyes felszínborítás-típusok (pl. szántók, gyepek, erdők) területi arányának és térbeli
mintázatának változása alapvetően befolyásolhatja az egyes tájalkotó tényezők (domborzat,
növényzet, talajtani adottságok, felszíni, felszín alatti vizek stb.) közötti kapcsolatokat és azok
állapotát. A végbement felszínborítás-változások tendenciáinak ismerete fontos adalékokkal
szolgál az élőhelyek megőrzéséhez, a biodiverzitás védelméhez és természeti erőforrásaink
(például talajaink) fenntartható hasznosításához. A felszínborítás-változás, mint a tájban megjelenő antropogén hatások egyik legfontosabb indikátora alapvető információkat nyújthat az
országos és térségi szintű tájtervezéshez, a jövőbeli területhasználat tervezéséhez is (CSORBA
P. 2011).
Az 1990–2000 közötti változások jellegéről, okairól a vonatkozó szakirodalom (BÜTTNER
GY. 2010) alapján, míg a 2000–2012 közötti változásokat saját elemzéseim révén értékeltem.
A 2000, 2006 és 2012 években készített CORINE felszínborítás térképeket ArcGIS 10 térinformatikai szoftverrel összemetszettem egymással, majd az így előállított fedvénytérképek
változástípusait elemeztem. Elkészítettem Magyarország felszínborítása stabilitásának térképét, lehatárolva a folyamatosan mezőgazdasági művelés alatt álló területeket, a minden időkeresztmetszetben erdőként szolgáló és természetközeli területeket, állóvizeket és beépített területeket, valamint a 2000–2012 között változott felszínborítású területeket. Mivel tájökológiai
szempontból nagy jelentőségűek, ezért külön vizsgáltam a beépítetté vált és a mezőgazdasági
területből erdővé vagy természetközeli területté vált felszínek térbeliségét, valamint ez utóbbi
felszínborítás talajtani okait. A felszínborítás-stabilitás, illetve felszínborítás-változás térképe
alapján kiszámoltam a főbb változástípusok arányait, a változások évi átlagos ütemét, majd
azonosítottam a felszínborítás-változások lehetséges okait adó természeti, és társadalmi okokat, ún. „hajtóerőket”. Geoinformatikai módszerekkel elemeztem és antropogén hatáserősség
szempontjából értékeltem a 2000-2012 között végbement tájmintázat-változás tendenciáit.
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A táj átalakítottságát kifejező hemeróbia térképezése nem egyszerű kérdés, mivel mértékének egzakt meghatározásához a tájalkotó tényezők közötti bonyolult anyag- és energiaáramlási folyamatokat is ismernünk kellene. A számszerűsíthető értékelést nagyban megnehezíti,
hogy az emberi hatások rendkívül összetett módon jelennek meg a tájban. Magyarország
hemeróbiatérképének készítése kapcsán olyan módszert dolgoztunk ki, mely az egyes tájalkotó tényezők (domborzat, felszíni vízfolyások, talajok és növényzet) átalakítottságát önálló
tematikus térképeken, majd együttesen összegezve értékeli. A nemzetközi szakirodalomban a
legelfogottabb 7 hemeróbiaszintből csupán 6-ot használtunk fel a térkép elkészítésénél, mert
megítélésünk és a szakirodalom (CSORBA P.–SZABÓ Sz. 2009) szerint is hazánkban teljesen
érintetlen (ahemerob) táj nincs.
A hemeróbia egyik legfontosabb, leggyakrabban használt indikátora sok szerző (pl.
RÜDISSER et al. 2012) szerint a növényzet állapota. Magyarország növényzetének természetességét a MÉTA Projekt botanikai felmérésein alapuló Természeti Tőke Index segítségével
értékelték (CZÚCZ B. et al. 2008). Ezt az indexet, mint indikátort használtuk fel a növényzet
természetességének kifejezéséhez. A talajok antropogén átalakítottságát két paraméter alapján
értékeltük. Középhegységi, dombsági területeken az USLE modellt alkalmazásával számított
évi átlagos becsült talajveszteség térképet vettük alapul (KERTÉSZ Á.–CENTERI Cs. 2006) és
ezt osztottuk be a 6 hemeróbiaszintbe, míg az alföldi tájak esetében a talajtömörödés mértékét
(MTA TAKI 2014) tekintettük a talajok antropogén átalakítottsága indikátorának.
A domborzat átalakítottságát az autópályák, vízfolyások menti töltések, illetve az összes
külszíni bánya és meddőhányó földrajzi helyzetét bemutató CLC 50 adatbázis, valamint a
középhegységi (teraszozott lejtőjű) szőlőterületek figyelembevételével értékeltük. A vízfolyások, és állóvizek antropogén átalakítottságát az EU Víz Keretirányelvben alkalmazott vízfolyás természetességi kategóriák alapján súlyoztuk.
A vizsgálatok elemi egységei minden egyes, a hemeróbiát befolyásoló tényező elemzése
során a 2006-os évben készült CORINE felszínfedettség térkép azonos felszínborítással jellemezhető foltjai voltak. Ezekre a területi egységekre vonatkozóan összegeztük, majd átlagoltuk a hemeróbiát meghatározó tényezőket.
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A táj és a helyi közösségek kapcsolata sajátos átalakulásának tanúi vagyunk. Egyik oldalról azt tapasztaljuk, hogy a mindennapi életünkben és a rövidebb-hosszabb távú döntéseinkben sem játszik szerepet a táj, nem beszélve a táj saját belső és külső kapcsolatrendszeréről,
vagy a helyi közösségekkel való kapcsolatáról. Másik oldalról egyre nehezedő nyomásként
jelenik meg a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, válságkezelés, alkalmazkodás és az
önellátás egyidejű elvárása. Felértékelődik a természeti tőke, kiemelten az adott tájban található víz, termőföld és biológiai sokféleség.
Mindezek a jelenségek nem hagyják érintetlenül a táj- és a természetvédelem területét sem.
A környezetvédelem, beleértve a természet- és tájvédelem szakterületét is, válságban van.
Azzal szembesülünk, hogy a külön ágazatként kezelt környezetvédelem eredményessége
rendre elmarad a megfogalmazott célokhoz mérten, különösen a természeti tőkét, a táj ökológiai hálózatait, ökoszisztéma-szolgáltatásait tekintve.
Kutatásom keretében a nemzeti park igazgatóságok és a natúrparkok intézményi, területi és
hálózatai sajátosságait vizsgáltam a hazai és külföldi példák alapján. Négy szempontcsoport
alkalmazásával értékeltem a két intézményi hálózatot: 1) értékek, célok kialakulása és kezelése; 2) szabályozási megoldások; 3) részvétel érvényesülése; 4) hálózatalapú működés. Vizsgálataim során a két intézményrendszer eredményességét meghatározó vezérlő értékek és célok
kialakulásának, változásának, érvényesülésének értékelése jelentette az alapot a továbblépéshez. A feltárt értékek és célok elérése érdekében mindkét intézményi hálózat erőforrásokat,
kapacitásokat, illetve különböző kompetenciákat igényel. A szabályozás alatt a célok és értékek mentén védelmet biztosító kereteket, magatartást, intézményi működést, az önregulációt,
a vitának, a vetélkedésnek, az együttműködésnek, az érték- és célkristályosításnak keretet adó
szabályokat, határokat értem. A cselekvő és együttműködő részvétel tekintetében a közösségiből az egyéni és az egyéniből a közösségig a megértésen át vezető példákat, intézményi
megoldásokat és akadályokat vizsgáltam. A hálózat alapú működés keretében a két intézményi megoldás területi hálózatát és az egyes területi szereplők közötti együttműködések hálózatának sajátosságait értékeltem.
Az előadásomban bemutatom, hogy a nemzeti park igazgatóságok és a natúrparkok milyen
sajátos, egymástól különböző kompetenciákkal, célokkal és működési módokkal rendelkeznek, illetve, hogy milyen együttműködési, illeszkedési lehetőségeket hordoznak magukban. A
vizsgálati eredményeim jól mutatják, hogy egy táj ökológiai rehabilitációja, védelme, szabályozása, hogyan kapcsolódik össze a helyi közösségek rehabilitációjával és fejlesztésével,
fejlődésével. A szabályozás és a részvétel dinamikus egyensúlyának érvényesítése, a tájszintű
együttműködések kialakulásának segítése és a kezdeményezések megerősítése jelentős mértékben segítheti a tájvédelem és a természetvédelem eredményességét, az ágazati elszigeteltségéből elvezethet a területi, illetve az átfogó élet- és hálózatközpontú szemlélet érvényesüléséhez.
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Szilvácsku Zsolt* – Dancsokné Fóris Edina**
Tájökológiai szempontok a helyi vidékfejlesztési stratégiákban
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
* zsolt.szilvacsku@uni-corvinus.hu
** edina.foris@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tájökológia, vidékfejlesztés, tervezés
A különböző hazai és nemzetközi vidékpolitikai dokumentumokban megfogalmazott célok
és célállapotok ráirányítják a figyelmet a vidékfejlesztési eszközök jelentőségére, többek között abban, hogy azok a tájökológiai célok és célállapotok eléréséhez milyen mértékben járulnak hozzá, illetve hogy a tájökológiai szempontokat hogyan veszik figyelembe a tervezés, a
végrehajtás és az utóellenőrzés során. Előadásunkban a vidékfejlesztési eszközök közül a helyi vidékfejlesztési stratégiák, illetve az azokban előforduló intézkedések és támogatási formák tájökológiai hatásait elemezzük.
Négy vidékfejlesztési helyi akciócsoportot választottunk ki Veszprém, Nógrád, Pest és
Somogy megyéből, amelyek 2007–2014 közötti fejlesztési stratégiáit elemezzük tartalmi
szempontból. Megvizsgáljuk, hogy a stratégia céljainak kialakításában, a helyzetelemzésben
és az eredményindikátorok meghatározásában hogyan jelennek meg tájökológiai szempontok.
A megvalósult fejlesztési tevékenységeket is értékeljük a rendelkezésre álló dokumentumok, a
tájszintű ökológiai hálózatértékelésből származó eredmények, valamint a vidékfejlesztésben
érintett helyi szereplőktől származó információk alapján.
A tájszintű ökológiai hálózatértékelés alapját NAGY DEZSŐ és SZILVÁCSKU ZSOLT korábbi
módszertani kutatási eredményeire építettük. A tájszintű értékelés során a vizsgált térség ökológiai hálózatának nagyobb funkcionális és térszerkezeti csoportjait vizsgáljuk, valamint értékeljük a kapcsolatokat és az akadályozó tényezőket is. Az értékelés az ökológiai hálózat állapotára, térszerkezetére, működésére és koherenciájára gyakorolt hatásokat tárja fel. Vizsgálataink során elemezzük a közigazgatási határok és a természetes biogeográfiai egységek vagy
vízgyűjtők illeszkedését is. A módszertani megoldások kialakítása során a különböző szintű
stratégiai környezeti vizsgálatok tapasztalataira is építettünk.
A helyi vidékfejlesztési szereplők által fontosnak tartott értékek azonosítása és a megvalósult fejlesztések hatásainak széleskörű feltárása érdekében interjúk és csoportos értékelési
módszerek alkalmazásával megkérdeztük a helyi vidékfejlesztési akciócsoportok vezetőit,
gazdálkodók képviselőit, önkormányzatok és civil szervezetek munkatársait, tagjait.
Célunk, hogy feltárjuk a helyi vidékfejlesztési stratégiák tájökológiai, főként ökológiai hálózatokra gyakorolt hatásait, és ezek alapján javaslatot adjunk a helyi vidékfejlesztési stratégiák tartalmára a tájökológiai szempontok minél teljesebb érvényesülése érdekében. Reméljük,
hogy munkánkkal segítséget tudunk nyújtani a helyi stratégiák megalkotásához, illetve a végrehajtás folyamatának tervezéséhez a vidékfejlesztési szereplők, döntéshozók, tervezők és
kedvezményezettek számára egyaránt. Arra is törekedtünk, hogy a helyi vidékfejlesztési stratégiák környezeti vizsgálatának megalapozásához is hozzájáruljunk, ami a stratégiaalkotás és
alkalmazásának minden szakaszában jól alkalmazható eszköznek látszik.
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Takács Márton* – Malatinszky Ákos
A Szigetköz legnagyobb törzskerületű fái
Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
* Takacs.Marton@mkk.szie.hu
Kulcsszavak: fák, kerület, Szigetköz
A Szigetköz a Kisalföld nagytájon belül a Győri-medence középtájnak a Duna és a Mosoni-Duna által határolt kistája, amely egyben Magyarország legnagyobb szigete. Területhasznosítás szempontjából több mint fele szántó, közel egynegyede erdő és csak 7%-a vízfelszín.
Ezen területen belül négy település (Ásványráró, Lipót, Kisbodak, Dunasziget) kül-, valamint egy település (Hédervár) belterületén végeztük a vizsgálatainkat (a kistájhoz közigazgatásilag 24 település tartozik). A viszonylag érintetlen területeknek köszönhetően számos
nagyméretű faegyed fennmaradt a szigeten: Héderváron kastélyparkban, míg a többi településen a Duna és a töltés közötti ártéren összesen 22 fát mértünk fel, melyek közül tizenhárom
fekete nyár (Populus nigra), négy fehér fűz (Salix alba), kettő kocsányos tölgy (Quercus
robur), valamint egy-egy közönséges platán (Platanus x hybrida), kislevelű hárs (Tilis
cordata) és hegyi juhar (Acer pseudoplatanus).
Minden egyes fánál a következő paraméterek felvételét végeztük el: mellmagassági (talajszinttől számított 1,3 m-es magasságban mért) törzskerület, törzsátmérő, koronaátmérő, magasság, koronaalak, törzsalak, megközelíthetőség, egészségi állapot, első főelágazás magassága, főágak száma és a környezet állapota.
A Szigetköz – jelenlegi ismereteink szerinti – legnagyobb törzskerületű fája a Lipót határában álló fekete nyár. Kerülete 934 cm, magassága 29 m. Egészségi állapota jó. Mivel ártéren áll, a Duna felőli gyökereit a víz kimosta, azok kilátszanak, alatta odú található.
Ezt a sorban szorosan követi a dunaszigeti fehér fűz, melynek kerülete 930 cm. Egészségi
állapota nagyon gyenge, a fa teljesen bélkorhadt, kérge sok helyen levált. A fa mellett létra
található, valószínűleg magaslesként használhatták egykor.
Említést érdemel még a hédervári kápolnánál álló kocsányos tölgy. A fa egykor hazánk
legnagyobb tölgyfája volt, ma már azonban egyik főága él csupán, növekedése megállt, törzsén át lehet sétálni, azonban a maradék ágai máig szépen zöldellnek és teremnek. A híres
zsennyei tölgy pusztulása óta hazánk legöregebb fájaként valószínűsítik.
A vizsgált terület fái többnyire védetten, az ártér fái pedig civilizációtól is távol találhatók,
ami tény már önmagában is segíti a fák védelmét, de ez utóbbi területeken az elöregedő, megroppanó fák védelme sem oldható meg.
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Tamás László* – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Szabó Mária –
Munkácsy Béla – Budai Edina – Harmat Ádám
Bányászat eredményezte tájterhelés a Medves-vidéken
Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
*lacku88@gmail.com
Kulcsszavak: tájterhelés, bányászat, numerikus értékelés, tájkonfliktus
A magyarországi bányavidékek esetében nemcsak az elmúlt közel százötven év kitermelésének következményei, hanem az utóbbi évtizedekben lezajlott gazdasági átalakulások is komoly környezeti következményekkel jártak, amelyeknek elsősorban táji összefüggésekben
mutatkozik meg a komplex hatása. Vizsgálataink alapvető célja, hogy Magyarország néhány
kiválasztott mintaterületének példáján határozzuk meg egyrészt a bányatelkek és a bányászati
hulladéklerakók tájterhelési, másrészt egyes tájak bányászati tájterheltsége indexének értékeit.
Az indexek meghatározásakor a bányatelkek esetében elsősorban a nyersanyag és a kitermelés
jellege, jelenlegi vagy múltbeli aktivitása és kiterjedése szolgáltatta az értékelés alapját; a
számításokhoz térinformatikai módszerek is hozzájárultak.
Az előadásban vizsgált mintaterület, a Medves-vidék egykor meghatározó jelentőségű bányavidék volt, több más nyersanyag mellett elsősorban barnakőszén- és bazaltbányászata volt
kiemelkedő jelentőségű, és az egykori bányák tájformáló hatása – a rá települt, de ugyancsak
jórészt megszűnt ipari tevékenységek többnyire szintén elhagyott létesítményeivel együtt –
közvetlen és közvetett módon egyaránt meghatározza a táj arculatát. A vizsgálathoz kidolgozott módszer által létrehozott terhelési és terheltségi értékekkel egyrészt összegezni és rangsorolni lehet a hatásokat és a következményeket, másrészt az indexek elősegítik annak maghatározását, hogy milyen konkrét és milyen fokú tájkonfliktusokat okoz a bányászati tájhasználat
vagy annak utóhatása a vizsgált tájban.
Az indexek meghatározásával egyúttal olyan minőségi adatbázis hozható létre, amely alkalmas a bányászat által okozott hatások táji keretekben való vizsgálatára. A kutatás eredményei a gyakorlatban is jól hasznosíthatók, pl. önkormányzatok és egyéb hivatalos szervek
számára, mivel a tájkonfliktusok ily módon való kimutatása hozzásegíthet a tájak rehabilitációjához és az optimális tájhasználathoz szükséges tervek elkészítéséhez és intézkedések kidolgozásához.
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Tanács Eszter1* – Kiss Márton1 – Cseh Viktória2
Különböző intenzitással kezelt erdők szénmegkötési potenciálja a Maros hullámterében
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Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
2
Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék
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Kulcsszavak: C-megkötés, puhafás ligeterdő, CO2Fix, Maros-hullámtér
A környezeti szolgáltatások értékelése segítséget nyújthat az árterek esetleges területhasználati konfliktusainak feloldásában, ahol a természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a vízügy
eltérő prioritásokkal működnek ugyanazokon a területeken. Számos egyéb fontos környezeti
szolgáltatásuk mellett a magyarországi erdők jelentős szénmegkötőknek tekinthetők, így az
éghajlatváltozás hatásainak csökkentését célzó intézkedések szempontjából a különböző erdőállományok szénmegkötési potenciáljának vizsgálata napjaink fontos feladata. Korábban a
természetközeli idős állományokat a szénmegkötés szempontjából semlegesnek tekintették,
azonban újabb eredmények arra mutatnak, hogy még a kezelt erdőkben is a hosszabb vágásfordulóval kezelt állományok szénmegkötési potenciálja nagyobb.
Vizsgálatunk arra irányult, hogy modell segítségével összehasonlítsuk a Maros alsó szakaszának hullámtere eltérő fajösszetételű és különböző intenzitással kezelt erdőállományai
szénmegkötésének időbeli alakulását, az erdőből származó fatermékeket is figyelembe véve.
A vizsgált terület jellemző erdőtípusai a puhafás fűz-nyár ligeterdők, a keményfás ligeterdők
(többnyire ültetett tölgyesek) állományai, kisebb foltokban invazív fajok (amerikai kőris, zöld
juhar) uralta fiatal állományok, valamint nemesnyáras ültetvények. Kezelési intenzitás szempontjából is sokszínű a kép, megtalálhatók a kezelés alól kivont állományok (erdőrezervátum), a hosszabb vágásfordulóval kezelt, elegyes állományok, és a rövid vágásfordulóval kezelt ültetvények is.
Az elemzéseket a CO2Fix modell 3.2-es verziójával, a Maros-ártér erdőrezervátumban
gyűjtött állományszerkezeti adatok, valamint üzemtervi adatok alapján végeztük el. Az értékelésben szerepel a kitermelt fából készült termékek további sorsa is, amelyet részben szakemberekkel készített interjúk, részben szakirodalmi adatok alapján építettünk be a modellbe.
Az eredmények azt jelzik, hogy a szénmegkötés, mint klímaregulációs szolgáltatás szempontjából az erdőrezervátum, illetve a hosszabb vágásfordulóval kezelt elegyes őshonos állományok kedvezőbb. Ugyanakkor a modell paraméterezése kapcsán elmondható, hogy – főleg a
természetközeli állományok esetében – a pontos képhez további adatok (pl. cserjeszint széntartalma), illetve folyamatok (természetes mortalitás) beintegrálása szükséges.
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Karszt és társadalom kapcsolatainak összehasonlító elemzése
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3
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Kulcsszavak: karszt, posszibilizmus, Gömör–Tornai-karszt, Erdélyi-szigethegység, Montenegró
A földrajz egyik alapvető kérdése, hogy a természeti adottságok milyen mértékben befolyásolják a társadalmi paramétereket (l. KŐSZEGI M. et al. 2015); mi ezt a kérdést a karsztok
vonatkozásában vizsgáljuk. A karsztok jó hidrológiai vezetőképességük, sekély talajaik miatt
érzékenyen reagálnak a környezeti problémákra. Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a karszton
élő emberek számára milyen hátrányt vagy előnyt jelenthet a karszton való lét, mennyiben
módosítja ez a társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségeit. „A karszton való élet kihívás az
ember számára” (DAY, M. 2010) a vízhiány, a gyenge talajok és a domborzat miatt. Ennek az
állításnak az érvényesülését elemeztük a Gömör–Tornai-karszt, az Erdélyi-szigethegység és
Montenegró példáján. Térinformatikai-statisztikai módszerekkel vizsgáltuk, milyen összefüggések fedezhetők fel a természeti és társadalmi tényezők között, terepi bejárásokkal és interjúk segítségével pedig igyekeztünk feltárni a karszton való élet sajátos jellemzőit.
Megállapításaink szerint az alapvető domborzati jellemzők többnyire igen szorosan meghatározzák a népesség és a települések térbeli mintázatát, de ezek közül általában nem az abszolút, hanem a relatív magasság, a lejtőszög, illetve a vízfolyásoktól való távolság a legmeghatározóbb tényező. A karsztok népességét a karszt jellemzői befolyásolják. Az önálló (autogén) karsztokat gyakorlatilag lakatlan fennsíkok jellemzik (pl. a Gömör–Tornai-karszton), ám
a vegyes karsztokon előfordulnak szórt, vagy kisméretű zárt települések is (pl. Erdélyiszigethegység), illetve a karsztfennsíkok lábánál fakadó forrásövezet nyújt megfelelő helyet a
letelepedésre. A vizsgált karsztokra többnyire elmaradott társadalmi helyzet (elöregedés, nagy
munkanélküliség, elnéptelenedés) jellemző, a kedvezőtlen adottságokat azonban részben
kompenzálják a jó turisztikai lehetőségek (barlangok, szurdokok, viszonylag „érintetlen” természet; az Erdélyi-szigethegység természeti látnivalóinak mintegy 80%-a karsztos képződmény, miközben a karsztok területaránya mindössze 6%!). A természeti adottságokat azonban
sok helyen felülírják a társadalmi viszonyok, például míg a Gömör–Tornai-karszt magyar
oldalán Aggtelek turizmusa kiemelkedő, addig a hegyvidékekben gazdag Szlovákián belül a
Szlovák-karszt vonzereje sokkal kevésbé érvényesül.
A kapcsolatrendszer elemzésében egyaránt fontosnak tartjuk a globális szintéziseket,
melyhez egyelőre csak kisebb lépésekkel kerültünk közelebb, valamintt a helyi eltérések, jellegzetességek feltárását is.
Hivatkozások
DAY, M., 2010: Human interaction with Caribbean karst landscapes: past, present and
future. – Acta Carsologica 39. 1. pp. 137–146.
KŐSZEGI M.– BOTTLIK ZS.–TELBISZ T–MARI L. 2015: Human-environment relationships in
modern and postmodern geography. – Hungarian Geographical Bulletin (in print).
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Kulcsszavak: kunhalom, természetvédelmi kezelés, felhagyott talajok, spontán regeneráció, szukcesszió
Az ex lege védettséget élvező alföldi kunhalmok 47%-a 2011-ig szántóföldi művelés alatt
állt. A kunhalmok hosszú távú fennmaradását fenyegető legfőbb veszélyforrás talán elhárult
azzal, hogy a 32/2010 FVM rendelet előírta a halmok szántóföldi művelésből való kivonásának és felszínükön természetközeli gyeptakaró kialakításának szükségességét. A 2012-ben
elkezdődött művelésből való kivonás tájökológiai következményeinek jellemzéséhez a DélHortobágy és a szomszédos hajdúsági területek kilenc kunhalmán talajtani, növénytani és
ökológiai vizsgálatokat végeztünk. Vizsgálataink során a talajmintákat az alábbi négy kategóriába rendeztük: szántóföld; művelésből kivont egykori szántóföld; kivágott akácos;
természetközeli gyep. Minden halom esetében az előforduló területhasználati kategóriánként a
feltalajból bolygatatlan mintákat vettünk, amelyből térfogattömeget, illetve a kiszárított mintákon talajszerkezet-vizsgálatokat végeztünk. A növényzet vizsgálata céljából a tavaszi
aszpektusban fajlistákat készítettünk, amelyek alapján a fajok nitrogénigény indikációs számát és a Raunkier-féle életformák csoportrészesedését határoztuk meg. A talajtani és növényzeti változások értelmezéséhez referenciaként enyhén gyomos, de fajgazdag löszgyeppel borított halmokat használtuk fel.
A talaj térfogattömege tekintetében a legkisebb értékeket a gyepek és kivágott akácosok talajában mértük, a felhagyott szántók értékei átlagosan magasabbnak bizonyultak a tömörödés
miatt, mint a megművelt szántóké. Lényeges különbséget tapasztaltunk a szerves anyag tartalmában is. A könnyen oldható P tartalmát tekintetve a gyepek és a kivágott akácosok hasonlónak bizonyultak, viszonylag alacsony értékkel, míg a szántók és a felhagyott szántók mintáiban mért értékek ezt jóval meghaladták. A N-tartalom tekintetében legmagasabb értéket a
kivágott akácosok helyén mértük, de hasonlóan magas volt a gyepek talajában mért érték is. A
szántókon mért értékek kissé magasabbnak bizonyultak a felhagyott területek értékeinél. A
talaj kémhatása az összes területen gyengén savanyúnak bizonyult, de a gyepekkel és a korábban akáccal borított területeken alacsonyabb értékeket mértünk, mint a szántókon és felhagyott szántókon.
A szántóföldi művelésből kivont területek szukcessziós viszonyait jelentős mértékben a talaj fel nem használt tápanyagkészlete irányítja, ezért összehasonlítottuk a vizsgált területek
fajösszetételét azok tápanyagigényével. A Vajda- és a Két-halom felhagyott szegélyét az
eutróf és hipertróf nitrogénigény-indikációs értékszámú fajok uralják. Itt a talaj nagy tápanyagtartalma folytán a kisebb tápanyagigényű fajok egyelőre nem versenyképesek a jelentős
tápanyagigényű gyomokkal; mindez nem kedvez a zárt löszgyepstruktúra kialakulásának. A
többi vizsgált halom esetében a szubmezotróf és eutróf csoportok meghatározók (a referenciaként használt gyepek esetében a fajok többsége az oligotróf-mezotróf csoportokba tartozik).
Az egyéves fajok uralta állományok labilisek, míg az évelő fajok által uralt gyepek stabilabbnak tekinthetők. A legtöbb halmon az egyéves fajok, míg a Vajda- és a Két-halom peremén
fák, cserjék túlsúlya jellemző. A frissen felhagyott halmok közül a Boda-halom esetében a
legkedvezőbb a kép, ahol az évelő fajok túlsúlya figyelhető meg.
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Védett kocsánytalan tölgyes állomány egészségi állapotának vizsgálata
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Szent István Egyetem Botanikus Kert.
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Kulcsszavak: kocsánytalan tölgy, egészségi állapot, akusztikus tomográf
Az Európában széles körben elterjedt kocsánytalan tölgy Magyarországon mintegy
160 000 ha-on a fő erdőalkotó. Kiterjedése a jövőben növekedhet, hiszen a termőhelyek alkalmassága mellett sokoldalú hasznosítása is az egyik legkedveltebb fafajjá teszi az erdészek
körében. Ám egyes prognózisok szerint a kocsánytalan tölgy zonális elterjedésének 82–100
%-a az optimális klímatéren kívül lesz 2050-re a Kárpát-medencében. Ez a paradoxon különösen szükségszerűvé teszi a kocsánytalan tölgyes állományok stressztűrő képességének, valamint egészségi állapotának vizsgálatát, hogy ily módon a változások detektálásához szükséges információk birtokába jussunk. Az erdők természetességének megítélésében, az előforduló társulások biodiverzitásában is kiemelkedő szerepe van a heterogenitásnak. Amennyiben
több korcsoport alkot egy állományt, az nem csak a biodiverzitás növekedését, hanem egy, a
betegségeknek és károsítóknak jobban ellenálló társulást is eredményez. Ezért is kiemelkedően fontos az idősebb faegyedeket tartalmazó állományok megőrzése és a fák egészségi állapotának monitorozása.
Jelen vizsgálatban az általános terepi szemrevételezés mellett műszeres méréseket is végeztük a FAKOPP 3D Akusztikus Tomográf segítségével a Szent István Egyetem Botanikus
Kertjének természetes kocsánytalan tölgyes állománnyal borított részén. A FAKOPP az élő
fák vizsgálatára lett kifejlesztve, a műszer a fa belső állapotát, korhadásának mértékét térképezi fel. A mérési elv lényege, hogy az egészséges faszövet jobban vezeti a hangot, mint a
korhadt faanyag. A vizsgálat során 16 véletlenszerűen kiválasztott 100 év körüli kocsánytalan
tölgyön végeztük el a méréseket. Valamennyi vizsgált fa törzsén 5 különböző magasságban
(40, 80, 120, 160 és 200 cm) mértük az egészségi állapotot. Amennyiben az egészségi állapot
minősítését a műszer nélküli, elterjedt metodika szerint mértük volna fel, jó egészségi állapotúnak kategórizáltuk volna az állományt. A vizsgált fákon többnyire nem volt megfigyelhető
betegségre utaló nyom. Ennek ellenére a vizsgálatok elvégzése során azt tapasztaltuk, hogy az
állomány az talajszint közelében rossz egészségi állapotban van. A 16 vizsgált faegyed közül
mindegyiknél volt műszerrel kimutatható korhadás. A vizsgálat során a romlottság mértéke az
első (40 cm-rel a talajszint felett) mért rétegben volt a legnagyobb (29,75 %), és folyamatosan
csökkent az egyre magasabban elhelyezkedő rétegek felé. A vizsgálatok elvégzése után arra a
következtetésre jutottunk, hogy az állomány rossz egészségi állapota feltehetően nem betegség, illetve károsítók következménye. Az állomány nem mag, hanem sarj eredetű erdő, valószínűleg erre vezethető vissza a törzsek nagyfokú korhadása. Úgy tűnik, hogy a korhadás a
gyökfőtől, illetve magától a gyökérzettől ered, aminek a korhadása már a természetes elöregedés jele. A kocsánytalan tölgy a hosszabb életű fafajok közé tartozik, nagyjából 200 évig él.
Így a sarjeredet miatt mostanra a gyökérzet az élettartama végéhez közeledhet, ami az egészséges törzsben fokozza a korhadás kialakulásának a veszélyét.
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Az objektum alapú képfeldolgozás és a tájökológia kapcsolata
Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
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Kulcsszavak: objektum alapú képfeldolgozás, térbeli hierarchia koncepció, felszínborítási
folt
Napjainkban sem tisztázott egyértelműen, hogy a távérzékelt adatok objektum alapú képfeldolgozásával előállított szegmensek és az azokból képzett képobjektumok, valamint a tájalkotó elemek között milyen minőségű kapcsolatok vannak. Kérdéses továbbá, hogy az objektumok megfeleltethetők-e a táj szerkezeti-működési egységeinek. Az objektum alapú képfeldolgozásban és a tájökológiában egyaránt megjelenő térbeli hierarchia koncepciót egy tiszazugi tájrészlet példáján keresztül vizsgáltam. Arra is választ kerestem, hogy a képobjektumok
a tájökológiai feldolgozás során figyelembe vehetők-e mint tájalkotó elemek, illetve vannak-e
kapcsolatok a különböző hierarchiaszinteken létrehozott képobjektumok és a gyakran felszínborítással, illetve területhasználattal jellemzett térbeli mintázat között
Az objektum alapú képfeldolgozás során szegmentálással előállított képobjektumokat –
függetlenül azok lineáris vagy nem lineáris alakjától – véleményem szerint működés és szerkezet szerint nem, formailag viszont tájalkotó elemeknek tekinthetjük. Emiatt a szegmensek
megnevezésére a tájökológiai folt helyett a felszínborítási folt kifejezés használatát javaslom.
A tájmintázat szoftveres feldolgozásakor a mozaik minden elemét (tájökológiai folt, folyosó
és mátrix) foltként kezeljük. Ezek az egységek vektoros adatrendszerekben poligonokat képeznek, és sem geometriai, sem topológiai értelemben nem teszünk különbséget közöttük. A
távérzékelt adatok térbeli, spektrális és radiometriai felbontásától, valamint a tájszerkezet heterogenitásától függően gyakran eltérő paraméterezést alkalmazunk a képszegmentálás során,
amely általában empirikus úton történik. Az így létrehozott szegmenskép emiatt szubjektív és
nehezen reprodukálható lesz, továbbá az sem tisztázott, hogy milyen geometriai pontosság
mellett tekinthetjük a szegmensképet elfogadhatónak, további tájökológiai vizsgálatokra alkalmasnak. Úgy gondolom, hogy célszerű minimum 3-5 fázist alkalmazni a képszegmentálás
során. Ha elfogadjuk, hogy a szegmentálással előállított képobjektumokat legalább formailag
tájalkotó elemeknek tekintjük, akkor véleményem szerint a térbeli mintázat heterogenitásának
vizsgálatához három-öt szomszédos hierarchiaszint (felszínborítási folt, tájrészlet, kistáj)
együttes kezelése megfelelő lehet. A tájökológusok minimum három fokozat szimultán alkalmazását javasolják a tájökológiai analízisben, amely elegendő a legtöbb ökológiai rendszer
működésének megértéséhez.
A homogenitási küszöbértékek módosításával egyre kisebb vagy nagyobb méretű képobjektumok állíthatók elő, amellyel az egymástól lényegesen eltérő tájszerkezetek – pl. közepes
és nagyméretű, szabálytalan alakú tájfoltokkal, folyosókkal jellemezhető heterogén
természetközeli tájak vagy tájrészletek, vagy szabályos szerkezetű, homogénebb struktúrák –
is megragadhatók, térképen jól ábrázolhatók. Ez a táji heterogenitás általában már egy néhány
hektáros, négyzetkilométeres tájrészlet térbeli mintázatában megfigyelhető, ami szintén indokolttá teszi a különböző méretarány-tényezők használatát. A csökkenő méretarány, növekvő
objektumméret és heterogenitás biztosítja a kapcsolatot a különböző hierarchiaszinteken létrehozott képobjektumok és a gyakran felszínborítással, területhasználattal jellemzett mozaikosság között, ahol az egyed-tesszera-tájökológiai folt és folt feletti szerveződési szintek
együttes kezelése megfelelő kiindulási alapot jelenthet a táj térbeli mintázatának ökológiai
szempontú értékeléséhez.
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Kulcsszavak: tájváltozás-percepció, Kiskunság
A különféleképpen érzékelt táj az Európai Unió Tájegyezményének tájmeghatározásában
is központi szereppel bír, a konvenció szerint a tájak védelmét csak az érintett társadalmi csoportok nézeteinek megismerésével lehet megvalósítani. Kutatásunk során két csoport, a helyi
gazdálkodók és a természetvédelmi szakemberek és kutatók tájváltozás-percepcióinak összehasonlítását tűztük ki célul.
A 20x30 km kiterjedésű kutatási terület a Duna–Tisza köze középső részén található. Jellegét tekintve vidéki kultúrtáj, amelyet szántók, szőlők, gyümölcsösök, faültetvények foltjai
mellett természetvédelmi értékeket hordozó területek mozaikja jellemez. A kiterjedt pannon
homoki élőhelyek, vizes élőhelyek, szikes tavak a Kiskunsági Nemzeti Park, illetve a Natura
2000 hálózat részét képezik. A területre jellemző és természetvédelmi jelentőséggel bíró ökológiai trendekre koncentráltunk, mint például a művelés felhagyása, spontán cserjésedés, erdősülés és erdőültetvények létrehozása, vizes élőhelyek változásai, egyes inváziós növények
és vadállatok terjedése stb. Ezeknek a trendeknek az érzékeléséről a helyi gazdálkodók és
természetvédelmi szakemberek körében strukturált interjúkat készítettünk, és rögzítettük a
változásokhoz kapcsolódó szubjektív véleményeket is. Alkalomszerűen az interjút közös terepbejárás egészítette ki.
Az emberek percepcióinak kutatásával nemcsak részletgazdag tájtörténeti adatokat gyűjthetünk, hanem a tájváltozások mögötti közvetett és közvetlen okokról, társadalmi és politikai
hajtóerőkről, vagy személyes döntésekről is sok információt nyerhetünk, melyek más módszerekkel történő tájökológiai kutatások során is hasznosak lehetnek. Ezenfelül reményeink szerint a különböző diskurzusok megértése a jövőben hozzájárulhat a rejtett tájhasználati konfliktusok feltárásához, és a természetvédelmi döntéshozás, a természetvédők és a táj lakói közötti
nézet- és érdekkülönbségek áthidalásához is.
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Tájindikátorok használata a vidékfejlesztésben
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
istvan.valanszki@uni-corvinus.hu
Kulcsszavak: tájindikátorok, vidékfejlesztés, tájgazdálkodás
A vidéki térségek fejlesztésének alapját táji értékeik, tájpotenciáljuk jelentheti. A lehetőségek kiaknázása, kihasználása hosszútávon fenntartható módon a tájgazdálkodás során lehetséges. Hazánk vidéki területei nagyon eltérő adottságokkal rendelkeznek, ezért célzott, megfelelően specifikált programokra, stratégiákra van szükség.
Számos szakember hangsúlyozza, hogy a fenntartható tájgazdálkodáshoz első lépésben a
tájfunkciókat kell pontosan meghatározni. A vidéki térségek táji adottságok alapján történő
tipizálása, csoportosítása előtt fontos azonban a lehetséges szabályszerűségek, összefüggések
feltárása. A kutatás fő célja e kapcsolatrendszerek detektálása a magyarországi vidék esetében.
Munkám során értékalapú megközelítést alkalmaztam, vagyis a tájindikátoraim elsősorban
a tájpotenciál, a táji értékek azonosítására szolgálnak. A különböző fejlesztési programok,
stratégiák még mindig közigazgatási egységek dimenziójában képesek hatékonyan operálni,
ezért az értékelésemet is közigazgatási határokhoz igazítottam.
A kutatásba hazánk 137 járása került bevonásra, amelyek a klasszikus osztályozás alapján
vidékinek tekinthetők (népsűrűségük 120 fő/km2 alatti). Viszonyítási alapként a 2007-es
komplex gazdasági-társadalmi fejlettségi-fejletlenségi mutatót használtam. A tájértékeléshez
pedig összesen 19 komplex indikátort alkalmaztam, melyek 185 mutatóból épülnek fel. Az
indikátorok alapvetően hat csoportba sorolhatók: környezeti-biodiverzitás, természetvédelem,
történelmi-kulturális, vizuális-percepcionális, mezőgazdaság, turizmus. A kutatás során a járás-alapú értékelések eredményeit harmonizáltam, majd korrelációelemzéseket végeztem.
Munkám eredményeként azonosítottam azon táji jellemzőket (műemlékek száma, üdülési
potenciál), amelyek összefüggésben állnak a gazdasági-társadalmi fejlettséggel. A környezeti,
a természetvédelmi, valamint a vizuális csoportokba tartozó indikátorok és a gazdaságitársadalmi fejlettség között azonban nem igazolható az ország összes vidéki térségére általánosan érvényes korreláció.
Mindezek alapján elmondható, hogy azon térségek fejlettebbek, melyek gazdagabb történelmi-kulturális örökséggel rendelkeznek, vagyis hazánk vidéki területein egyfajta történelmi
meghatározottság mutatkozik. Az eredmények arra is engednek következtetni, hogy az ország
vidéki részein általánosan nem terjedt el a táji adottságok, értékek hasznosítása, illetve az erre
épülő tájgazdálkodás sem.
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A hagyományos ökológiai tudás természetvédelembe való integrálásának
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Kulcsszavak: hagyományos tájhasználat, tudásátadás, agrár-erdészeti rendszerek, érdekcsoportok,
A természetvédelmi kezelések és tájvédelmi tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében a hagyományos ökológiai tudás (HÖT) alkalmazása egyre inkább ismert és elfogadott Magyarországon is. Számos sikeres és sikeretlen külföldi esettanulmány áll rendelkezésre
a HÖT természetvédelmi célú integrációjával kapcsolatban. Az integráció során a helyi, illetve őslakos emberek és a többnyire egyetemi végzettségű kutatók, gyakorlati természetvédelmi
szakemberek együttműködése szükséges. A tudásintegráció sikerességének alapfeltétele, hogy
ne csak az adó, hanem a befogadó fél tudásrendszere, véleménye, motivációja is ismert legyen. A témával kapcsolatos esettanulmányok szinte kizárólag a helyi emberek tudását vizsgálják, és az ő részvételüket elemzik a természet- és tájvédelmi tevékenységekben. A hagyományos tájhasználat és a hagyományos közösségek visszaszorulásával számos témában és
tájban már alig vagy egyáltalán nincs lehetőség az élő hagyományos ökológiai tudás megismerésére. Hamarosan ezek közé fognak tartozni a magas természeti és kulturális értékkel bíró
magyarországi fás legelők és legelőerdők is; az elmúlt ötven esztendőben a hagyományos
legeltető állattartás visszaszorulásával nemcsak erősen visszaszorultak, hanem a kezelésüket
végző és ahhoz értő pásztorok és gazdálkodók száma is lecsökkent. Mindeközben természetvédelmi célú kezelésük és fenntartásuk egyre fontosabbá vált az ország számos pontján.
Kutatásunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Integrálják-e a magyarországi
fás legelőkön dolgozó természetvédelmi őrök a hagyományos ökológiai tudást? Ha igen, megfigyelhető-e eltérés az integrált tudás típusában és az integráció mélységében a hivatali természetvédelmi szakemberek és a természetvédelmi őrök között? Milyen tényezők határozzák
meg az integráció mértékét?
A természetvédők tudását fás legelőkön dolgozó pásztorok hagyományos tudásához viszonyítottuk. Részvételi adatgyűjtést és félig strukturált interjúkat készítettünk az ország azon
részein dolgozó természetvédelmi szakemberekkel, természetvédelmi őrökkel és hagyományos pásztorokkal, akik munkájuk során fás legelőkkel foglalkoznak. Ennek a munkának a
tapasztalatai alapján állítottunk össze egy 50 kérdésből álló strukturált kérdőívet. Az interjúban feltett kérdések a hagyományos ökológiai tudás elemei alapján négy csoportra oszthatók:
általános tudás, gyakorlati tapasztalat és tudás, hitvilág-világkép és a hagyományos tanulási
módok. Összesen 12 pásztorral, 19 természetvédelmi őrrel és 18 irodában dolgozó természetvédelmi szakemberrel készítettünk strukturált interjút. Az adatokat kvalitatívan és kvantitatívan elemeztük. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy a természetvédelmi őrök a hivatali
természetvédelmi szakemberek és a pásztorok közötti híd szerepét töltik be. A természetvédők esetében a hagyományos ökológiai tudás mértékét növeli, ha valaki sokat dolgozik kint
terepen, a tájban lakik, állattartással kapcsolatos élő tapasztalattal és gyermekkori emlékekkel
rendelkezik. A HÖT integrációjával csökkenthető lenne az a szakadék, ami a helyihagyományos közösségek és a hivatásos természetvédelem között jelenleg fennáll, hatékonyabbá válnának a természetvédelmi kezelések, és a megszerzett tudással a természetvédelmi
őrök a HÖT „revitalizálói” szerepével is bírnának.
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A fás legelők és legelőerdők az európai táj meghatározó magas kulturális és természeti értékkel bíró élőhelytípusai. Kialakításuk és fenntartásuk a hagyományos legeltető állattartás
keretén belül tudatos emberi tevékenységnek köszönhető. A külterjes állattartás visszaszorulásával számuk jelentősen lecsökkent és használatukat felhagyták. Az utóbbi években a külterjes állattatás iránti érdeklődés és az agrártámogatások ösztönző hatására számos felhagyott
fás legelőt vontak ismét művelésbe. A jövőben ez a tendencia tovább növekedhet, mivel
2013–2020 között az agrár-erdészeti rendszerek kialakítását támogatja az EU agrártámogatási
rendszere.
A magyarországi fás legelők és legelőerdők történetéről és természetvédelmi kezeléséről
meglepően kevés konkrét információ áll rendelkezésünkre. Munkánk célja, hogy számba vegyük a magyarországi fás legelőket és legelőerdőket tájökológiai, tájtörténeti, természetvédelmi és gazdálkodási szempontok alapján. Ennek megalapozására létrehoztunk egy adatbázist a magyarországi fás legelőkről és legelőerdőkről. Munkánk során a magyarországi fás
legelőkre és legelőerdőkre vonatkozó botanikai, zoológiai és természetvédelmi jellegű tanulmányokat, kéziratokat, a MÉTA-adatbázist, valamint saját terepi adatainkat használtuk fel.
Továbbá vizsgáltuk a pontok felszínborítási változásait az I. és II. katonai felmérés térképein,
a CORONA műhold 1960–1969 között készült felvételein, valamint az erdészeti üzemi térképeken keresztül. A rendelkezésünkre álló információkat egységes adatbázisba foglaltuk. Az
előfordulásokat GIS rendszer segítségével rögzítettük, illetve ellenőriztük.
Magyarország összes megyéjében találhatóak fás legelők és legelőerdők, összesen mintegy
5500 ha kiterjedésben. Eddig 612 rekordot rögzítettünk. Leginkább Somogy és Baranya megyékben, legkevesebbé Békés és Hajdú-Bihar megyékben fordulnak elő. A fás legelőknek
majd 50%-án nincsen regisztrált használat. A hagyományos legelőhasználat felhagyásával ez
az élőhelytípus általában néhány évtized alatt átalakul. A felhagyott területek többsége a
beerdősülés miatt erdőművelési kategóriába kerül át, aminek következtében a jövőbeni viszszaalakítás és legelőként való használat lehetősége is szinte teljes mértékben elveszik. A jelenlegi fás legelőket tovább veszélyezteti az öreg fák kivágása, a gyepterületek beszántása és
a szemétlerakóként való használat.
A jelenlegi fás legelők és legelőerdők legnagyobb értékei közé sorolhatók a biodiverzitást
megőrző jellegük, tájesztétikai vonatkozásuk, és az öreg, terebélyesen növő fáknak élőhelyet
biztosító szerepük. Az öreg és terebélyes fáknak tájesztétikai értékükön túl zoológiai és génállomány-megőrző szerepük is kiemelten fontos.
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Vizsgálatomban a felszínborítás változásának előrejelzésével foglalkoztam, amelyet elsősorban a CORINE felszínborítási adatbázis adatainak felhasználásával tanulmányoztam. Mintaterületem két, véletlenszerűen kiválasztott 25x25 km-es területből áll. A kiválasztás során
elsődleges szempont volt a terület felszínborításának heterogenitása, a területet ábrázoló űrfelvétel vagy légi felvétel elérhetősége a további vizsgálatok kivitelezéséhez, valamint az egyszerű megközelíthetőség a terepi validálás érdekében. E célok szem előtt tartása mellett egy
Debrecent és délnyugati környezetét felölelő, valamint a Tokaji-hegyet és annak keleti környezetét ábrázoló területet választottam.
A kiválasztást az ArcGIS 9 szoftverhez készült Hawth’s Tools Analysis bővítmény segítségével végeztem el, amely a felhasználó által megadható paraméterek alapján alkalmas véletlenszerű rácsháló létrehozására. A felszínborítás vizsgálatának alapja a CORINE Land Cover
adatbázis volt, amely a 2000., illetve 2006. évi állapotot jellemző, ingyenesen elérhető vektoros adatbázis.
A felszínborítás változásának előrejelzésére a CA-Markov-modellt alkalmaztam Idrisi
szoftverkörnyezetben, amely megelőző állapotokból előrejelzi az ezek alapján várható későbbi állapotot. A vektoros adatbázisok raszterizálása után a 2000. és 2006. évi felszínborítási
jellemzők alapján a CA-Markov-modell a 2012. évi állapotot prognosztizálta. A pontosságbecslést a Kappa egyezési index meghatározásával végeztem, amelyet a 2012. évi állapotot
jellemző CORINE adatbázis és a CA-Markov-modell eredményének összevetése adott, és
jellemzően 0.9 feletti értéket mutatott. A vizsgálat hátránya, hogy az Idrisiben elérhető CAMarkov-modell a változást befolyásoló tényezőket nem veszi figyelembe. Mindamellett a
CORINE adatbázisnál pontosabb felszínborítási adatbázis alakítható ki műholdfelvételek
elemzésével, amely lehetőséggel a vizsgálat a későbbiekben szintén foglalkozni kíván.

106

Vass Róbert1* – Hernész Péter2 – Kiss Tímea2
A Beregi-sík fluviális formálódása és a formakincs hatása a tájhasználatra
1

2

Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
* vassr@nyf.hu

Kulcsszavak: folyóhát, mocsári rétegek, radiokarbon kor, tájhasználat
A Beregi-sík geomorfológiailag és tájszerkezetét tekintve is a bonyolult felépítésű ártéri területek közé sorolható, melynek formakincse és kialakulása nem teljesen tisztázott. A területen számos olyan fluviális felszínformáláshoz kapcsolódó, de nem meghatározott korú formacsoport található, amely döntően befolyásolta a településszerkezet kialakulását és a tájhasználatot.
A sík tájképét a különböző korú és feltöltöttségi állapotú paleomedrek rendszere, a hozzájuk kapcsolódó domború ártér és az azok között lévő mélyfekvésű ártéri lapályok határozzák
meg. A Beregi-síkság fluviális letarolásából kimaradt, elszórt kis homokszigetei arra utalnak,
hogy a síkság fejlődésében nemcsak a laterális erózióval párosuló fokozatos, a felszín teljes
letarolásával járó medereltolódások vettek részt, hanem jelentős szerepet játszhattak a folyásirány viszonylag hirtelen áthelyeződései (avulzió) is. Ezt a feltételezést alátámasztják a mai
Tisza két oldalán (Szatmárban és Beregben) jól azonosítható DK–ÉNy-i irányú paleomederpászták is, amelyeket a Tisza kettévág. Ezek a pászták a mai Tiszánál lényegesen kisebb vízhozamú folyókhoz köthetők, és markáns folyóhátakat hoztak létre. A beregi oldalon különösen jól kirajzolódik négy ilyen, mindössze 10–25 m széles, de jól fejlett folyóhátakkal kísért
meanderező paleomeder-pászta. A folyóhátak meanderövének szélessége 700-900 m között
változik, míg magasságuk 0,5-1,5 m. A domború keresztmetszetű folyóhátakról a mélyebben
fekvő területek irányába Y alakú lecsapoló medrek indulnak ki, melyek szinte áttekinthetetlenül kusza hálózatot alkotnak. Ezek a folyóhátak évezredek óta szolgálnak az ember számára
többnyire ármentes lakóhelyül, így alakulhattak ki a Bereg tóháti települései (Tákos, Tivadar,
Vámosatya, Tarpa, Márokpapi), amelyek utcaszerkezete napjainkban is őrzi az egykori vízivilághoz való alkalmazkodás nyomait. Hagyományosan a magasan fekvő folyóhátakon szántóföldi művelés, illetve kertgazdálkodás jellemző, míg a mélyfekvésű ártéri lapályokon rétek
és erdők találhatók.
A Beregi-síkon végzett geomorfológiai vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a folyóhátak iszapos-agyagos anyaga és a lapályok mocsári üledéke a két forma határzónájában
egymásba ékelődött. A nagyobb áradások idején a mocsár felszíne szervetlen anyagú rétegekkel betemetődött, majd újra kezdődött a mocsarasodás. Ez Tarpa, Tivadar és Márokpapi községek határban lévő folyóhátak peremén paleotalajok és köztük lévő iszapos-agyagos rétegek
kialakulásához vezetetett, amelyeket 1,2-2,2 m mélyen tártunk fel. Előzetes adataink alapján a
legalsó, mocsári állapotra utaló paleotalaj radiokarbon kora Márokpapinál 6830-7220 év cal
BP, Tarpánál 7150-7510 év cal BP év, míg Tivadarnál 7570-7830 év cal BP. Tehát a vizsgált
folyóhátak épülése ekkor indult el, azaz a mai formakincs döntően az atlanti fázisban kezdett
kialakulni, és a kiterjedt mocsári állapot is ekkorra tehető.
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Hazánk egyik legfiatalabb és egyben az utóbbi években legdinamikusabban fejlődő turisztikai desztinációja a Tisza-tó. Vízterének mai képe mintegy harmincöt éves. Az emberi léptékben középkorúnak tekinthető turisztikai termék már születésével megkezdte tájátalakító
tevékenységét.
A fenntartható turizmus egyik legjelentősebb megnyilvánulása a turizmus-ökológia rendszer egyensúlyban történő működtetése. A rendszert alkotó tényezők: tájökológia, humánökológia és településökológia. A humánökológia kitér a célterületen jelenlévő fogadó közönségre
és az állandóan változó turisták viselkedésére, hozzáállásukra, az idegenfogalom hatására
kialakult pozitív és negatív anomáliákra. A településökológia a települések szerkezetében
végbemenő átalakulásokat vizsgálja, azaz nemcsak a turisztikai funkció jelenlétét, hanem annak hatását is a település fejlődésére (településközpont-felújítás, turisztikai termék elérését
biztosító infrastrukturális feltételek javítása stb.). Jelen munkámban elsősorban a tájökológiai
vizsgálatokra helyezem a hangsúlyt, ugyanakkor a másik két részterület is a vizsgálat tárgyát
képezi.
A turizmus-ökológia részterülete a tájökológia. A Tisza-tónál megfigyelhető tájökológiai
változások a kezdetektől nyomon követhetők. A Kiskörei-vízlépcső kiépítése, a Tisza és a
Kis-Tisza által közrefogott terület elárasztása jelentősen átformálta a tájat, nagymértékben
módosította a területhasználatot. A korábbi terület 40%-át mocsári és vízi vegetáció, mocsárrétek és nedves legelők alkották; 28%-át természetes ártéri fűz-nyár ligeterdők, valamit telepített erdők és gyümölcsösök; 23%-a volt mezőgazdasági terület; 9%-át cserjés, bozótos vegetáció borította. Az árasztás után a 127 km2-es térség 82%-a vízfelület (mára: 75,6% nyílt víztér, 24,4% növénnyel benőtt vízterület), míg 18%-a sziget, illetve félsziget lett. A szigeteken
megőrződtek a mocsárrétek, a cserjékkel és lágyszárúakkal borított térszínek, valamint az
északi medencében a lombhullató erdők társulásai.
A Tisza-tó kialakítása során a tervezett funkciók közül a legutolsó helyen a turizmus szerepelt, azonban a tiszai és később a tavi állapotot kedvelő halfajok elszaporodásával kedvelt
horgászparadicsom lett, eközben pedig a horgászok családtagjaiból üdülő, fürdőző turisták.
Erre építve megkezdődtek a turisztikai fejlesztések, amelyek nemcsak az infrastrukturális
elemek fejlesztését jelentették, hanem új – a turizmust szolgáló – létesítmények megjelenését
is, legfőképp a védőtöltésen belüli területeken. A mind nagyobb tömegek érkezése egyre intenzívebben vette birtokba a tópartot (strandok, kikötők), megkezdve annak átformáló tevékenyégét. A partvonali létesítmények egyik legnagyobb veszélye a tó elszennyezése.
A turisztikai fejlesztések hatására a településeken új, idegenforgalmi funkciójú településrészek alakultak ki. Ezek a korábbi települési magtól egyértelműen a Tisza-tó vízterének irányába (Tiszafüred), vagy helyhiány miatt a víztérrel párhuzamosan keletkeztek (Abádszalók).
Tiszanána esetében a település központja mintegy 7 km-re található a tótól, azonban üdülőtelepet (Dinnyéshát) épített a tó közvetlen partjára.
A fent vázolt átalakítási folyamatok indokolttá teszik az alábbi kérdéseket: lesznek-e további fejlesztések; ki, mit, mikor, mennyiért, kiknek fejleszt; fenntartható-e az ökológiai
egyensúly, vagy a tömegturizmus hanyatlásnak indítja a desztinációt; és nem utolsósorban
vajon mivel kell számolnunk a következő harmincöt évben?
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A tájtervező legnagyobb kihívása, hogy az általa készített területi tervek komplex rendszereket befolyásolnak és hatásuk hosszú távra szól. Éppen ezért a tervezés folyamán hasznos
segítséget nyújt, ha a tervezett beavatkozások hatását egy úgynevezett tájhasználat-változási
vagy tájváltozási modellen szimulálva vizsgálhatjuk és értékelhetjük. Előadásomban az általam Magyarországra kalibrált tájhasználati modellt és kialakításának lépéseit kívánom bemutatni. A magyarországi tájhasználat-változási modell kialakításához az informatikai környezetet a holland Riks kutatóintézet által fejlesztett Metronamica szoftver biztosította.
A tájhasználat-változási modell kialakításának első lépése, hogy megértsük a közelmúltban, illetve jelenleg zajló tájhasználat-változási folyamatokat. Ennek megfelelően a modell
kialakítása előtt az egész országra egységesen rendelkezésre álló felszínborítási adatok idősoros elemzését végeztem el. A Corine Land Cover és Corine Land Cover Change 1990, 2000,
2006 és 2012 évi adatbázisainak elemzésével értékeltem az egyes területhasználatok változásának trendjeit az elmúlt közel 25 évben. Az egyes területhasználatok változási trendjeinek
felállítása után meghatároztam azokat a hajtóerőket, amelyek befolyásolták a változás irányát
és dinamikáját. Ezek a hajtóerők lehetnek természeti adottságok és antropogén hatások is. A
modell létrehozáskor az azonosított hajtóerők által befolyásolt változási folyamatok kalibrálását végeztem el. A kalibrálás eredményeként egy olyan magyarországi területhasználatváltozási modell jött létre, amely az elmúlt 25 év trendjeinek megfelelően képes előrevetíteni
a jövőben (az elkövetkező 25 évben) várható változásokat. Ez a trendek alapján modellezett
változási folyamat az úgy nevezett trend- vagy kiindulási forgatókönyv. A kialakított modell
akkor válik a területi tervezést segítő, illetve döntéstámogató eszközzé, ha lehetőséget nyújt a
tervezett beavatkozások hatásainak modellezésére is. Ehhez a modellben úgynevezett alternatív és integrált (több hatótényezőt is figyelembe vevő) forgatókönyvek alakíthatók ki. Az alternatív forgatókönyvekben a tervező meghatározhatja a jövőben várható, az egyes területhasználatokra vonatkozó társadalmi igényeket, az általa javasolt új szabályozási környezetet,
illetve a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket, amelyekkel a modell egy alternatív tájhasználatot szimulál. A különböző forgatókönyvek által szimulált jövőbeni tájhasználatok összehasonlító vizsgálatával és értékelésével lehetőség nyílik az ideális beavatkozások kiválasztására.
Az előadásom zárásában néhány példán keresztül bemutatom, hogy az általam kialakított
modell, mint területi döntéstámogató eszköz hogyan segítheti a tájtervező munkáját, hogyan
képes a területpolitikai intézkedéseket komplex módon kezelni, és ezek ismeretében szimulációk során előrevetíteni azok társadalomra, gazdaságra és környezetre gyakorolt hatásait –
egyszerűen szólva térképen megjelenítve „láttatni a jövőt”.
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A fahatár ökoton olyan, elsősorban klimatikusan meghatározott átmeneti zóna, melynek
elhelyezkedésében és faji összetételében sok más tényező, például emberi hatások és biotikus
interakciók is szerepet játszanak. Változásainak rekonstrukciója hozzájárulhat a vegetáció, az
egyes környezeti változók és az emberi hatások interakciójának megértéséhez. A DéliKárpátok Retyezát-hegységében vizsgáltuk, hogy milyen tényezők vezettek az erdőszerkezet
és az erdőhatár változásához; feltételezhetők-e az éghajlati hatások mellett antropogén hatások is? Ehhez a Lia-tó (1910 m) és a Bukura-tó (2040 m) üledékének makrofosszíliaanalízisét végeztük el, ami lehetőséget adott a déli lejtők felső erdő- és fahatár szukcessziós
változásainak rekonstrukciójára az elmúlt 15 000 évre vonatkozóan. Eredményeink azt mutatják, hogy az erdő- és fahatár is jelentős mértékben felfelé mozdult a késő-glaciális–holocén
határán, illetve a holocén folyamán. A Lia-tavat a fahatár a kora-holocénben érte el, majd a
középső-holocén során (8000 és 3200 kalibrált évek közt) a fa- és erdőhatár is a mainál magasabban húzódott, azaz meghaladta az 1910 m-t. A fahatár 10 000 év körül érte el Bukuratavat, azonban a tó körül nem alakult ki zárt erdő a holocén során. A törpefenyő (Pinus mugo)
dominanciája ~4000 évtől gyengül, majd eltűnik az adatsorból. A P. cembra és a P. abies
3000 év körül tűnik el az adatsorból, amely gyors erdőhatár hátrálásra utal. Ugyanebben az
időszakban (3300-2800 évek közt) nagy amplitúdójú júliusi középhőmérséklet-csökkenést
mutattak ki a hegység északi oldalán árvaszúnyog lárváin végzett vizsgálatok alapján, ami
valószínűleg közrejátszott a cirbolya- és lucfenyő uralta erdő lentebb tolódásában.
Az első emberi hatást jelző pollentípusok először a magasabban elhelyezkedő Bukura-tó
szelvényében jelentek meg 4200 év körül, míg az alacsonyabb lévő Lia-tó esetében csak 2700
év körül határoztuk meg jelenlétüket. Ezek alapján elmondható, hogy először az alpin réteket
érintette a nagyobb mértékű antropogén hatás (pl. legeltetés). Fokozódó emberi hatást csak az
utolsó 2200 évben feltételezhetünk, ami hozzájárult az átmeneti (krummholtz) zóna lentebb
tolódásához. A legeltetés és az égetés nagy valószínűséggel hozzájárult az utolsó faegyedek
eltűnéséhez a Lia-tó körül.
Összességében elmondható, hogy az erdő- és a fahatár lentebb tolódásában mind éghajlati,
mind antropogén hatások szerepet játszottak a közép- és késő-holocén folyamán.
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A védett Palicsi-tó azon kiédesedett szikes tavak közé tartozik, melyek eutróf állapotukban
is jelentős természeti értékkel rendelkeznek. A középtávú kezelési terv egyik alapvető feladata a parti sáv állapotának javítása, melyhez szükség van mind a szárazföldi, mind a vizes élőhelyek helyreállítására. Kulcsfontosságú feladat a mesterségesen irányított vízszint jelenlegi
dinamikájának a megváltoztatása oly módon, hogy az adott mederviszonyok között a mocsári
növényzet minél természetszerűbb zonációja alakuljon ki. Munkánkban a nádállomány változásait követjük az elmúlt két évszázad folyamán, megkísérelve feltárni a jelenlegi állapotot
előidéző okokat és meghatározni a természetvédelem szempontjából legfontosabb beavatkozásokat.
A Vajdaság északi részén, Szabadkától keletre elterülő Palicsi-tó vize eredetileg szikes
volt, nád csak elenyésző mennyiségben, a part „itatóknak” nevezett szakaszain fordult elő. A
19. század közepétől a tó nyugati ága Szabadka város szennyvizeinek befogadójává vált, ezért
a tó kiédesedett és elmocsarasodott. Az 1940-es években a nádállomány 159 ha-t tett ki a tó
közel 550 ha-os területéből. Az 1960-as években bővítették a vízvezeték- és a csatornahálózatot, a város ipara is jelentősen fejlődött, 11 üzem szennyvize ömlött a tóba. Az 1971. évi, az
egész tóra kiterjedő halpusztulás után a tavat lecsapolták, az iszap nagy részét a tavat mederszakaszokra osztó gátak, illetve szigetek kialakításával „tömörítették”.
1975-ben megépült a szennyvíztisztító, de a tisztított szennyvíz továbbra is a tóba került,
újraindítva az eutrofizáció és az iszapfelhalmozódás folyamatát. A tó felújításakor az egyes
mederszakaszokban 50-150 %-kal növelték a víz mélységét. A szabályozott vízszint évi ingadozásait pedig a haltenyésztés követelményeinek megfelelően határozták meg, ellentétben az
alföldi állóvizek évszakos dinamikájával. A tó felújítása után a nádállomány, két nagyobb
folttól eltekintve, csak egy keskeny parti sávban újult fel, összterülete mindössze 28 ha. A
nádasok alkotta védősáv hiányában a tó egykori szikes korszakában kialakult meredek partszakaszok jelentős eróziónak vannak kitéve, s ez veszélyezteti a parthasználati funkciókat.
Mivel a nádasok és sásosok – partvédelmi funkciójuk mellett – fontos élőhelyek is, kiterjedésük növelésével nemcsak a tó állapotának javulása, de egyes veszélyeztetett fajok állományainak növekedése is várható.
A nádállomány szempontjából szükséges optimális vízszintek meghatározásához a tómeder
jelenlegi izobátáit, a hajdani nádasok kiterjedését és a régebbi vízszintekről fennmaradt adatokat használtuk fel. Ezek alapján került sor a nád fejlődését biztosító vízszintek megállapítására, illetve a leendő nádas területek kijelölésére.
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