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Összefoglalás

Egy eolikus tájon a formák jellegzetes térbeli mintázatot mutatnak, vagyis értelmezhetők
foltokként, így a tájmetria módszertana – más szemszögből és korlátozásokkal – alkalmazható
pl. a belső-somogyi formák térbeli helyzetének kvantitatív leírására is. A paramétereket Patch
Analyst és vLATE segítségével számoltunk ki minden formára, csoportra, majd területi átla-
gok alapján jellemeztük a kistájat.

Kulcsszavak: tájmetria, eolikus homok, homokformák morfometriája, bucka-hierarchia,
Belső-Somogy

Bevezetés

Tájökológiai kutatásokban az egyik legelterjedtebb kvantitatív módszer egy táj foltjainak a
jellemzésére a tájmetria. A tájmetriai mutatókkal leírhatók a táji elemek alakja, térbeli elosz-
lása és kapcsolatai, melyekből a táj dinamikájára következtethetünk (UUEMAA, E. et al. 2013).
A módszer alapját a MCARTHUR, R.–WILSON, E. (1967) által kidolgozott sziget-biogeográfiai
megfigyelések adják, azonban a számítógép elterjedésével és a távérzékelt adatok elérhetősé-
ge nyomán egyre többféle vizsgálatban alkalmazzák a módszert (TURNER, M. et al. 2001). A
széleskörű felhasználást az is segíti, hogy a mutatók könnyen kiszámíthatók vektoros (Patch
Analyst in REMPEL, R. et al. 2012, vLATE in LANG, S.–TIEDE, D. 2003) és raszteres adatokra
is (Fragstat in MCGARIGAL, K.–MARKS, B. 1995). A módszerrel leggyakrabban a táji mintá-
zat, illetve a területhasználat változását elemzik (SZABÓ SZ. et al. 2008, TÚRI Z. 2011,
MALAVASI, M. et al. 2013), de tájesztétikai (FRANK, S. et al. 2013), városi fragmentációs
(FAN, C. és MYINT, S. 2014), tájtervezési (SZABÓ SZ. et al. 2012, TURETTA, A. et al., 2013,) és
biodiverzitás-változás (SCHINDLER, S. et al. 2015) kutatásokat is végeznek, sőt az is megálla-
pítható, hogy a kistájon belüli mintázat kapcsolatban áll-e a hordalékmozgással és a vízminő-
séggel (SZILASSI P. et al. 2010). Vizsgálták az indexek használhatóságát a méretarány és fel-
bontás függvényében (MORELLI, F. et al. 2013), valamint a tájak tájmetriai mutatók alapján
történő lehatárolásának lehetőségeit is (MEZŐSI G.–BATA T. 2011). BISHOP, M. (2007) a marsi
buckákról megállapította, hogy az egyszerű formák kevésbé szabályos, az összetettek inkább
szabályszerűt eloszlást mutatnak. A marsi kúp alakú formák hatodik rendű szomszédjukig
térben teljesen véletlenszerűen helyezkednek el, csoportosulás csak eróziós területen figyelhe-
tő meg (BISHOP, M. 2008). A Földön a Rub al Khali sivatag homokformáin végeztek hasonló
térbeli statisztikai elemzést (BISHOP, M. 2010), mely szerint az átmeneti formák kevésbé sza-
bályos térbeli eloszlást mutatnak, mint a gyakoribb összetett barkánok.

Eddigi vizsgálataink szerint Kelet Belső-Somogyban a homokbuckák és a deflációs formák
valamiféle térbeli szabályszerűség alapján rendeződtek, és egymásra hatva alakultak ki. Ezen
térbeli kapcsolatok feltárására alkalmasak lehetnek bizonyos tájmetriai mutatók. Vizsgála-
tunkban célul tűztük ki az eolikus homokformák térbeliségének kvantitatív jellemzését, a
formák között fennálló morfometriai különbségek és térbeli kapcsolataik feltárását. Az elem-
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zés során a folt elnevezés helyett a formát használtuk, kiemelve a kutatás geomorfológiai jel-
legét.

Mintaterület

A Balatontól délnyugatra fekvő Belső-Somogy két egymással összefüggő homokos kistáj-
ból és egy közéjük ékszerűen benyúló löszös hátból áll. A részletes vizsgálatokat Kelet Belső-
Somogy (T= 1610 km2) területén végeztük (1. ábra).

1. ábra. A vizsgálatok helyszíne

A terület alapját variszkuszi eredetű tömbökre (MAROSI S. 1970) települt pannon üledékek
(SÜMEGHY J. 1953) adják. A pliocénben és a pleisztocén elején a Duna és mellékfolyói horda-
lékkúpokat építve feltöltötték a területet (ÁDÁM L. et al. 1981). Az eolikus folyamatok a
würmben váltak uralkodóvá (MAROSI S. 1970). Az északi szelek dél felé finomodó szemcse-
méretű eolikus homokká alakították a fluviális üledékeket (LÓKI J. 1981). OSL kormeghatá-
rozás segítségével a késő-glaciálisból, a boreális fázisból és a történelmi időkből mutattak ki
homokmozgásokat Belső-Somogyban (KISS T. et al. 2012). A holocén során elterjedtek a
vízmosások és az eróziós völgyek (MAROSI S. 1970). SEBE K. et al. (2011) a szél szerepét
hangsúlyozták és kiterjedt jardang-rendszerként írták le a kistáj formakincsét.

Korábbi tanulmányunkban Kelet-Belső-Somogy eolikus formáit lehatároltuk és egymáshoz
viszonyított helyzetük, valamint morfometria paramétereik alapján csoportosítottuk őket.
Eredményeink szerint a pozitív formák egymásra települve helyezkednek el, így helyzetük
alapján 5 hierarchiacsoportba, míg morfometriai paramétereik alapján 7 osztályba soroltuk
őket (KISS T. et al. 2012, GYÖRGYÖVICS K.–KISS T. 2013). Mivel a negatív formáknál a hie-
rarchia nem értelmezhető, csak morfometriai paramétereik segítségével csoportosítottuk őket
területük és a megnyúltsági indexük (hossz és szélesség aránya) alapján.

Módszerek

A tájmetriai vizsgálathoz a pozitív és negatív eolikus formák morfometriai mérőszámokkal
bővített adatbázisát használtuk fel. A méréseket az ArcGIS 10 program Patch Analyst 5.1 és
vLATE 2.0 kiegészítők segítségével végeztük, az egyes mutatókat az MsExcel segítségével
számoltunk ki. A formamentes területet – a tájökológiai értelemben vett mátrixot – kihagytuk
az elemzésből. A kistájhatáron átnyúló pozitív és negatív formákat teljes területükkel belevet-
tük a vizsgálatba. A felhasznált tájmetriai mérőszámok definícióit a 1. táblázat tartalmazza. A
(morfológiai) zóna kifejezést a vizsgálataink során lehatárolt, valamilyen szempontból egysé-
gesnek tekintett, a kistájnál kisebb geomorfológiai területegységek megnevezésére használ-
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juk: az akkumulációs zónákban pozitív homokformák dominálnak, míg az eróziós-
transzportációs zónában (=mátrix) a vándorlás közben megkötődött formák.

A formák kistájon belüli térbeli elemzése során a kistájat 1 km2 területű hexagonális háló-
val fedtük le, melyet úgy igazítottunk, hogy az akkumulációs zónák határaihoz a lehető leg-
jobban illeszkedjen. A formák poligonjait az adatbázis megtartása mellett pontokká alakítot-
tuk, úgy, hogy a formát reprezentáló pont mindig az adott formán belül, általában a bucka
fejének legmagasabb pontján, vagy a mélyedés legmélyebb pontján helyezkedjen el. A hexa-
gonális egységek csoportosításához a Natural Breaks opciót használtuk.

Tájmetriai mutató Értelmezés
Formák teljes területe (km2) Az összes vizsgált forma területének összege
Borítottság (%) A formák összterülete a teljes kistáj vagy adott zóna terü-

letéhez képest
Formaszám (db) A vizsgált formák száma
Formasűrűség (forma/km2) A teljes kistáj 1 km2-ére jutó formák száma
Fajlagos formaszám (forma/km2) Az formák teljes területének 1 km2-ére jutó formaszám
Formák teljes szegélyhossza (km) Az összes vizsgált forma kerületének összege
Szegélysűrűség (km/km2) A kistáj területének 1 km2-ére jutó kerülethossz
Alak-index A forma kerülete osztva az azonos területű kör kerültével
Kerület-terület arány A formák kerület/terület aránya
Teljes térfogat (km3) A formák 3D alakját közelítő test térfogata, amely a for-

ma területének és magasság/mélység szorzatának a har-
mada

Legközelebbi szomszéd távolsága Két szomszédos forma szegélyének legrövidebb egyenes
vonal mentén mért (euklideszi) távolsága

1. táblázat. A felhasznált tájmetriai mutatók értelmezése

Eredmények

A pozitív formák hierarchiaszintjei

A buckák 72%-a az egyszerű formák csoportjába sorolható (2. táblázat). Ennek megfelelő-
en a teljes terület, a borítottság, a formasűrűség, a formák teljes szegélyhossza és a szegélysű-
rűség is ebben az osztályban a legmagasabb. Azonban a formaméret középértéke és szórása
alacsony, tehát az egyszerű formák viszonylag aprók, kis méret-változatossággal, bár nagy
számukból adódóan a terület jelentős részét borítják.

Az 1. hierarchiaszinthez, vagyis az összetett buckák alapját képező formák közé csak a
formák 5%-a tartozik, azonban összterületük, borítottság értékük és formák teljes szegély-
hossza a második legnagyobb az egyszerű buckák csoportja után. Formasűrűségük viszont
rendkívül alacsony, míg formaméretük középértéke és szórása kiugróan magas. Tehát vi-
szonylag nagy területű formák, melyek között vannak kisebb területű buckák is, de nagy
mennyiségű homokot tartalmaznak, hiszen az 1. hierarchiaszint teljes térfogata a legnagyobb.

A 2. hierarchiaszinthez már több bucka (18%) tartozik, ezért formasűrűségük magas, azon-
ban a formák teljes területe, borítottságuk értéke, formaméretük középértéke és teljes szegély-
hosszuk arra utal, hogy méretük jóval kisebb, mint az 1. szint buckáié. Térfogatuk alacsony
értéke pedig jelzi, hogy lényegesen kevesebb homokot tartalmaznak. Alak-indexük és kerület-
terület arányuk közepes értéket mutat, vagyis kevésbé felszabdaltak. A magas formaszám
miatt az egymáson található formák közül ennek a csoportnak a tagjai helyezkednek el egy-
máshoz a legközelebb.



45

A 3. hierarchiaszint egy nagyságrenddel kisebb területű és kisebb borítottság értékű, mint
az előző szint. Az apró formák formasűrűsége magas, melyet jelez az alacsony formaméret
középérték, a formaméret kis szórása és a kis szegélyérték is. Az alak-index középértéke csak
a 4. hierarchiaszintben alacsonyabb, vagyis alig felszabdaltak, térfogatuk összértéke pedig
jelzi, hogy kevés homokot tartalmaznak. A legközelebbi szomszédok viszonylag közel he-
lyezkednek el egymáshoz, ami arra utal, hogy csoportokba tömörülnek.

A 4. hierarchiaszintben találhatók a legkevesebb számban formák, amelyek egyben a
legkisebbekis; a kistájnak csak 0,02 %-át borítják. Az alak-index ebben a csoportban a legala-
csonyabb, vagyis itt találhatók a leginkább gömbölyded formák, melyek azonban térfogat
alapján csupán igen kis mennyiségű homokot tartalmaznak. Legközelebbi szomszédjuk átla-
gos távolsága több mint 2 km, vagyis csupán 1-1 forma fordul elő minden nagy, összetett
forma tetején.

Tájmetriai mutató Pozitív buckák hierarchiaszintjei
0. szint 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

Formák teljes területe (km2) 193,99 102,35 33,24 4,02 0,33
Borítottság (%) 12,05 6,36 2,06 0,25 0,02
Formaszám (db) 3 156 240 794 189 25
Formasűrűség (forma/km2) 1,96 0,15 0,49 0,12 0,02
Fajlagos formaszám (forma/km2) 16,27 2,34 23,88 47,06 76,28
Formaméret középértéke (km2) 0,06 0,43 0,04 0,02 0,01
Formaméret szórása (km2) 0,07 1,04 0,10 0,02 0,01
Formák teljes szegélyhossza (km) 4 394,8 986,1 808,2 128,2 13,0
Szegélyhossz középértéke (km) 1,39 4,11 1,02 0,68 0,52
Szegélysűrűség (km/km2) 2,73 0,61 0,50 0,08 0,01
Átlagos szegélyhossz (km/km2) 22,65 9,63 24,31 31,93 39,67
Alak-index középértéke 1,67 2,08 1,59 1,43 1,32
Kerület-terület arány középértéke 0,03 0,02 0,05 0,05 0,05
Teljes térfogat (km3) 0,32 0,45 0,07 0,007 0,0005
Legközelebbi szomszéd közepes távolsága (m) 72 338 150 213 2 238

2. táblázat. A pozitív formák hierarchiaszintjeit leíró tájmetriai adatok

A pozitív formák morfometriai típusai

A nagy, félig kitöltött parabolabuckák osztályához a formák csupán 1%-a tartozik, azonban
nagy méretük miatt teljes terület és borítottság értékük is magas (3. táblázat). Alacsony for-
maszámuknak megfelelően a legalacsonyabb formasűrűség, alacsony teljes szegélyhossz és
szegélysűrűség értékek jellemzik őket. Nagyméretű formák lévén szegélyhosszuk középértéke
és formaméretük kiugróan magas, de a szórás szintén magas értéke jelzi a nagy méretváltoza-
tosságot. Magas alak-indexük alapján igen elnyúlt, hosszú szárral rendelkező buckák. Sok
homok halmozódott fel ezekben a nagyméretű formákban, hiszen ennek az osztálynak a teljes
térfogata a legnagyobb az alacsony formaszám ellenére. Ez a buckatípus elszórtan, az akku-
mulációs zónák magját alkotva helyezkedik el a tájban, ami tükröződik a kiugróan távol eső
legközelebbi szomszéd értékekben.

A mérsékeltebb homokutánpótlással rendelkező nagy, kitöltetlen parabolabuckák csoport-
jába már a formák 8%-a tartozik. Nagy méretükre utal, hogy ebben a morfológiai osztályban a
legmagasabb a teljes terület és a borítottság, illetve igen magas a formaméret középértéke, a
teljes szegélyhossz és a formasűrűség értéke is. Alak-indexük igen magas, amely összetett,
felszabdalt formákra utal. Második legmagasabb teljes térfogat értékük jelzi, hogy mérsékel-
tebb kitöltöttségük ellenére méretüknél fogva jelentős mennyiségű homokot tartalmaznak. A
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legközelebbi szomszéd közepes távolsága viszonylag alacsony, amely arra utal, hogy csopor-
tokba tömörülve is előfordulnak.

Tájmetriai mutató
Pozitív buckák morfometriai típusai
Parabola bucka szárma-

radvány,
mara-
dék-

gerinc

garmada
Nagy méretű Közepes méretű

kitöltet-
len

félig
kitöltött

kitöltet-
len

félig
kitöltött kitöltött

Formák teljes területe (km2) 79,20 65,65 8,65 36,64 75,81 63,14 4,85
Borítottság (%) 4,92 4,08 0,54 2,28 4,71 3,92 0,30
Formaszám (db) 355 42 496 971 894 1 154 492
Fajlagos formaszám (forma/km2) 4,48 0,64 57,36 26,50 11,79 18,28 101,54
Formasűrűség (forma/km2) 0,22 0,03 0,31 0,60 0,56 0,72 0,31
Formaméret középértéke (km2) 0,22 1,56 0,02 0,04 0,08 0,05 0,01
Formaméret szórása (km2) 0,15 2,14 0,01 0,02 0,05 0,07 0,01
Formák teljes szegélyhossza (km) 1 298,23 357,91 390,82 1 083,47 1 434,73 1 552,04 213,11
Szegélyhossz középértéke (km) 3,66 8,52 0,79 1,12 1,60 1,34 0,43
Szegélysűrűség (km/km2) 0,81 0,22 0,24 0,67 0,89 0,96 0,13
Alak-index 2,25 2,10 1,70 1,62 1,59 1,70 1,31
Teljes térfogat (km3) 0,210 0,360 0,008 0,040 0,120 0,110 0,004
Legközelebbi szomszéd távolsága
(m) 333 1 316 427 290 241 228 565

3. táblázat. A pozitív formák morfometriai osztályainak tájmetriai adatai

A közepes buckák legkevesebb homokutánpótlással rendelkező osztályába, a közepes, ki-
töltetlen parabolákhoz a formák 11%-a tartozik. Kitöltetlenségüket és kis méretüket jellemzi,
hogy teljes terület, borítottság és formaméret értékeiknél csak a hasonló arányban előforduló
garmadák értéke alacsonyabb. A buckák összetettségét, megnyúlt szárak létrejöttét jelzi a ma-
gas alak-index. Bár teljes térfogatuk kétszer akkora, mint a garmadáké, mégis messze elmarad
a többi osztálytól. A legközelebbi szomszédok közepes távolsága azt mutatja, hogy kevésbé
szétszórtan helyezkednek el, magas formaszámuk azonban arra utal, hogy közel egyenletesen
helyezkednek el a kistájban és csoportokat jellemzően nem alkotnak.

A közepes, félig kitöltött parabolabuckák közé a buckák 22%-a tartozik, így teljes terüle-
tük, borítottságuk, formasűrűségük, formaméretük, szegélyhosszuk és szegélysűrűségük is
magasabb, mint a közepes, kitöltetlen parabolabuckáké. Azonban alacsonyabb alak-indexük
jól jelzi, hogy zömökebbek és kevésbé megnyúltak. Ötször annyi a teljes térfogatuk, mint a
kitöltetlen osztályé, viszont egymáshoz jóval közelebb helyezkednek el, ami csoportosulásra
utal.

Az előző osztályhoz hasonló számban (21%) fordulnak elő a közepes, kitöltött parabola-
buckák, de körülbelül kétszeres a teljes területük és borítottságuk. Formaméretük középérté-
ke, valamint magasabb szegélyhosszuk utal arra, hogy több homokot tartalmaznak, mint a
közepes, félig kitöltött parabolabuckák, bár méretük szórása nagyobb, és formasűrűségük ha-
sonló. Alacsonyabb szegélysűrűségük és az alak-indexük jelzi, hogy alakjuk gömbölyded. A
felhalmozott homokanyag mennyisége (teljes térfogat) nagyobb, mint a többi közepes bucka
és a garmadák térfogatának összege. Nagyobb teljes területük és borítottságuk ellenére a leg-
közelebbi szomszédok közepes távolsága alig marad el a közepes, félig kitöltött paraboláké-
tól, vagyis ebben az osztályban a csoportokba rendeződés gyakori.

A legtöbb formát (26%) tartalmazó morfometriai osztály a szármaradványok és maradék-
gerincek, vagyis a hosszanti formák csoportja. A magas formaszám miatt teljes területük, bo-
rítottságuk, szegélyhosszuk és szegélysűrűségük is magas, formasűrűségük kiugró. De a for-
maméret középértéke és a teljes térfogat viszonylag alacsony, vagyis apróbb formák tartoznak
ebbe a csoportba, azonban a nagy szórás jelzi a méretük változatosságát. Ugyanakkor a for-
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mák legközelebbi szomszédjának távolsága ebben az osztályban a legalacsonyabb, vagyis a
sok forma egyenletesen elszórva helyezkedik el a tájban.

A garmadákhoz a pozitív formáknak csupán 11%-a tartozik, az osztály teljes területe igen
elmarad a többi osztályétól. Az alacsony borítottság, magas formasűrűség, igen alacsony for-
maméret középérték és szórás, alacsony szegélyhossz, valamint szintén alacsony szegélysűrű-
ség értékek arra utalnak, hogy egységesen igen apró buckákról van szó. Alak-indexük az osz-
tályok közül a legkisebb, tehát ezek a legkerekdedebb, legszabályosabb és legkevésbé fel-
szabdalt formák. Teljes térfogatuk kicsi, vagyis nagyon kevés homok kötődött meg a garma-
dákban. Magas legközelebbi szomszéd távolságuk arra utal, hogy a csoportosulás nem jellem-
ző rájuk.

A negatív formák morfometriai típusai

A deflációs laposok a legnagyobb területű negatív formák, de az összes negatív forma
számának csupán 3%-át teszik ki. Teljes területük, borítottság értékük, formasűrűségük, teljes
szegélyhosszuk és szegélysűrűségük, valamint teljes térfogatuk a legkisebb vagy közel a leg-
kisebb a többi negatív formához viszonyítva (4. táblázat). Ott alakulhattak ki, ahol viszonylag
nagy, egybefüggő területről a szél elszállíthatta a kötetlen homokot. Ennek megfelelően for-
maméretük és szegélyhosszuk középértéke kiugróan magas, azonban a változatos környezeti
viszonyokat jól mutatja, hogy formaméretűk szórása is igen nagy. Alak-index értékük a má-
sodik legmagasabb, mely arra utal, hogy szabálytalan alakúak. A legközelebbi szomszédok
egymástól távol esnek, vagyis a csoport tagjai szétszórtan helyezkednek el.

Széllyukból található a legtöbb (50%) a kistájban. A magas formaszám miatt a teljes terü-
let, a borítottság, a formasűrűség, a teljes szegélyhossz és a szegélysűrűség értékek itt a leg-
magasabbak. A deflációs laposoktól messze elmaradó, a szélbarázdákhoz hasonló közepes
formaméretük és szegélyhosszuk jelzi, hogy kisméretű mélyedések tartoznak ide, bár méretük
szórása valamivel nagyobb, mint a szélbarázdáké. Kerekded alakjukat jól mutatja 1,0-hez
közeli alak-indexük. A legtöbb homokot a széllyukakból szállította el a szél, hiszen az osztály
teljes térfogata a legnagyobb. A magas formaszám miatt a legközelebbi szomszédok közel
találhatók egymáshoz. Tehát apró, egyenletesen szétszórt foltokból fújta ki a szél a homok
nagy részét, mely arra utal, hogy a homokmozgások idején is viszonylag kötött volt a homok,
szélirányban sem tudta tovább mélyíteni a lyukakat a szél. Ennek oka a viszonylag nedvesebb
éghajlat lehet (MAROSI S. 1970, NÁFRÁDI K. 2011).

Ahol a homok valamivel szárazabb volt, a széllyukak hosszirányban megnyúltak és kiala-
kultak az ovális szélbarázdák. A negatív formák 42%-a ebbe az osztályba tartozik, tehát gyak-
ran fennálltak a kialakulásukhoz szükséges feltételek. Ezért teljes területük, borítottságuk,
formasűrűségük, szegélyhosszuk is magas, de általában nem éri el a széllyukak értékeit. Kö-
zepes méretük alacsony értéke alapján kis formák tartoznak ebbe az osztályba, a méretek szó-
rása pedig azt mutatja, hogy a csoporton belül nagy a hasonlóság. Alak-indexük jóval maga-
sabb, mint a széllyukaké, tehát szabálytalanabb, megnyúltabb formák. Teljes térfogatuk ma-
gas, vagyis a kistájon megmozgatott homok jelentős része belőlük származik. A magas for-
maszámból adódóan egymáshoz viszonylag közel, de szétszórtan fordulnak elő.

A hosszanti irányban leginkább kiterjedt mélyedések a megnyúlt szélbarázdák, melyekből
jóval kevesebb (2%) található a kistájban, mint ovális szélbarázdából. Így teljes területük,
borítottságuk, teljes szegélyhosszuk és szegélysűrűségük értéke is kevesebb, formasűrűségük
pedig csak a deflációs laposokénál nagyobb. A széllyukakénál és az ovális szélbarázdákénál
magasabb átlagos területük és szegélyhosszuk jelzi, hogy míg a szélességük hasonló, addig
főleg a hosszanti tengely menti megnyúlás során növekedtek, amit mutat magas alak-indexük.
Így egymáshoz hasonló formák jöttek létre, amit jelez méretük kis szórása. Kis számuk miatt
összességében igen kevés homok erodálódott ki belőlük, de nagyobb méretükből kifolyólag
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lokálisan jelentős homokforrásnak számíthattak. A legközelebbi szomszédok közötti távolság
átlaga magas, tehát a kistájon szétszórva helyezkednek el, tehát csak helyenként alakultak ki a
képződésükhöz szükséges környezeti feltételek.

Tájmetriai mutató Negatív formák típusai
deflációs

lapos
széllyuk ovális

szélbarázda
megnyúlt

szélbarázda
Formák teljes területe (km2) 11,06 21,54 18,01 2,54
Borítottság (%) 0,69 1,34 1,12 0,16
Formaszám (db) 79 1 449 1 222 161
Formasűrűség (forma/km2) 0,05 0,90 0,76 0,10
Fajlagos formaszám (forma/km2) 7,14 67,28 67,86 63,45
Formaméret középértéke (km2) 0,14 0,01 0,01 0,02
Formaméret szórása (km2) 0,07 0,02 0,01 0,01
Formák teljes szegélyhossza (km) 156,42 657,13 624,70 110,41
Szegélyhossz középértéke (km) 1,98 0,45 0,51 0,69
Szegélysűrűség (km/km2) 0,10 0,41 0,39 0,07
Alak-index 1,51 1,16 1,30 1,65
Teljes térfogat (km3) 0,004 0,007 0,006 0,0009
Legközelebbi szomszéd közepes
távolsága (m)

1 340 299 321 1 009

4. táblázat. A negatív formák morfometriai osztályaira jellemző tájmetriai paraméterek

A formák térbeli elrendeződése a kistájon belül

Pozitív formák a táj északi és a legdélebbi részén fordulnak elő magas számban (max. 23
bucka/km2). A déli részen így kirajzolódik a korábbi vizsgálatokban a buckák csoportosulása
alapján lehatárolt déli akkumulációs zóna (2a. ábra). Ellenben az északi részen csak az északi
akkumulációs zóna központi része rajzolódik ki, ahol a buckáknak mind a 4 hierarchiaszintje
megtalálható. Ettől az akkumulációs zónától északkeletre található több kisebb, de összefüggő
magas formaszámot mutató hexagonális egység. Tehát a táj északi részén a magasabban fekvő
Külső-Somogyhoz közelebbi területeken is sok forma kötődött meg, azonban valószínűleg a
kiemeltebb felszín következtében nem alakult ki minden hierarchiaszint, ezért nem kapcsolha-
tó az akkumulációs zónához. A formák sűrűségét mutató térképen a középső akkumulációs
zóna nem rajzolódik, mivel ez a zóna kisebb és kevesebb formát tartalmaz, hiszen még a leg-
inkább összetömörült feji részén is csak 8-10 forma/km2 található. Az akkumulációs zónákon
kívül közepes formasűrűség (8-10 forma/km2) a magas formaszámú területek szomszédságá-
ban található (pl. északi akkumulációs zóna), ahol még jellemző a torlódás, de már kisebb
mértékű. A 6-7 forma/km2-t tartalmazó egységek térbelisége is hasonló. A kistáj döntő több-
ségét, az akkumulációs zónák közötti eróziós-transzportációs zónát (mátrix) 2-5 bucka/km2

érték jellemzi. A legkisebb értékek (1 forma/km2) az akkumulációs zónák szél felőli, északi és
északkeleti peremén gyakoriak. A szállítódás során érkező homokot tehát az akkumulációs
zónákban halmozta fel a szél, még a zónák előterében és közvetlen környezetében kevesebb
homok kötődött meg, így pl. a déli akkumulációs zóna előterében a formasűrűség gyakran 0
forma/km2.

Az alak-index a forma gömbölydedségére utal. A legkevésbé gömbölyű (≥2,5) buckák leg-
inkább a táj középső részén, az akkumulációs zónáktól távol, illetve azok szélfelőli előterében
fordulnak elő (2b. ábra). Ezek a formák főleg szármaradványok és maradékgerincek, tehát
homokanyaguk nagy része továbbszállítódott. A valamivel kevésbé megnyúlt (2,0-2,5) buc-
kák nagy számban kötődtek meg a déli akkumulációs zóna északi előterében, elszórtan az
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eróziós-transzportációs mátrixban, illetve mindhárom akkumulációs zóna szárain fordulnak
elő. A kevésbé megnyúlt hosszanti formák mellett a többször átdolgozott, ezért igen felszab-
dalt alakú, csipkés kerületű nagy parabolabuckák is ebbe a csoportba tartoznak. A leggyako-
ribbak az 1,7-2,0 alak-indexű formák, amelyek szétszórtan megtalálhatók az egész kistájon,
de valamivel gyakrabban az északi akkumulációs zóna szél felőli részén. A közepes parabo-
lákra és a szármaradványokra 1,4-1,7 alak-index jellemző, és nagy számban fordulnak elő
mindhárom akkumulációs zóna nagyobb formáinak szárán és feji részén, illetve az eróziós
transzportációs mátrixban, ahol nem álltak össze nagyobb formákká. A szármaradványok a
buckák vándorlása során megkötődtek és leszakadtak, így gyakoriak az eróziós-akkumulációs
mátrixban. A legszabályosabb alakú pozitív formák (≤1,4) a garmadák, amelyek az akkumu-
lációs zónákban a legutolsó homokmozgás során alakulhattak ki, míg az eróziós-
transzportációs mátrixban azokon a helyeken fordulnak elő, ahol emberi hatásra vagy a ki-
emelt helyzetből fakadó kiszáradás miatt kis, foltszerű helyeken megindulhatott a homok lo-
kálisan felhalmozva a kompakt formát.

A buckák legközelebbi szomszédjait mutató térképen igen jól kirajzolódik, hogy az akku-
mulációs zónák központi részén a legjellemzőbb a hierarchia-szintek egymásra települése (2c.
ábra). Az északi akkumulációs zónától északkeleti irányban található, igen magas forma-
számmal jellemezhető területen nem egymásra települve, hanem egymáshoz közel, 50 m-en
belül kötődtek meg a buckák, de a hierarchia hiánya miatt nem akkumulációs zónaként érté-
keltük ezt a területet. Az akkumulációs zónák luv oldalán 100-500 m a legközelebbi szomszéd
távolsága, vagyis itt ritkák a formák, hiszen tovább vándoroltak és az akkumulációs zónákban
kötődtek meg. A legnagyobb buckák közötti távolság (500-1500 m) a peremi részeken jel-
lemző, ahol a lösszel, illetve tavi üledékekkel keveredő homokban ritkábban alakultak ki a
buckák.

2. ábra. A pozitív formák száma (a), alak-indexe (b), és a legközelebbi szomszédok köze-
pes távolsága (c) a kistájra helyezett hatszögletű hálóban
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A negatív formák gyakoriságát vizsgálva kimutatható, hogy sűrűn (>9 forma/km2) csak
néhány helyen, főleg a déli akkumulációs zóna feji részén és az északi akkumulációs zónában
fordulnak elő (3a. ábra). Ez arra utal, hogy az akkumulációs zónák kiemelt, ezért szárazabb
központi részét többször is átdolgozhatta a szél, és a kis intenzitású, lokális homokmozgások
után számos negatív forma maradt hátra. Ritka a mélyedések 7-8 forma/km2 sűrűsége is, né-
hány ilyen egység fordul elő az akkumulációs zónákban, a buckákban gazdag északkeleti ré-
szen, és az elnyúlt pozitív formákkal jellemezhető középső részen. Ezek a helyek a homok
forrásául szolgáltak, de a környező területek pozitív formagazdagsága jelzi, hogy a mélyedé-
sekből kifújt anyag egy része hamar megkötődhetett. A peremi területeket kivéve a kistáj bel-
sejében elszórtan találhatók olyan foltok, ahol 5-6 negatív forma/km2 fordul elő. A mintaterü-
let egészén gyakoriak a 4 forma/km2 sűrűségnél kisebb formasűrűségű területek: az akkumu-
lációs zónák szélfelőli oldalán és peremén egy-egy deflációs lapos található, melyekből az
akkumulációs zónában felhalmozott anyag nagy része származhat, a kistáj széleinél pedig a
kötött homokot csak ritkán, foltokban tudta megkezdeni a szél. A kistáj középső részén egy
kelet-nyugat irányú sávban nem találhatók formák, amelynek oka valószínűleg a folyók (Sza-
bási- és Lábodi-Rinya, Kapos) jelenléte; környezetükben a sok nedvesség megkötötte a ho-
mokot, így a kifúvás nem mehetett végbe.

3. ábra. A negatív formák számának (a), alak-indexének (b) és egymástól való távolságá-
nak (c) alakulása az 1 km2 területű hatszögekben

A magas alak-indexű negatív formák általában csak kevés helyen, elszórtan találhatók a
kistáj egy-egy pontján (3b. ábra). Ezek a formák igen megnyúltak, és ott alakultak ki, ahol a
mélyedések oldalirányban nem tudtak továbbfejlődni a kötött homokban a peremi részeken a
lösz betelepülése vagy a magasabb nedvességtartalom miatt. A táj középső részén, ahol a leg-
intenzívebb volt a homokmozgás, szélesebb és kevésbé megnyúlt, ezért alacsonyabb alak-
indexű (1,51-1,8) szélbarázdák alakultak ki nagyobb számban. Noha az ennél is kerekebb
formák (1,31-1,5) a kistáj egészén előfordulnak, de a déli akkumulációs zónától északra sok-
kal gyakoribbak. Bár a kerek (1,1-1,3) széllyukak az egész kistájon igen elterjedtek, a keleti



51

területeken gyakrabban fordulnak elő a nagyobb tengerszint feletti magasságban fekvő része-
ken, amelyek a lösszel fedett Külső-Somoggyal és Zseliccel határosak. Így az erős szél még
bolygatás hatására is csak igen kis foltokban szállíthatta el a homokot.

A negatív formák egymástól való távolsága az akkumulációs zónákban, illetve azok szél
felőli oldalán néhány foltban nagyon alacsony (3c. ábra). Ennek oka, hogy a homok többször
mozgásba lendült, és a szél egy-egy kiszáradt területről több foltból elszállította a homokot. A
negatív formák az északi akkumulációs zónában találhatók egymáshoz a legközelebb (50-100
m), míg a középső akkumulációs zónában már távolabb (100-250 m), a déli akkumulációs
zónában pedig már akár 1000 m-re is vannak egymástól. Tehát az északi irányú szelek a leg-
északabbi akkumulációs zónát jobban átdolgozhatták, több, kisebb méretű foltból szállíthattak
el anyagot, majd dél felé egyre kevesebb forma alakult ki. Bár az északi részeken is előfor-
dulnak egymástól 500-1000 méterre található mélyedések, de leginkább a kistáj legészakibb
peremén, ahol a felszínt a balatoni iszapos üledékek részben befedték, így megvédték az eró-
ziótól. Szintén egymástól nagy távolságra (≥1000 m) a kistáj peremén vagy a folyóvölgyek
melletti részein találhatók negatív formák.

Következtetések

Véleményünk szerint a tájmetriai mutatók – bizonyos módosításokkal és újraértelmezés
után – alkalmasak a térben szétszórt eolikus formák jellemzésére is. A formák száma és mére-
te Belső-Somogyban arra utal, hogy sok, apró negatív formából kifújt anyag építhetett fel
egy-egy nagyobb pozitív formát, azonban a méretek szórása jelzi, hogy a kis formákból moz-
gásba lendülő homokanyag apró buckákat alkotva nedvesebb területekben vagy kisebb inten-
zitású homokmozgásoknál gyorsan megkötődhetett.

Magyarországi eolikus kutatásokban eddig csupán a borítottságot és formasűrűséget vizs-
gálták a Dél-Nyírségben, amelynek 24,4%-át borítják pozitív homokformák (KISS T. 2000),
míg ez az érték Kelet-Belső-Somogyban 20,7%, mely arra utal, hogy a csapadékosabb Belső-
Somogy kötöttebb homokjában kevesebb forma alakult ki. Az extrém száraz sivatagok kötet-
len homokjában még magasabb, 27-90% közötti a buckával borított terület aránya (LANCAS-
TER, N. 1995). A formasűrűség Belső-Somogyban magasabb, 2,74 pozitív forma/km2, szem-
ben a Nyírség 2,4 forma/km2 értékével. Ez arra utal, hogy a formák kisebbek, mely szintén a
magasabb nedvességtartalom miatt lehet, hiszen gyorsabban megkötődtek, illetve a vándorlás
során is leszakadtak a stabilizálódó szármaradványok.
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