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Összefoglalás

A tájalakulás kulcseleme a felszínborítás-változás, amely számos társadalmi-gazdasági és
geopolitikai hatótényező eredményeként jön létre. Jelen tanulmányban a NASA Felszínborí-
tás és tájhasználat-változás tudományos programja által támogatott projekt keretében készült
vizsgálataink első eredményeit adjuk közre. A Kárpát-medence felszínborítás-változása az
elmúlt 200 évben címet viselő kutatási projektben a katonai felmérésekre és jelenkori adatbá-
zisokra támaszkodtunk. A változás elemzése során négy idősíkot vetettünk össze. A történeti
felszínborítás-változás elemzésénél összehasonlítottuk az országos, a regionális és a tájhatá-
rok alapján adódott eredményeket és kerestük a változások tájspecifikus vonásait a Kárpát-
medence tájtípusaiban és földrajzi nagytájain. A transzformáció okait és összefüggéseit kutat-
va feltártuk, hogy mely tájtípusban, illetve térségben éreztették leginkább hatásukat a társa-
dalmi-gazdasági átalakulások és a 20. században bekövetkezett trianoni határmegvonás.

Kulcsszavak: történeti felszínborítás-változás, tájalakulás, Kárpát-medence

A kutatás célja és területe

A Madison Egyetem (Wisconsin, USA) által koordinált kutatási projekt (2012-2015) fő
célkitűzése egy olyan adatbázis létrehozása volt, amely a Kárpát-medence térségében a hosz-
szú távú földhasználat, illetve a felszínborítás-változás kutatása számára forrásként szolgálhat.
A kutatási terület a mai Magyarország, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Csehország, Lengyelor-
szág, valamint Ausztria területére esik és mintegy 350 00 km2-t foglal magába (1. ábra). Le-
határolásánál figyelembe vettük a Kárpát-medence természetföldrajzi határait, a klimatikus,
topográfiai és geobotanikai adatokon alapuló ökorégiókat (EEA 2003), valamint a jelenlegi
országhatárokat, főként a térképállományok beszerezhetősége végett.

A Kárpát-medence térségére vonatkozóan a 18. század végétől rendelkezésünkre állnak a
felszínborítás elemzésére alkalmas, közel egységes módszertan alapján készített, közepes mé-
retarányú történeti térképek, a katonai felmérések (ARCANUM 2006a,b, 2007; JANKÓ A. 2007).
Tekintettel arra, hogy egyrészt a kutatási előzményekből (KONKOLY-GYURÓ É. et al. 2010,
2014; NAGY D. 2003, 2008) tudhatóan az 1763-1787 között készített első és az 1919-ben kez-
dődött második katonai felmérés között eltelt időben a 200 éves időtáv egészét szemlélve nem
történt jelentős felszínborítás-változás, másrészt a második felmérés tematikusan és geometri-
ailag is lényegesen pontosabb, így az első idősík térképét a második katonai felmérés szelvé-
nyei alapján készítettük. A következő idősík a 20. század első felét mutatja, a két világháború
közötti időszakból származó harmadik katonai felmérés reambulált térképei alapján. Ezt köve-
tően a második világháború utáni, 1950-1980-as időszak katonai topográfiai térképek szolgál-
tak a harmadik idősík alapjául (HM Térképészeti Intézet 1957-1959). A jelen állapot térképe a
2006-os CORINE felszínborítás adatbázis (EEA 2014) alapján készült Ukrajna térségének
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kivételével, ahol egy 2000-ben készített műholdfelvételt (KUEMMERLE T. et al. 2010) használ-
tunk fel a CLC állomány hiánya miatt.

1. ábra. A kutatási terület és az ökorégiók (EEA 2003)

A digitalizálás módszertana

A történeti térképek felszínborítási információinak rögzítése legtöbbször a vizsgálandó te-
rületet teljes mértékben lefedő poligonháló segítségével történik. A Kárpát-medence térségé-
nek térbeli kiterjedése azonban olyan mértékű munkaidő-ráfordítást tett volna szükségessé,
ami meghaladta a projekt adta lehetőségeket. A felszínborítási információkat ezért 2x2 km-es
rácsháló pontjaiban digitalizáltuk az INSPIRE grid egységes európai hálózatát véve alapul
(EEA 2013). A digitalizálási módszer helyességének igazolására a ponthálós állományokat
összevetettük a korábbiakban készített poligonos digitalizálásból származó adatokkal
(BALÁZS P. et al. 2012; KIRÁLY G. et al. 2013). Az eredmények összevetéséből látható, hogy
igen kis eltérések mutatkoznak kistáj léptékben is (2. ábra, 1. táblázat).

2. ábra. Poligonos és ponthálós felszínborítási információk összevetése a Fertő-Hanság
térségében
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Poligon Pontháló
Kód

9
Kód 9 Felszínborítási kategó-

ria
% Σ% NASA

kód
NASA felszínborítási

kategória
% Eltérés

1 Zárt beépítésű településrész 0,38 0,38 1 Település, beépített terület 1,30 -0,922 Nyílt beépítés, zöldfelület 0,00
3 Szántóföld 25,89 26,57 2 Művelt terület 32,99 -6,414 Szőlő, gyümölcsös, kert 0,69
5 Erdő, fás terület 10,61 10,61 4 Erdő 11,43 -0,82
6 Gyep 21,79 21,79 3 Gyep, cserjés terület 28,31 -6,52
7 Vizenyős terület 22,85 22,85 5 Vízhatású terület 17,66 5,19
8 Nyílt vízfelszín 16,78 16,78 6 Víz 7,79 8,98
9 Kopár felszín, egyéb 0,13 0,13 7 Kopár felszín 0,00 0,13

8 Azonosítatlan felszín 0,52 -0,52
1. táblázat. Poligonos és ponthálós felszínborítási információk összevetése a Fertő-Hanság

térségében

Mindezek alapján joggal tekinthetjük a ponthálós módszert elegendő pontosságúnak a
Kárpát-medence nagytájaira és annak egészére vonatkozóan.

A kutatás során 7 fő felszínborítási kategóriát alkalmaztunk egységesen a teljes vizsgálati
területre: 1) település, beépített terület; 2) művelt terület (szántó, szőlő, kert, gyümölcsös); 3)
gyep, cserjés terület; 4) erdő; 5) vízhatású terület; 6) víz; 7) kopár felszín. A történeti térképek
interpretálási bizonytalanságai, valamint esetleges lefedettségbeli hiányosságai miatt a fő fel-
színborítási típusokat kibővítettük a 8) azonosítatlan felszín, valamint a 9) nincs adat kategó-
riákkal. Több esetben a parlagoknál a térképezők nem különítették el a gyep és a szántó kate-
góriát, valamint sok esetben már cserjésedő parlagok lehettek az ábrázolt területek. Emellett
néhány esetben a térkép minősége sem tette lehetővé e két felszínborítási kategória megkü-
lönböztetését. Ezekre bevezettük a vegyes 10) művelt terület vagy gyep kategóriát. Ott azon-
ban, ahol ennél részletesebb információ is rendelkezésre állt, ezeket is rögzítettük. Így végül
egy négyszintű kategóriarendszer alakult ki (2. táblázat), amely alkalmazkodik az egyes idő-
síkok térképeinek pontosságához, és több vizsgálati mélységben teszi lehetővé az elemzéseket
egy-egy térségben, illetve időszakban. A digitalizálást tehát mindig a lehető legrészletesebb
kategóriaszint alapján végeztük és az információkat aggregáltuk az első kategóriaszintbe.

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint
3 Gyep, cserjés terület 30 Gyep, cserjés terület 300 Gyep, cserjés terület 3000 Gyep, cserjés terület
3 31 Gyep 310 Gyep 3100 Gyep
3 31 311 Rét 3110 Rét
3 31 311 3111 Nedves rét
3 31 311 3112 Száraz rét
3 31 312 Legelő 3120 Legelő
3 31 312 3121 Nedves legelő
3 31 312 3122 Száraz legelő
3 32 Fás legelő, cserjés 320 Fás legelő, cserjés 3200 Fás legelő, cserjés
3 33 Törpefenyves 330 Törpefenyves 3300 Törpefenyves

2. táblázat. A kutatás során alkalmazott felszínborítási kategóriarendszer

Eredmények

A Kárpát-medence és Magyarország egészére az első szintű kategóriarendszer alapján je-
lenítettük meg és elemeztük a felszínborítási információkat (3-5. ábra). Az idősorok adatai-
nak első elemzéséből nyilvánvalóvá vált, hogy a vizsgált terület egészére végzett elemzések
nem adnak jelentős többletinformációt az ismert statisztikákhoz képest, viszont az azokkal
való egyezés igazolja a ponthálós digitalizálásból nyert információ pontosságát (3. ábra).
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Meg kell jegyezni azonban, hogy a statisztikákban szereplő földhasználat csak jó közelítéssel
azonos a felszínborítással, tehát az egybeesés még inkább nagy pontosságot jelez.

1819-
1869

1940-
1944

1953-
1959

1998-
1999

Település, beépített terület 1,8 3,2 3,8 6,4
Művelt terület 47,5 61,0 64,1 58,0
Gyep, cserjés terület 28,8 20,3 16,0 12,8
Erdő 15,9 12,5 13,8 19,1
Vízhatású terület 3,6 1,3 0,7 1,5
Víz 1,9 1,7 1,6 2,1
Kopár felszín 0,4 0,0 0,0 0,1
Azonosítatlan felszín 0,0 0,0 0,0 0,0
Nincs adat 0,1 0,0 0,0 0,0

3. ábra és 3. táblázat. Felszínborítás-változás (%) Magyarország mai területén. A jelen ál-
lapotnál a CLC50 adatai szerepelnek (BÜTTNER Gy. et al. 2002).

A térképi elemzésnek azonban a statisztikákhoz képest épp az a számottevő hozzáadott ér-
téke, hogy általuk tájspecifikusan lehet elemezni a változásokat. Ha nem ezt tesszük, akkor az
eredmények nem mindig tükrözik a lényegi átalakulásokat, mert egymással ellentétes folya-
matok játszódhattak le az eltérő domborzati adottságú térségekben főként a leglényegesebb
szántó-gyep-erdő átalakulások esetében. Ezeket tehát külön-külön érdemes vizsgálni a fő táj-
típusok (hegy-, domb-, síkvidékek) és a finomabban elemzendő táji jellegzetességek bemuta-
tása érdekében.

4. ábra. A Kárpát-medence térségének történeti felszínborítása (1819-2006). A térképek
előállításában közreműködtek: ALIX-GARCIA, J.a, BALÁZS P.b, BOLTIZIAR, M.c, BUTSIC, V.d,
CHMIEL, M.e, GARBSKA, E.e, GIMMI, U.f, GRIFFITHS, P.g, HALADA, L.h, KAIM, D.e, KIRÁLY
G.i, KONKOLY-GYURÓ É.b, KOZAK, J.e, KUCHMA, T.j, KUEMMERLE, T.g, KYSUCKÁ, K.h,
LIESKOVSKY, J.h, MACKOVCIN, P.k, MOJSES, M.h, MUELLER, D.l, MUNTEANU, C.m, OSTAFIN,
K.e, OSTAPOWICZ, K.e, PROCIAK, A.e, RADELOFF V.m, SHANDRA, O. j, ŠTYCH, P.n, SUGLIK, P.e,
WALKE, S.a (az indexek magyarázatát l. a Köszönetnyilvánításban).
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5. ábra. Felszínborítás-változás a Kárpát-medence térségében (1819-2006)

6. ábra. A Kárpát-medence térségének nagytájai BARTOS-ELEKES ZS., IZAKOVIČOVÁ, Z. et
al., valamint Magyarország Nemzeti Atlasza (PÉCSI M. et al. 1989) alapján

A térképi elemzésnek azonban a statisztikákhoz képest épp az a számottevő hozzáadott ér-
téke, hogy általuk tájspecifikusan lehet elemezni a változásokat. Ha nem ezt tesszük, akkor az
eredmények nem mindig tükrözik a lényegi átalakulásokat, mert egymással ellentétes folya-
matok játszódhattak le az eltérő domborzati adottságú térségekben főként a leglényegesebb
szántó-gyep-erdő átalakulások esetében. Ezeket tehát külön-külön érdemes vizsgálni a fő táj-
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típusok (hegy-, domb-, síkvidékek) és a finomabban elemzendő táji jellegzetességek bemuta-
tása érdekében.

Fenti meggondolásokból elkészítettük a Kárpát-medence nagytájainak digitális térképét (6.
ábra), amelyben elkülönítettük a Kárpátokat, a középhegységeket, a dombvidékeket, a me-
dencetájakat, valamint a síkságokat országonként, és ezekre vonatkoztatottan végeztük el a
változáselemzést. Kerestük arra a kérdésre a választ, hogy eltérő tendenciák tapasztalhatók-e a
szomszédos országokban azonos földrajzi tájakon? Jelen írásban a teljesség igénye nélkül
néhány jellemző azonosságot és különbözőséget emelünk ki a vizsgált nagytájakon.

A Kárpátok tájainak jellemző felszínborítás-változása

A Kárpátok hegyláncát a hagyományos földrajzi tájfelosztásnak megfelelően Északi-, Ke-
leti- és Déli-Kárpátokra különítettünk el. Itt a Szlovákiába, Ukrajnába és Romániába eső há-
rom kárpáti tájrészlet összehasonlítását mutatjuk be (7. ábra).

7. ábra. A Kárpátok felszínborítás-változása

Azonos minden kárpáti tájon az erdők meghatározó, 50%-ot meghaladó aránya, valamint
hasonló az erdőterületnek 20. század második feléig mutatkozó csökkenése és a gyepek,
illetve az irtásterületek növekedése a Keleti-Kárpátok mindkét országában. Ez a 19. század
végi népességnövekedés, ezáltal az élelem iránti igény növekedésének következménye. A
20. század második felében azonban Ukrajnában nőni kezd az erdőterület a gyep rovására,
ami a legeltetés visszaszorulását mutatja, Romániában viszont továbbra is csökken az erdő,
ami a jelentős fakitermeléseknek tudható be. Szlovákiában az erdő növekedése a gyep rová-
sára két hullámban következik be a 19. és a 20. század második felében. Mindkét periódus-
ban nő a szántó is, ami a gyepek további visszaszorulását okozza. E folyamatból látható,
hogy jóllehet felhagyás, illetve beerdősülés is mutatkozik, az intenzívebb művelés válik
jellemzővé a kisebb kiterjedésű mezőgazdasági hasznosításon belül. A szántóterület észa-
kon a legszámottevőbb a teljes vizsgált időszakban, ami a domborzati okokkal, a tágasabb
hegyközi medencékkel is magyarázható. Ukrajna szerény szántóaránya a környező tájak
szántóművelésre optimálisabb adottságainak tudható be.

A középhegységek felszínborításának átalakulása

A három vizsgált országban azonosságokat nem, hanem jellemzően eltéréseket találunk a
felszínborítás fő arányaiban és a változási trendekben is (8. ábra).
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Eltér a szántó-gyep-erdő arány nagyságrendje és konverziójuk aránya is, valamint az átala-
kulások időszakai és nagyságrendje is különböző. A legalacsonyabb erdőborítottság Szlováki-
ában van, itt 30%-ról a 20. század közepére 20% alá csökken, majd szerényen nő az erdő-
arány. Magyarországon 30-40% között mozog, de a változás két idősík között kismértékű, a
20. század végén annyi erdő van a hazai középhegységekben, mint 200 évvel korábban. Ro-
mániában a legmagasabb, 50-60% közötti és folyamatosan növekvő az erdőarány. A gyepek a
20. század második felében kezdenek csökkenni, Magyarországon és Romániában kisebb
mértékben, míg Szlovákiában csaknem teljesen eltűnnek. Itt kiugróan magas a szántóarány.
A településterület terjeszkedése Magyarországon kezdődik meg leghamarabb és itt a legna-
gyobb mértékű a legutóbbi időkig, amikor viszont Szlovákiában válik határozottabbá, ugyan-
akkor Romániában mindvégig alacsony, 4% alatti marad.

8. ábra. A középhegységek felszínborítás-változása

A dombságok felszínborítás-változása

A dombvidékeken mutatkozó átalakulásokat Magyarországon és Erdélyben vetettük össze
(9. ábra).

9. ábra. A dombságok felszínborítás-változása
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Szembetűnő a számottevően magasabb szántóarány és az ezzel arányosan alacsonyabb
gyep- és erdőborítás Magyarországon. Ez a tény azért sajátos, mert hazánkban a síkságok ki-
terjedt szántói mellett nem indokolt ez a magas arány a dombvidéken, míg Erdélyben összes-
ségében kevesebb a szántóföldi növénytermesztésre alkalmas terület. A gyepek részesedése
hazánkban 20. század közepéig szerény mértékben, ezt követően nagyobb mértékben csök-
ken.

A síkságok felszínborítás-változása

10. ábra. Az alföldek felszínborítás-változása

Az Alföld hazai és erdélyi térségét összehasonlítva láthatjuk, hogy a szántóterület dominál
(10. ábra). Emellett azonban a hazai oldalon 200 éve még lényegesen nagyobb arányt képvi-
selt a gyepfelszín, majd a visszaesés folyamatos volt, míg az erdélyi oldalon a 19. századi
visszaesés után közel állandó maradt a gyepterület. Miközben a szántóterület közel állandó a
határ mindkét oldalán a 20. század folyamán, a gyep csökkenését Magyarországon az erdőte-
lepítések okozzák. További lényeges különbség a két oldal között a hazai vízfelszínek szá-
mottevőbb csökkenése a 19. század folyamán. Látható továbbá, hogy a településterület ter-
jeszkedése sokkal erőteljesebb, mint akár a hegy, akár a dombvidéken.

A Kisalföldön a hazai oldalon összességében nagyon hasonlók a felszínborítási arányok és
a változásuk tendenciái is, azonban a felvidéki oldal bizonyos mértékben eltér az erdélyitől. Itt
jelentősebb a gyepek szántóvá alakítása és napjainkra elenyésző mértékűre csökken a gyepek
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részesedése, viszont az erdők aránya csaknem állandó. A településterület itt növekszik legin-
kább az utóbbi évtizedekben.

Következtetések

Az itt bemutatott eredmények valóban csak az első általános átalakulási tendenciát és né-
hány kiváltó okot villantott fel. A jövőre vár a felszínborítás további részletes táji és tematikus
kontinuitási és változási folyamatainak és okainak feltárása és ezek konkrét társadalmi-
gazdasági kontextusba illesztése, ami által a fenntartható jövő tervezését segítő információk
nyerhetők.
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fejlesztési Intézet, Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék, Sopron, Magyarország
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