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Összefoglalás

„…A föld tájai mindig az egésznek, a földfelszínnek és a rajta folyó történéseknek, az élet-
nek változó és változatos kifejezői. A világ egyéniségekben, időben és térben… ugyanúgy
ugyanott vissza nem térő egyéni koncentrációkban folyik, történik, él, van… A táj egy kivá-
gat, egy nagy példa a földfelszíni térből, a világ sokritmusú életéből, ahol egyszerre és együtt
sok-sok ilyen ritmus van jelen, – a természetnek nevezett harmóniában” (TELEKI P. 1937).

A jelenkori tájkutatás egyik lényeges kérdése, hogy miként tudjuk meghatározni, leírni, jel-
lemezni a táj egyediségét, ’egyéniségét’ meghatározó jellegzetességeket. A Nagy-
Britanniából indult tájkarakter-koncepció és elemzési módszer adott elsőként választ erre a
kérdésre. Ezt megelőzően és ennek nyomában számos országban készítettek tájleírásokat,
tájosztályozásokat, amelyek részben, vagy egészben megfelelnek a tájkarakter-elemzés krité-
riumainak. A 2003-2005 között folyt ELCAI projekt ezeket a példákat igyekezett számba
venni (WASCHER, D. M. 2005). A legutóbbi években is történt előrelépés Európa számos or-
szágában, nem kis részben az Európai Táj Egyezménynek köszönhetően, amelynek tájfogal-
ma a karaktert, a jelleget alapvetőnek tekinti. „Táj az ember által érzékelt terület, amelynek
jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredmé-
nyeként alakult ki” (Európa Tanács 2000).

Jelen írás adalékokkal szolgál a tájkarakter-elemzés jelentőségéről és szemelvényeket mu-
tat be az európai tájkarakter-elemzési módszerekről és kezdeményezésekről, kiegészítve a
Fertő–Hanság-medence határvidékének példájával. Ugyanakkor a Magyarország teljes terüle-
tét lefedő tájkarakter meghatározásának és dokumentálásának az elvégzése nagy adóssága a
hazai tájkutatóknak, amint ez több szakmai fórumon megfogalmazódott. Szükséges ugyanis
egy egységes állapotrögzítés, amire a további táj-monitoring épülhet, és ami a hatósági munka
alapja lehetne. Ezáltal a hathatósabb, térségi szemléletű természeti- és a kulturális értékvéde-
lem, valamint térségfejlesztés harmonizálásának irányába mozdulhatnánk el a fenntarthatósá-
got elősegítendő.

Kulcsszavak: tájkarakter, tájkutatás, tájelemzés

A tájkarakter-koncepció lényege

VON HUMBOLDT, A. 1845-ben a Kozmosz című művében az Európai Táj Egyezmény szem-
léletével teljesen megegyezően így fogalmaz: „A táj egy meghatározott vidék valamennyi
tulajdonságát magában foglaló jellegét (’Totalcharakter’) képviseli”. A földrajztudományban
elsőnek tekinthető tájdefiníció a jellemzők összességét tükröző jelleget emeli ki.

A tájkarakter a táj lényege, esszenciája. Nem lehet analitikus módszerekkel megragadni,
miként semmilyen más entitásét sem. Nem tudjuk leírni a komplex létezőket (sok elemből
összetevődő és a részek közötti kapcsolat révén részeinek összegénél magasabb szerveződési
szintet elért entitás) részeinek különálló, egymástól független bemutatásával, mert akkor nem
jutunk el a hozzáadott érték, a magasabb szerveződési szint megragadásához. A táj is entitás-
ként tekintendő, amelynek vannak tipikus és egyedi jellemvonásai, amelynek sajátos együtte-
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séből, kombinációjából jön létre a tájkarakter. A tájkarakter az identitás letéteményese. Ha
nem tudjuk, mi a tájnak az identitása, akkor megszűnik entitás lenni, mert minden entitásnak
van önazonossága. A tájkarakter-elemzés a teljességen keresztül az identitás megragadására
törekszik, annak bemutatására, hogy mitől más az egyik táj, mint a másik. Ez még nem érté-
kelés, hanem a tények feltárása, kidomborítása. Azonban ez is csak holisztikus módon történ-
het, azaz nem lehet részekből összerakni a táj egészét, ha előbb nincs meg a teljesség látása.
Miként egy ház sem rakható össze elemeiből, anélkül, hogy lenne terv, ami a tervező fejében
már, mint egy működő egység jelen van.

Az elemzés nem alkotás, de a komplex létezők lényegét nem lehet alulról építkezve össze-
rakni, hanem felülről kell lebontani őket. Ezért úgy tűnik, alkalmatlan módszer a tájkarakter
elemzésre, ha nem úgy kezdjük, hogy megpróbáljuk megragadni a lényeget és utána ennek
összetevőit írjuk le, hanem fordítva, a részekből indulunk ki. Mert miként a dolgoknak van
egy belső meghatározottsága, szerkezete, működése, formája, úgy van egy belső egysége is,
ami csak az ő sajátja, ami nélkül már nem lenne ugyanaz. Minden dolog azért érthető, mert
részeinek van koherenciája, ami az önazonosságot adja. Tehát a tájkarakter-elemzésnél azt
kérdezzük, hogy mik ennek az entitásnak a karakterisztikái.

Ezt viszont a térinformatika önmagában nem tudja meghatározni. A gép csak szétválasztás-
ra, analízisre képes, de szintézisre – oly módon, ahogy az ember – nem. Azaz a tájkarakter-
elemzésnek a valós emberi megtapasztalásból kell kiindulnia, amit utána alá lehet és kell tá-
masztani analitikus módszerekkel, de mindvégig meg kell hagyni az emberi ítélet felülbíráló
szerepét. Érzékelés (percepció) és a természettudomány kombinációjára van szükség.

HUMBOLDT előbb idézett művében azt mondja, hogy a képzőművészet, a költészet és a
természettudomány között „ősi szövetség” áll fenn. Ezt tükrözi a tájképfestészet, ami remek
példája a táj lényege megragadásának és láttatásának, és egyben ráirányítja a figyelmünket a
tényre, hogy a tájjelleg meghatározásában komoly segítséget jelenthet a művészet (PROBÁLD
F. 2011). Álljon itt példaként fentiek igazolására MUNKÁCSY MIHÁLY festménye a 19. század
végi Alföldről, amely sűrítetten, nagyon kifejezően tükrözi a vízrendezések utáni kiszárított,
kiaszott alföldi táj karakterét és sokat elmond az infrastruktúra adott állapotáról is (1. ábra).

1. ábra. MUNKÁCSY MIHÁLY: Poros út (olajfestmény)

A táj megismerésének folyamatában három fő részt különíthetünk el: 1) a rendelkezésre ál-
ló adatok és információk összerendezése; 2) terepi felmérés során percepcionális (érzékelési)
információk összegyűjtése; 3) interpretáció (értelmezés) és dokumentálás (2., 3. ábra).
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2. ábra. A táj alkotóelemei és a tájkarakter-
elemzés tényezői (COUTRYSIDE AGENCY
1999; SWANWICK, C. – LAND USE
CONSULTANTS 2002)

3. ábra. A táj megismerésének összetevői a
tájalkotókkal összefüggésben (a szerző ki-
egészítése)

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a tájkarakter értéksemleges fogalom. A tájkarakter
vagy jelleg a tájalkotó elemek konzisztens együttese, amely az egyik tájat megkülönbözteti a
másiktól és nem jobbá, vagy rosszabbá teszi (SWANWICK, C. – LAND USE CONSULTANTS
2002).

Miként került át a gyakorlatba a koncepció?

A Nagy-Britanniából indult tájkarakter-koncepció és elemzési módszer adott elsőként vá-
laszt erre a kérdésre a 20. század utolsó évtizedeiben az Angliát és Skóciát teljes területében
lefedő tájkarakter-leírással. Az első országos felmérés 1996-1999 között készült, amelynek
keretében 159 karakterterület lehatárolása és leírása történt meg (4. ábra). Útmutatók soroza-
tát készítették el továbbá az angol Countryside Agency és a Skót Natural Heritage együttmű-
ködésében, és további részletesebb, egy-egy térségre készült tájtipológiákat alkottak (5. ábra).

4. ábra. Nemzeti Tájkarakter terü-
letek térképe, Anglia (COUTRYSIDE
AGENCY 1999)

5. ábra. Devon tájkarakter típus térképe (LAND USE
CONSULTANTS 2010)
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Az angol útmutató hangsúlyozza, hogy „a tájkarakter-elemzés nem a tájat érintő változá-
sokkal szembeni ellenállás eszköze. Sokkal inkább egy döntéstámogató eszköz, amely segít
megérteni, hogy milyen a táj ma, miért lett ilyen és hogyan változhat a jövőben. Az a szerepe,
hogy segítse a helyes fejlesztési döntéseket, amelyek révén a megbecsült jellegzetességek,
különlegességek nem tűnnek el a tájból, amelyek a karakter érvényesülését, erőteljesebbé téte-
lét segítik. Igen hathatós eszköze lehet a fejlesztési, a rendezési és a kezelési tervezésnek”
(SWANWICK, C. – LAND USE CONSULTANTS 2002).

A tájkarakter elemzést számos esetben felhasználták Angliában, Skóciában. A követke-
zőkben néhány példát említünk az alkalmazásokból, amelyek várhatóan mind szélesebb kör-
ben elterjednek a jövőben.

Tervezés:
- információ-szolgáltatás a fejlesztési politikák, stratégiák és a területi tervezés számára or-

szágos, regionális és helyi szinten;
- a fejlesztési lehetőségek feltárását célzó tanulmányok alátámasztása, pl. beruházások

számára megfelelő területek kiválasztása, különös tekintettel a városperemi és a vidéki térsé-
gekre;

- hozzájárulás az ún. „tájkapacitás” tanulmányokhoz, pl. beépíthető területek, ásványkin-
csek, megújuló energiák rendelkezésre állása és más földhasználatok számára alkalmas terüle-
tek megléte vonatkozásában;

- alapadatok szolgáltatása a környezeti hatásvizsgálatok számára mind a tervek, mind a po-
litikák szintjén, mind az egyéni fejlesztési javaslatok esetében;

- a területhasználat változások pozitív és fenntartható irányba terelése, pl. erdőterület növe-
lési programok és degradált, roncsolt felszínek új hasznosításának meghatározása.

Tájmegőrzés, tájkezelés és tájrehabilitáció:
- tájgazdálkodási stratégiák megalapozása;
- információ speciális területeken folyó tevékenységekhez, beleértve a védetté nyilvánítá-

sokat, a területhatárok térképezését, jóváhagyását, a területek különleges kezelésének igazolá-
sát, a kezelési tervezést és tevékenységeket;

- információ az agrár-környezetvédelmi célrendszer kialakításához (KONKOLY-GYURÓ, É.
et al. 2010).

A Nagy-Britanniára készített tájkarakter-leírást megelőzően, azzal párhuzamosan, majd
ennek nyomában számos országban készítettek tájleírásokat, tájosztályozásokat, amelyek
részben, vagy egészben megfelelnek a tájkarakter elemzés kritériumainak. A 2003-2005 kö-
zött folyt ELCAI projekt ezeket a példákat igyekezett számba venni. A projekt hét európai
országból 49 tájtipológiát tekintett át, többségében nemzeti, részben regionális szintű elemzé-
seket (WASCHER, D. M. 2005).

A projektben megvizsgált tájtipizálások és tájkarakter-elemzések nagyon változatos meg-
közelítéseket tartalmaznak. Összességében elmondható, hogy az észak-európai és a német
módszerek jellemzően a biofizikai tényezőkre helyezik a hangsúlyt, míg a mediterrán orszá-
gokban, Ausztriában és Franciaországban kiegyenlítettebb a természeti és a humán tényezők
aránya az elemzésekben. A 6. ábrán látható továbbá, hogy a percepcionális, főként vizuális
jellemzők pusztán az Egyesült Királyságban szerepelnek három összetevővel, valamint a bel-
ga példában kettő, Dániában pedig egy tényezővel.

A mediterrán térségben végzett tájkarakter elemzések gyakorlatát és ezek ökológiai szem-
pontú felhasználhatóságát foglalta össze VOGIATZAKIS, I. N. (2011) a MedScapes projekt
eredményeként. Itt a hangsúly a természeti örökség megőrzésére helyeződött és a tájkarakter-
elemzés mint annak eszköze értelmeződött. Az összefoglaló megállapította, hogy a tájszintű
vizsgálatok iránti igény növekedett, mert a természetvédelmi gondolkodás a helyektől a tájak
felé mozdult el és a stratégiák is a tájgazdálkodást helyezték előtérbe. Ugyanakkor problé-
másnak látja a térképi információk heterogenitását a lépték és a tartalmi pontosság tekinteté-
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ben. A módszereket illetően egyértelművé teszi, hogy a térinformatikai elemzések jelentik a
tájtipizálás lényegét. Ennek során a szakértők által felügyelt automatizált folyamatban a réte-
gek összeadása révén keletkező tájegységek lehatárolása és ezek clusterezése történik. Vizuá-
lis és kulturális attribútumok elemzése mindössze egy példában szerepelt (7. ábra).

6. ábra. Az ELCAI projektben vizsgált tájelemzési módszerekben alkalmazott tényezők át-
tekintése (GROOM nyomán in WASCHER, D. M. 2005)

7. ábra. Példák a MedScapes projektben vizsgált tájakból (VOGIATZAKIS, I. N. 2011)

Az országos tájleírások könyvek, kiadványok formájában történt megjelentetésének fontos
példái a francia és a spanyol tájatlaszok. A spanyol tájatlasz egyetlen óriási kötet, CD mellék-
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lettel kiegészítve 43 természetföldrajzi tájtípuscsoportot és 116 tájtípust ír le. Emellett 115
kiválasztott földrajzi tájat mutat be, amelyek leírásánál a változásokra és a vizuális jellemzők-
re is kitérnek (SANZ HERRÁIZ, C. et al. 2004). A francia tájatlasz az ország egész területét
régiónként dolgozza fel, amelyek önálló kötetekben jelentek meg, illetve interneten is hozzá-
férhetők, módszertani segédlettel kiegészítve (RAYMOND, R. et al. 2015). A koordináló állami
szervezetek a tájatlaszok készítése során a tájhatárok megvonásának és a tájjelleg meghatáro-
zásának megalapozottá tétele és széles körű elfogadtatása érdekében egyeztetéseket végeztek
tudományos műhelyekkel és konzultációk, műhelybeszélgetések során vonták be a munkába
az érintetteket.

A tájkarakter-elemzés sokféle léptékben végezhető a helyi szinttől egészen a nagytájakig.
A következő hollandiai esettanulmány a helyi szintet mutatja be és egyben arra ad példát,
hogy a táj nem pusztán a településeken kívüli térséget jelenti, hanem a város is annak része (8.
ábra). A nagyvárosi tájkarakter-elemzés módszertanát Rotterdam metropoliszának területére
fejlesztették ki. Ebben a beépítettség sűrűsége, típusa, a települési övezetek rendeltetése, a
zöldfelületek és a vízfelszínek aránya, eloszlása, funkciói, típusai játszották a fő szerepet.

8. ábra. Rotterdam metropolisz tájkarakter-elemzésének esettanulmánya (TISMA, A. et al.
2013)

Az utolsó – ezúttal hazai – példa egy határon átnyúló térség, a Fertő–Hanság-medence
esettanulmánya (KONKOLY-GYURÓ É. et al. 2010). Előzménye a hazai természetföldrajzi táj-
lehatárolás és tájtipizálás (MAROSI S.–SOMOGYI S. 1990; PÉCSI M. et al. 1989), több publiká-
ció és az a módszertani kutatás volt, ami a táj- és természetvédelmi tervezés megalapozását
szolgálta (KONKOLY-GYURÓ É.–TIRÁSZI Á. 2007; KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2001, 2002, 2003).

A brit tájkarakter elemzési módszerből kiindulva, valamint különösen nagy hangsúlyt he-
lyezve a terepmunkára és a percepcionális jellemzőkre, elsőként kistérségi szinten határoltuk
le a tájkarakter-típusokat, egyaránt figyelembe véve a természeti, a kulturális és az esztétikai
jellemzőket. A terepi és percepcionális felmérési eredményeket integráltuk a térinformatikai
elemzésbe. Elsőként tájmozaik-típusokat határoltunk le 3 attribútum alapján: 1) domborzati és
geológiai formációk; 2) emberi hatás intenzitása és tájszerkezeti megjelenése; 3) uralkodó
felszínborítás. A három attribútum kombinációja 65 tájmozaik-típust eredményezett a 2634
km2-es területen, amelyek összevonásával 13 tájkarakter-típust határoltunk le. A mozaiktípu-
sok tájtípusokhoz rendelése szakértői vélemény alapján történt. A végeredmény jól mutatta az
azonos természetföldrajzi adottságú tájak különbözőségét az osztrák és a magyar oldalon,
valamint azt a tényt, hogy az eltérő társadalmi-gazdasági adottságok a határ egyik és másik
oldalán eltérő tájváltozási folyamatokat keltve jelentős tájkarakter-különbséget hoznak létre.
A 9-10. ábrán látható fotómozaikok a Fertő-tó medencéjének a határ két oldalán kialakult két
eltérő tájtípusát illusztrálják.
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9. ábra. Tómedence, alacsony használat intenzitással, nád és gyepfelszín dominanciával a
Fertő tó magyar oldalán (fotók KONKOLY-GYURÓ É.)

10. ábra. Tómedence, változatos használat intenzitással, nyílt vízfelszínnel a Fertő osztrák
oldalán (fotók KONKOLY-GYURÓ É.)

Következtetések a példák alapján

A bemutatott példák mutatják, hogy fennáll az országos áttekintés igénye, az ún. „top
down” (felülről lefelé) megközelítés. Ezt az Európai Táj Egyezmény aláírásából fakadó köte-
lezettségek mellett a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és természetvédelmi
tervezés is igényli. Az országos lehatárolások azonban léptékükből és munkaidőigényükből
fakadóan főként térinformatikai módszerekkel készülnek, a percepcionális, tapasztalati infor-
mációk háttérbe szorulnak. Ezek gyakorlatilag nevezhetők „pszeudo-karakterelemzéseknek”.

Ugyanakkor mindinkább jelentkezik a kistáji, helyi lépték igénye az ún. „bottom up” (alul-
ról felfelé) megközelítés, amely a konkrét helyi jövőképekhez, tervekhez, a hatósági engedé-
lyezésekhez szolgáltat alapot. Az angol és a francia példákon túl Európában még pusztán
egyes térségekre készültek kutatási esettanulmányként vagy konkrét tervezési feladathoz kö-
tődően olyan tájkarakter-lehatárolások, amelyekben a percepcionális jellemezők is szerves
részét képezik az elemzésnek.

Kétirányú megközelítésre van tehát szükség. „Felülről lefelé” a térinformatikával lefedhető
alapinformációk rendszerbe foglalását kell megtenni, alulról felfelé pedig a helyi tudás bevo-
násával a percepcionális, tapasztalati tényezők feltérképezésének kell megtörténnie. Szüksé-
ges mindez azért, mert amint az Európai Táj egyezmény is leszögezi, a táj a környezetminő-
ség alapvető letéteményese. Fontos azért is, mert a táj, mint entitásként azonosítható, kezelhe-
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tő, komplex térbeli környezeti rendszer a holisztikus szemléletű kutatás, a térségfejlesztés, az
organikus, fenntartható fejlődés alapközege. Lényeges továbbá, mert a táj az a térség, ami
iránt a nem szakemberek, a helyiek és a turisták is fogékonyak, készek tenni. A táj a hozzá
való kötődés miatt a környezetügy társadalmasításának kulcseleme, és számottevően hozzájá-
rulhat a környezeti etika javításához.

A holisztikus szemlélet és az etika összefüggéséről XVI. BENEDEK így ír: „Ahogyan az
emberi erények összeköttetésben vannak egymással, és az egyik erény megromlása rombolja
a többit is, úgy az ökológiai rendszer szintén rá van utalva annak a tervnek a betartására,
amely a társadalomban való egészséges együttélést és a természethez való jó viszonyt egy-
aránt érinti. Ahhoz, hogy a természetet védelmezzük, nem elégséges ösztönző vagy megszorí-
tó intézkedésekkel beavatkozni, de nem elegendő csupán a megfelelő útmutatás sem. Ezek
fontos segédeszközök, ám a meghatározó probléma a társadalom általános erkölcsi magatar-
tása”.

Ez a megnyilatkozás komoly érvet szolgáltat ahhoz, hogy valóban az Európai Táj Egyez-
mény szellemében a helyiek bevonásával, az ő felelősség- és identitástudatukat felébresztve
határozzuk meg tájaink arculatát és az erre alapozott jövőképünket.

Irodalom

COUTRYSIDE AGENCY 1999: Countryside Character: The character of England's natural and
man-made landscape 1-8. – Cheltenham.

EURÓPA TANÁCS 2000: Európai Tájegyezmény. – Firenze.
VON HUMBOLDT, A. 1845: Cosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. – Cotta

Verlag. Stuttgart–Tübingen.
KONKOLY-GYURÓ É.–TIRÁSZI Á. 2007: Tájvédelmi modellterv a Fertő–Hanság középtáj

térségére. – Megbízó: Fertő–Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Tájműhely Kft. 142
p.

KONKOLY-GYURÓ É.–TIRÁSZI Á.–WRBKA, T.–PRINZ, M.–RENETZEDER, C. 2010: Határon
átívelő tájak karaktere. A Fertő-Hanság medence és Sopron térsége. / Der Charakter
grenzüberschreitender Landschaften. Das Fertő/Neusiedlersee-Hanság-Becken und die
Region Sopron. (Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával). – Nyugat-
Magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 43 p.

KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2001: A Táj öröksége. Az Európa Tanács Táj Egyezménye és Díja.
– Falu Város Régió 8. 3. pp. 23-27.

KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2002: Tájtípusok fő karaktervonásainak meghatározása, tájjelleg-
indikátorok azonosítása tekintettel a természeti, a humán tényezőkre kölcsönhatásaikra és
történeti változásukra. – Tanulmány. Megbízó KÖM-KGI.

KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003: Környezettervezés. – Mezőgazda Kiadó. Budapest. 448 p.
LAND USE CONSULTANTS 2010: Joint landscape character assessment for North Devon &

Torridge districts. – Prepared for North Devon & Torridge District Councils, Devon County
Council and Natural England. 47 p.

MAROSI S.–SOMOGYI S. 1990: Magyarország kistájainak katasztere I-II. – MTA FKI. Bu-
dapest. 1023 p.

PÉCSI, M. (főszerk.) 1989: Magyarország Nemzeti Atlasza. – Kartográfiai Vállalat. Buda-
pest. 398 p.

PROBÁLD F. 2011: A megismerés útjai: művészet és tudomány szerepe a földrajzi tájfoga-
lom történetében. – Ponticulus Hungaricus 15. 9.

RAYMOND, R.–LUGINBÜHL, Y.–SEGUIN, J.-F.–CEDELLE, Q.–GRARE, H. 2015: Landscape
Atlases. Landscape identification, characterisation and assessment method. 111 p.



86

SANZ HERRÁIZ, C.–MATA OLMO, R.–GÓMEZ MENDOZA, J.–ALLENDE ÁLVAREZ, F.–LÓPEZ
ESTÉBANEZ, N.–MOLINA HOLGADO, P.–GALIANA MARTÍN, L. 2004: Atlas de los paisajes de
España. Centro de Publicaciones, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 683 p.

SWANWICK, C. & LAND USE CONSULTANTS. 2002: Landscape character assessment
guidance for England and Scotland. – Prepared for the Countryside Agency and Scottish
Natural Heritage. 84 p.

TELEKI P. 1937: A tájfogalom jelentőségéről. Részletek a Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen elhangzott rektori tanévnyitó beszédből.

TISMA, A.–VAN DER VELDE, R.–NIJHUIS, S.–POUDEROIJEN, M. 2013: A method for
metropolitan landscape characterization; case study. – Rotterdam.

VOGIATZAKIS, I. N. 2011: Mediterranean experience and practice in landscape character
assessment. – International Journal of Mediterranean Ecology 37. 1. pp. 17-31.

WASCHER, D. M. 2005: European landscape character areas – typologies. Cartography and
Indicators for the Assessment of the sustainable landscapes. European Landscape Character
Assessment Initiative (ELCAI), final report. Wageningen. 150 p.

XVI. BENEDEK 2009: Caritas in veritate. Enciklika 2009. június 29.


