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I. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 
„Az emberiséggel talán egyidős az a törekvés, hogy legyőzze és szolgálatába állítsa a 

természet erőit. Több évezredes erőfeszítéseit végül is siker koronázta: századunkban minden 
eddiginél hatékonyabban sikerült beleszólnia a természet törvényeibe. Az új energiák 
felszabadításával már nemcsak befolyásolja, hanem gyökeresen átalakítja a Föld felszínét, a 
hatalmas méretű kemizálással, a különböző rovar-, rágcsáló- és gyomnövényírtó szerek a 
peszticidek alkalmazásával a természetes életközösségek belső törvényszerűségeinek 
figyelembevétele nélkül – pedig olyan mélyrehatóan beavatkozott a természet ökológiai 
egyensúlyába, amely már az egész bioszféra összhangját veszélyezteti.” – írja mindezt 1975-
ben CSABA GYÖRGY és VÖRÖS LÁSZLÓ a „Ma és Holnap – Bioszociális meditációk az 
ember jelenéről és jövőjéről” című könyv szerzői. Ma az előrelátó és hosszú távon 
gondolkodó emberiség célja nem a természeti erők legyőzése és azok kizsákmányolása, 
hanem éppen a természeti folyamatok minél jobb megismerése által azok óvása és fenntartása 
kell legyen.  

JOSEF RIEGLER volt osztrák alkancellár, az Osztrák és az Európai Ökoszociális Fórum 
elnöke az „Ökoszociális piacgazdaság” című könyvében a fenntartható fejlődés és 
gazdálkodás nagy szerepét hangsúlyozza. Szerinte: „Az emberiség arra a pontra érkezett, 
amikor rövidlátó tetteivel nemcsak a természeti egyensúlyt bontja meg, hanem saját létalapját 
is megsemmisíti…. Először a Római Klub első jelentése hívta fel a közfigyelmet arra, hogy a 
természettel való mai bánásmódunk az emberi létalapok pusztulásához vezet. A jelentés 
visszatérő fogalma az „overshoot”, ami túllépést, bizonyos határok áthágását jelenti, mely 
állapot nem tartható fenn sokáig. Ezzel szemben hosszú távon csak a fenntarthatóság 
(„sustainability”) rendszerei állhatnak meg, melyek sajátja a körfolyamat, illetve a 
körforgásos gazdálkodás” (RIEGLER et al. 1996a, 1996b, RIEGLER et al. 1999, RIEGLER-
MOSER 2001). 

A környezet és természet védelme napjainkra meghatározó szerepet tölt be a társadalmi-
gazdasági életben. Ennek alapvető oka egyrészt a nem megfelelő gazdálkodás következtében 
a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű felhasználása, másrészt a gazdasági 
tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok növekvő 
mennyisége. Mindezek eredményeképpen szinte minden környezeti elem állapota romlott 
(NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 1997-2002). Magyarország esetében a 
mezőgazdasági eredetű terhelések a talajok minőségének romlásában, a felszíni és a felszín 
alatti vizek szennyezésében, a természetes élőhelyek csökkenésében és károsodásában, 
általánosságban a biodiverzitás csökkenésében mutatkoznak meg, igaz kisebb fokú károkat 
okozva, mint ahogyan az a fejlett iparú nyugati államokra jellemző. 

A súlyosbodó természet- és környezetvédelmi problémák (a biodiverzitás csökkenése, a 
tájak nagyfokú átalakulása, az élőhelyek megszűnése, fragmentálódása, zsugorodása, a 
vízbázisok szennyeződése, levegőszennyeződés, a termelési alapok leromlása), valamint a 
vidéki térségek összetett problémái (fokozódó munkanélküliség, elvándorlás vidékről, 
értékvesztés a hagyományokban, kultúrában) együttesen vezettek el ahhoz a felismeréshez, 
hogy a vidéki táj nemcsak a termelés színtere, hanem biológiai és társadalmi élettér is egyben, 
mely a mezőgazdaság feladatainak újraértékelését vonja maga után. Mindez azt jelenti, hogy 
az egyéb táji funkciók (élőhely az élővilág számára, az emberi élet színtere) is megfelelő 
hangsúlyhoz kell jussanak a jövőben. A termelés biztosítása mellett élőhelyeket kell tehát 
teremteni a vadon élő növény- és állatfajok számára, biztosítani kell a védelmi, stabilitási 
funkciók működését a természetháztartásban, eleget kell tenni az ember tájban való 
kikapcsolódási, pihenési, esztétikai igényeinek is, miközben a táji értékek, hagyományok, 
kultúrák megőrződnek, növelve ezzel a táji sokszínűséget. 
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A problémák nagyon összetettek, egymással is szoros kapcsolatban vannak, összefonódnak 
és együttesen érintik a mezőgazdálkodás, a természetvédelem és a vidékfejlesztés területeit, 
éppen ezért a problémák kezelése is e három terület összehangolt munkájával képzelhető csak 
el. A fenntartható mezőgazdasági fejlesztés egyik döntő alapelve a természeti erőforrások 
hosszú távú biztosítása, a termelési alapok védelme, a jó minőségű, szermaradványmentes 
élelmiszer előállítása, amely csakis tiszta, egészséges környezetben képzelhető el (ÁNGYÁN et 
al. 1997, 1998, ÁNGYÁN 1995, MADAS 1985). Jól látható, hogy a mezőgazdálkodás, a 
természetvédelem, sőt a vidéki társadalom egymásrautaltak, hiszen céljaik (minőségi 
élelmiszer, a biodiverzitás megőrzése, a vidéki lakosság helybentartása) csakis közös 
gondolkodással és együttműködéssel érhetők el. 

A multifunkcionális mezőgazdálkodás nagy lehetőségeket rejt magában e sokféle feladat 
közös megoldásához, hiszen a termelési funkció mellett egyenrangú feladatként jelentkezik a 
táj- és kultúrfunkció, amelyek közöl külön érdemes kiemelni a közösség érdekeit szolgáló 
„közjavakat” is előállító környezet-, természet-, tájvédelmi funkciók, valamint fogyasztási-, 
szolgáltatási funkciók széles körét. 

E sokféle feladat most már tudatos ellátására való törekvés a földhasználati rendszer 
újragondolására, átalakítására ösztönzi a szakembereket. A táj adottságainak megfelelően, 
ahhoz illeszkedően kell a használat és a védelem intenzitását, arányát meghatározni, azaz 
olyan földhasználati rendszer kialakítására kell törekedni, amely magából a környezetéből, 
annak adottságaiból és korlátaiból fakad, ahhoz a lehető legjobban illeszkedik (ÁNGYÁN et al. 
szerk. 1997, 1998, 1999a, 1999b, ÁNGYÁN-PODMANICZKY szerk. 1997, ÓNODI et al. 1999). 

A magyar mezőgazdaság ilyen irányú fejlesztésére való törekvéseit jelzik a különböző 
nemzetközi egyezmények, az Európa Tanács, OECD és WTO tagságunk, a Kormány 
Modernizációs Programja, a vonatkozó EU szabályozások harmonizációs feladatai, a 
környezet és természet védelméről szóló törvények, a működő Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Programunk.  

Ebben a földhasználati rendszerben a különböző tevékenységek és funkciók a táj 
adottságainak megfelelően, ahhoz illeszkedően kerülnek kialakításra. Mindez úgy valósítható 
meg, hogy a jelenlegi nem fenntartható, kizárólag a mennyiségi termelésre berendezkedett 
térhasználatot alakítjuk át, úgy hogy a földhasználatot és a környezetvédelmet integráljuk, és 
a táj adottságainak megfelelően határozzuk meg a használat és a védelem intenzitását, 
egymáshoz viszonyított arányát. 

A környezeti és természeti adottságaink figyelembevételével agrár-környezetvédelmi és 
termelésfejlesztési szempontból is három típusú földhasználat kialakítása célszerű (ÁNGYÁN 
1998): 
• védelmi célú (vízminőség-, talaj-, természet- és tájvédelem) földhasználat, 
• extenzív termelési célú földhasznosítás (mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen természeti 

adottságú területeken) és 
• intenzív termelési célú földhasználat (a kedvező agroökológiai potenciál és tájgazdálkodás 

szempontjait figyelembe véve). 
A tér ilyen szempontok szerinti értékelése, elemzése alapján lehatárolhatók a potenciális 

agrárterületek, ahol a mezőgazdasági termelés kifizetődő, hiszen a jó agroökológiai 
adottságok következtében a termelés kis ráfordításokkal is nyereséges. Meghatározhatók az 
extenzív mezőgazdasági használatra alkalmas területek, amelyek ökológiai adottságaikat 
tekintve korlátozottabb használatra vehetők csak igénybe, valamint a védelmi területek, 
amelyeken a mezőgazdasági hasznosítás teljesen kizárt, csak bizonyos ápolási, fenntartási 
teendők végezhetők. 

Ezzel a földhasználat alapjainak - hol, mit, milyen intenzitással - kérdésköreire választ 
kaphatunk.  
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Magyarország már elkészült háromkategóriás földhasználati zónarendszere országos 
szinten fontos kiindulópontot jelent a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) 
célprogramjai számára. A NAKP elsődleges törekvése olyan mezőgazdasági gyakorlat 
kialakítása, amely a természeti erőforrások fenntartható használatán, a természeti értékek, a 
biodiverzitás megőrzésén, a táj értékeinek megóvásán valamint egészséges termékek 
előállításán alapszik. Az egyes területek zónákba sorolásával az adottságokhoz leginkább 
illeszkedő program és ezáltal használat valósul meg a különböző területeken (pl.: ÉTT 
területek célprogramjai).  

Újabb kérdéseket vet fel a lokális tervezési szint, amely a gazdaságok szintjén teremti meg 
a fenntartható térhasználat és gazdálkodás kereteit. Egy adott terület esetében felmérve a táji 
adottságokat, sajátosságokat mezőgazdasági-termelési, környezet- és természetvédelmi 
szempontokból meghatározható a termelési tér (környezetbarát gazdálkodás területei), az 
extenzívebb területhasználatot igénylő területek kiterjedése és elhelyezkedése (kettős 
meghatározottságú területek: termelés + védelem), illetve a védelmi, stabilitási funkciójú 
térszerkezeti elemek helyei. Ez utóbbi két térhasználati kategória egyben fontos bázisát is 
jelenti a helyi szintű ökológiai hálózat kialakításának.  

A táj biodiverzitását, jellegét, történelmi hagyományait is megőrző fenntartható 
térhasználat kialakítása során lokális szinten meglehetősen széles spektrumú adatbázis 
felépítése válik szükségessé. Az agroökológiai adottságok és a környezeti érzékenység 
megítélése mellett a tájtörténeti fejlődés, a táji jellegzetességek, a máig fennmaradt 
hagyományos gazdálkodás elemeinek feltárása fontos feladatokat jelentenek. A korábbi 
tájhasználati formák ugyanis nagyban meghatározzák a jelen és a jövő területhasználatát, 
válaszokat adhatnak bizonyos táji sérülések okaira, valamint bizonyos fokig az értékes 
jellegzetes táji elemek kialakulásának, fennmaradásának körülményeire is. Jellegzetes 
tájelemek, földhasználati formák kialakulása és megőrződése sokszor a különböző 
tájhasználatok váltakozásának vagy éppen állandóságának (konstancia) köszönhető. Éppen 
ezért a kultúrtörténeti hagyományok, a jellegzetes tájgazdálkodási formák megismerése, a 
tájak tipikus fejlődési folyamatainak, dinamikáinak feltárása és megértése, valamint ezek 
környezetre és természetre gyakorolt hatásainak elemzése fontos kutatási területnek 
bizonyulnak. 

Mindezek ismeretében egy adott vizsgálati terület esetében a táji sajátosságok, adottságok 
felmérését, elemzését, a háromkategóriás földhasználati zónarendszer elemeinek térbeli 
lehatárolását, a helyi zónarendszer kialakítását tűztem ki a kutatás céljául. Az így kialakuló 
adatbázisrendszer megfelelő alapozást adhat lokális szinten a terület fenntartható térszerkezeti 
struktúrájának, valamint a táji adottságokhoz alkalmazkodó, értékeket megőrző 
gazdálkodásának kialakításához. Összességében segíti a terület hosszú távú területfejlesztési 
koncepciójának továbbfejlesztését, a fenntartható fejlődés gyakorlati környezethasználati 
megvalósítását. Konkrét segítséget jelent közvetlenül a terület gazdálkodói számára azáltal, 
hogy megismerve a terület környezetérzékenységi-agráralkalmassági mutatóit, a táj múltját, és 
fejlődését, megőrzendő értékeit, gazdálkodásuk során a táj adottságainak legmegfelelőbb 
használati módokat helyezhetik előtérbe, és pályázhatnak az NAKP megfelelő 
célprogramjaira. Mindezzel lehetőségük nyílik arra, hogy gazdaságuk területeit ésszerűen, 
ökológiai adottságaiknak és történelmi múltjuknak megfelelően fenntartható módon 
használják, gondot fordítva a táji értékek, hagyományok, a biodiverzitás megőrzésére.  
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Mindezek ismeretében a kutatás céljai a következő kérdések köré csoportosíthatók: 
 
I. A történelmi térképelemzések 
1. Hogyan változott a vizsgálati terület területhasználata az első katonai felméréstől 

napjainkig, milyen földhasználati kategóriák, művelési ágak jellemezték a különböző 
időszakokat, mindezek alapján milyen főbb táji jellegzetességek, tájfejlődési 
tulajdonságok, tendenciák állapíthatók meg? 

 
2. Hogyan alakult a terület földhasználati stabilitása, ezen belül mely területrészek mutatnak 

nagyobb földhasználati stabilitást, melyek állnak állandó változás alatt és mindennek 
milyen hatásai voltak a mai tájállapotra? 

 
3. Hol és milyen kiterjedésben helyezkednek el az állandósult földhasználati kategóriák 

területei, és ezek milyen szerepet játszhatnak a földhasználati rendszer tervezésében? 
 
II. A földhasználati zonációs vizsgálatok 
1. Hogyan alakul a vizsgálati terület mezőgazdasági termelési alkalmassága, agroökológiai 

értéke, illetve környezeti (élővilág-, talaj-, vízvédelmi) érzékenysége? 
 
2. A két értékskála egybevetésével hogyan kategorizálhatók a területek, hol helyezkednek 

el, illetve milyen kiterjedésűek az agrártermelési, kettős hasznosítású, illetve környezeti 
érzékenységi meghatározottságú területek? 

 
3. Milyen földhasznosítási forgatókönyvek dolgozhatók ki a skála alapján a vizsgálati 

területre? 
 
4. Hogyan érinti ez a kategorizálás a mai földhasználati rendszeren belül a mezőgazdasági, 

illetve ezen belül a szántóterületeket? 
 
5. Mely mezőgazdasági, illetve szántóterületeket lehet az intenzív mezőgazdálkodási 

kategóriában tartani, melyeken javasolható a gazdálkodás intenzitását csökkenteni, illetve 
melyeken szükséges a művelési ágat is változtatni, vagy a mezőgazdasági földhasználati 
kategóriából kivéve védelmi célú földhasználatot megvalósítani? 

 
III. A történelmi térképelemzések és a zónaelemzések eredményeinek egybevetése 
 
1. Mit mutatnak az állandósult művelési ágak (erdő, szántó) az agráralkalmassági-

környezetérzékenységi skálán, és mindez mit jelent a földhasználat tervezése során? 
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II. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A szakirodalmi áttekintő összeállítása során arra törekedtem, hogy a táj, a mezőgazdaság 
kapcsolata, fejlődése bemutatásra kerüljön, amelynek során a korábbi földművelési 
rendszerek, valamint az ezekkel összefüggő tájváltozások folyamata feltárható. Fontosnak 
tartottam kiemelten foglalkozni a jelenlegi - hosszú távon nem fenntartható - tájállapot 
kialakulásában nagy szerepet játszó intenzív, iparszerű mezőgazdálkodás hatásaival, melyek 
kellően rámutatnak azokra az összetett feladatokra, amelyek megoldásra várnak a 
természetvédelmi szempontú földhasználati rendszer tervezése és fejlesztése során. 

Feltárva a földhasználati rendszerek tájra, élővilágra gyakorolt hatását, a környezet- és 
természetvédelmi problémákat, meg kell ismerkedni a fenntartható fejlődés és gazdálkodás 
alapjaival, elveivel, céljaival, a fenntartható földhasználat koncepciójával, gyakorlati 
megvalósíthatóságának lehetőségeivel, a törvényi és a jogi háttérrel. 

További irodalmazást igényel a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, anyag és 
módszer áttekintése, megismerése is. 
 
2.1 A földművelési rendszerek fejlődése és a tájváltozások 
 

A földművelési rendszerek kialakulását és fejlődését mindig meghatározták az emberi 
szükségletek és igények (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a, CSEMEZ 1996). A növekvő igényekkel 
a földművelési rendszerek is egyre intenzívebb beavatkozásokat jelentettek a tájhasználatba, 
ezzel hatást gyakorolva az élővilágra, a természetháztartásra, a tájak fejlődésére, 
átalakulására. Az éppen kialakuló földművelési rendszerek nagyban függtek tehát az emberi 
igényektől, a technikától, valamint a környezeti, természeti adottságtól.  

A Kárptát-medence és benne hazánk természeti képének átalakulásáról, a táj 
formálódásáról a kutatók között sincs egységes álláspont. Éppen ezért ajánlatos e témát 
nagyban leszűkíteni és csak azokat a korokat, tájakat érinteni, amelyekről nagyrészt már 
egységes álláspont alakult ki. A tájak közül is érdemes elsősorban azokkal a területekkel 
foglalkozni, amelyek a vizsgálati terület (Bonyhád István major külterület) szempontjából is 
kiemelkedő fontosságúak. Ennek megfelelően a következőkben elsősorban a Dunántúl táji 
változását fogom áttekinteni. 

A Dunántúlon a nagy kiterjedésű erdők tervszerű kivágása a Római Birodalom útépítésével 
vette kezdetét, melynek következtében az addig még összefüggő erdőségeket is feltárták, és 
ezzel elkezdődött a felritkításuk, majd kitermelésük. Nagy szerep hárult ekkor Pannóniára, 
hiszen mezőgazdasági terményeket kellett szállítson a Birodalomba, melyhez nagyobb 
területek és hatékonyabb földművelés kellett. 383-ból már olyan adatunk van, hogy Pannónia 
gabonát szállított Észak-Itáliába, s rövidesen a rendszeresen gabonát és jószágot exportáló 
provinciák közé került (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995). Probus császár idejében 
nagymértékben telepítettek szőlőt a Dunántúlon, és Galerius császár nevéhez a Dunántúl 
egyes részeinek művelhetővé tétele fűződik. Földjavításokat hajtottak végre Valeriában, új 
szántók nyerése érdekében a lacus Pelso, a mai Balaton természetes lefolyását is csatornázták, 
és erdőket irtottak. 

Több kutató álláspontja szerint a honfoglalásra az erdőterületek jelentősen lecsökkentek. 
(JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995, THYLL 1996). A magyar honfoglalás földrajzi környezetét 
SOMOGYI S. rekonstruálta a geográfia és a rokontudományok kutatáseredményeinek 
szintézisbe foglalásával (1983). Ennek eredményeként erdőssztyepp síksági, dombsági és 
hegységi fő tájtípusokat különböztetett meg. A mezőgazdasági használat leginkább az 
erdőssztyepp síksági területeire, valamint a dombsági tájak alacsonyabb szintjeire volt 
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jellemző. A hegységi területek túlnyomórészt természetes állapotú erdős tájak voltak 
vadászati hasznosítással. 

A Magyar Királyság létrejöttével megváltoznak a tulajdonviszonyok is, melyeknek szintén 
tájátalakító hatásuk volt. Az erdők királyi fennhatóság alá kerültek, hiszen a királyi hatalom 
alapja és támasza a királyi birtok, melyből a szolgálat jutalmaként a király földtulajdont 
adományozott az arra érdemeltnek. Először az egyházak, majd a 13. század közepétől a 
nemesség és felnövekvő városok is bőven kaptak erdőt, illetve a vele együtt járó halászati és 
vadászati jogot. Ennek következtében a városok, falvak környékéről és a könnyen 
hozzáférhető helyekről a lakosság főleg tűzifának vágta ki a fákat. A várak, erődítmények, 
házak, hidak, malmok építéséhez azonban már válogatott jó minőségű fákra volt szükség, 
amelyeket a távolabbi erdőkből szereztek be. 

Az Árpád-kor gazdaságföldrajzi képét elsősorban az agrártevékenység jellemzi (FRISNYÁK 
1995). Ekkor (és a feudalizmus későbbi korszakában is) a földművelésnek egyszerre többféle 
módszerét alkalmazták (FRISNYÁK 1995). A 11-12. században a földbőség és a ritka 
benépesülés következményeként a parlagoló vagy szántó-legelőváltó módszer terjedt el. A 
töretlen sztyepp és erdőssztyepp területeken a szálláshely közelében kisebb nagyobb 
területfoltokat műveltek meg, majd a néhány évi folyamatos hasznosítás után a termőföld 
kimerült, és a legelőhatár újabb darabját törték fel. A sík-, domb- és hegyvidéki erdőzónában 
is kialakult egy hasonló, ún. szántó-erdőváltó rendszer, ahol az irtásföldeket szintén több éven 
át folyamatosan művelték. A parlagos, legelő- és erdőváltó fölművelési rendszer több mint 
ezer évig volt a mezőgazdasági termelés uralkodó formája. A földterületet néhány (4-6) évi 
használat után 50-60 évig parlagon hagyták. A parlagos és legelőváltó rendszer tehát a 
sztyeppes (füves), az erdőváltó pedig az erdős öveztek jellemző rendszere volt. 
Megállapítható, hogy az összterületen belül a szántó rendszerint a lejtő középső harmadára 
korlátozódott, a hegytetőt erdő borította, a lejtő legfelső része legelőhasznosítású volt. A 
völgyben a rétek terültek el (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Ez a feudalizmusban kialakult 
térszerkezet évszázadokon át állandósult. 

Az Árpád-korban nagy területfoltokat alkottak még az erdőségek. A dombvidéki tájak 
irtványföldjein - többnyire barna erdőtalajon - fokozatosan kialakultak az ekés földművelés 
kisebb nagyobb területei. Az Árpád-kori szőlő- és bortermelés a hegy- és dombvidékek 
alacsonyabb, déli lejtőin sokfelé kibontakozott. A sík- és domb-, hegyvidéki erdőzónában 
kialakult szántó-erdőváltó rendszerben, az irtásföldeket szintén több éven át folyamatosan 
művelték. Ahogyan a szántók kiterjedése fokozatosan növekedett csökkent a parlagoltatás 
ideje. Ennek következtében gyomosodni kezdtek a szántók. A növekedő lakosság igényét így 
már nem tudták kielégíteni, és egy újabb rendszer kialakulása vált szükségessé, az ugaros 
földművelési rendszeré, mely Európában a VII. század körül jelent meg és a X-XI. század 
körül vált általánossá. Ebben a rendszerben alakultak ki fokozatosan a művelési ágak és a 
szántóföldi művelés állandósult. Az ugaros földművelési rendszerben a rétek és legelők főleg 
a szántónak kevésbé alkalmas területekre szorultak vissza. A növények a szántóterületek 50-
60, sőt esetenként 80%-át foglalták el, a földeket egy-két évig pihentették (ÁNGYÁN-
MENYHÉRT 1997a). Mivel a rendszer a talaj természetes tápanyagainak felhasználására épült, 
a pihentetés célja a talaj szerkezeti állapotának javítása és a természetes tápanyagok 
feltáródásának segítése volt. Az ugaros földművelési rendszer jellemzője a nyomásos 
gazdálkodás, ezen belül két- és háromnyomásos rendszert lehet megkülönböztetni. A 
különbség a területek felosztásából, és az adott területegységre eső ugaroltatási időszak 
hosszából adódott. A kétnyomásos gazdálkodás esetében a szántót két részre bontották, míg 
az egyik részét ugaroltatták, addig a másik részébe gabonát vetettek (3 éven belül kétszer esett 
az ugar ugyanarra a területegységre). Ezzel szemben a háromnyomásos gazdálkodás esetében 
a szántó csupán 1/3-át ugaroltatták, így 3 éven belül csupán egyszer került ugar alá akkora 
területrész, mint amekkora a kétnyomásos gazdálkodás esetében. Ennek következtében a talaj 
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számára csak fele annyi idő állt rendelkezésre a regenerálódásra, a jó talajszerkezet 
kialakulására, a természetes tápanyagok feltáródására. Takarmánytermelés ekkor a szántókon 
még nem folyt, a takarmányszükségletet a rét és a legelő biztosította. Az alapvetően saját 
szükségletre termelő rendszer egyensúlyát az árutermelés bontotta meg. Kezdetben ezt újabb 
területek szántóföldi művelésbe vonásával oldották meg az erdők és a legelők rovására 
(ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Ennek velejárója volt a termelési alapok állapotának romlása 
(erózió, vízgazdálkodási problémák, aszály, mikroklíma megváltozása) valamint csökkent a 
legelők kiterjedése is, mely az állattenyésztésben okozott problémákat (takarmányhiány). 
Éppen ezért az ugarokat is legeltetni kezdték, melynek következménye a talajállapot további 
romlása lett. Az egyébként sem túl magas termésátlagok tehát tovább csökkentek, a növekvő 
népesség igényeit pedig ez a rendszer egyre kevésbé tudta ellátni (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 
1997a).  

Az emberi tájhasználat fejlődését a XVI – XVII. századi 150 éves török uralom vetette 
vissza (KERESZTY 1998). A katonai erődítések, várak építése, a hadsereg ellátása komoly 
famennyiséget igényelt. Az ország nagy része elnéptelenedett, az emberek a nagyobb 
mezővárosokba költöztek be, illetve az egykori településeket elhagyva a környéki erdőkben 
bujdostak. A török kor népesség-, település-, és gazdaságföldrajzi értékelését azonban 
differenciáltan kell megközelíteni, mert a termelőerők pusztulása egyrészt időszakos, másrészt 
térben elhatárolható (lokális) jelenség volt (FRISNYÁK 1995). 

A Dunántúl Balatontól keletre eső területein sok település megsemmisült. Az 
állattenyésztés központjai a mezővárosok voltak, amelyek lakossága a 15. századtól gyorsan 
növekedett. A felelevenedő mezőgazdasági kultúra részben megakadályozta az erdők 
természetes regenerációját, részben pedig újabb erdőket termeltek ki szántóföldek nyerése 
céljából.  

A 18. század első felében – a török uralom alól felszabadult kelet-dunántúli területeken – 
megindult a kultúrtáj rekonstrukciója, a benépesítés, a terület- és gazdaságfejlesztés. A 
társadalmi termelés földrajzi alapjai a 18. században még hasonlóak voltak a 10-11. 
századbeli állapotokhoz. A hegy- és dombvidéki erdőirtások következtében a csapadék- és 
olvadékvíz lefolyása felgyorsult, az eróziós lepusztulásfolyamatok felerősödtek, és az 
árvízszintek megemelkedtek (FRISNYÁK 1995). A földrajzi környezet változásait a 
kulturpuszták térbeli növekedése, a sík-, domb- és hegyvidéki erdők katasztrofális csökkenése 
és a lokális infrastruktúra-rendszerek fejlődése jelzi. 

A 18-19. századi gazdaságföldrajzi változásokat és a településhálózat fejlődését 
környezetátalakító munkálatok alapozták meg (folyószabályozás, gátépítés, láp- és 
mocsárlecsapolások, ármentesítés, melioráció). A társadalom környezetátalakító, tájformáló 
munkája egyes mikrotérségekben már a 17. században is nyomon követhető, azonban a 
regionális jelentőségű munkák időszaka a 18. század és a 19. század első fele volt. A török 
kiűzése után a lakosság gyarapodása, a gazdasági élet fellendülése miatt az erdők újból 
jelentős mértékben megfogyatkoztak, illetve leromlottak. Éppen ezért nagy mérföldkőnek 
számított Mária Terézia 1770-ben életbe lépett „A fáknak és erdőknek neveléséről és 
megtartásáról való rendelés” címen kiadott erdőrendfenntartása (BEDŐ 1885, DANSZKY 1964, 
MAJER 1968). Ezzel az erdők fenntartása közüggyé vált. Az egyre növekvő népesség 
faigényét pedig új erdők létesítésével oldották meg (MAGYAR 1960).  

Az 1860-as években a magyar korona tagállamaiban évente átlagosan 8 millió m3 fát 
termeltek ki. A népesség rohamos növekedésének következtében a mezőgazdasági művelésbe 
újabb és újabb területeket kellett bevonni, így az erdők helyén is szántóföldek (sík- és 
dombvidékeken), valamint rétek, legelők (hegyvidéken) keletkeztek (FEKETE-BLATTNY 
1913). Míg 1896-ban 7 515 790 hektár erdőnk volt, addig 1918-ra elsősorban a magánerdők 
nagymértékű pusztítása miatt már csak 7 385 227 hektárral rendelkeztünk (JÁRAINÉ 
KOMLÓDI M. 1995). Gyepeink legnagyobb kiterjedésüket a múlt század (1800-as évek) 
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második felében érték el. Jelenlegi részarányuk 12% (1,2 millió ha.), melynek döntő része 
legelő, kisebbik hányada kaszálórét vagy vegyes hasznosítású (THYLL 1996). 

A 18-19. században hazánk, mint a Habsburg-birodalom „éléskamrája”, a nemzeti 
önellátás mellett a mind nagyobb exporttermelésre törekedett. A mezőgazdasági árutermelés 
növelése a korábbinál racionálisabb földhasznosítást követelt. Az ősi parlagoló és 
kétnyomásos gazdálkodás rovására 1720-tól 1828-ig a termőföldet jobban kihasználó 
háromnyomásos határhasználat 27%-ról 66%-ra növekedett. A mezőgazdasági 
nagyüzemekben és a paraszti gazdálkodásban is megjelentek a korszerű termelési eszközök és 
termelési módszerek (FRISNYÁK 1995). 

A mezőgazdaság tőkés átalakulásának nagy korszakát (1850-1920) FRISNYÁK (1995) a 
következő változásokkal jellemzi: 
– a feudális viszonyok felszámolása (1848-ban a jobbágyság rendszerének megszüntetése, 

munka-, termény- és pénzjáradék eltörlése), 
– a „poroszutas” fejlődés, a földbirtokosok állami kártalanítása, a feudális nagybirtokok 

tőkés nagyüzemekké alakulás (a mezőgazdasági földterület kb. 50%-án), a régi 
hitbizományok növekedése és stabilizálódása, 

– a jobbágyfelszabadításkor kialakult bitokviszonyok stabilizálódása (a mezőgazdasági 
földalap kb. 50%-a törpe- és kisgazdaságok tulajdonában), 

– a termelés ökológiai alapjainak megváltozása a környezetátalakító munkálatok 
eredményeként, 

– a művelt terület növekedése, az ágazati és térstruktúra átalakulása (a földművelés és az 
állattenyésztés extenzív jellegének csökkenése), 

– a korszerű határhasználat és talajművelés ( a nyomásrendszert felváltó váltógazdálkodás, a 
tagosítás, az istálló- és műtrágya alkalmazása, az öntözés elterjedése stb.), 

– az agrártermelés technikai feltételeinek modernizálása (pl. faeke-vaseke eszközváltás, a 
századfordulón kb. 50 000 vetőgép, 19 000 cséplőgép, sokezer szecska- és répavágó, 
daráló, szőlőprés, permetező, stb. alkalmazása), 

– a közgazdasági feltételek javulása (a pénz- és hitelintézetek, agrárbankok létestése), 
– a termelés mennyiségi és minőségi fejlődése, a termésátlagok növekedése, az 

agrártermelés és feldolgozás szorosabb kapcsolódása. 
A növekvő népesség igényeinek kielégítése érdekében az ugaroltatásos földművelési 

rendszert a kialakuló többféle földművelési rendszerek közül tehát a legnagyobb arányban a 
vetésváltó földművelés váltotta fel, mely legelőször a XVI-XVII. században a mai Belgium és 
Hollandia területén terjedt el. Innen fokozatosan a XVIII. században Angliában majd 
Franciaországban, a XIX. században Németországban és a XIX. század végén pedig 
Magyarországon is kezdett elterjedni (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Az előző rendszerhez 
viszonyítva lényegi különbség a talajhasználatban, a talajtermékenység fenntartásában, az új 
termelőeszközök és -módok kialakulásában volt. A takarmánynövények termesztése a 
szántóföldre helyeződött át. Bővült a szántóföldön termesztett növényfajok száma is, így az 
ugaros rendszerre jellemző gabonaféléken kívül nemcsak takarmányt-, hanem ipari 
növényeket is termesztettek (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Az ugarolás teljesen megszűnt, fő 
törekvés volt, hogy a szántóföldön évenként bevetetlenül hagyott terület ne maradjon. A 
növénytermesztés a növényfajok évenkénti váltásán alapult. Megkülönböztettek 
talajtermékenységet kimerítő, illetve talajtermékenységet növelő növényfajokat, és ennek 
alapján tervezték meg a növényi sorrendet. A rendszert tehát a változatosabb növényi 
összetétel és ennek megfelelő vetésforgó jellemezte (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Az 
intenzívebb sokoldalúbb talajhasználat mellett a vetésváltó földművelési rendszer a 
talajtermékenység fenntartása terén nagy változásokat hozott az ugaros rendszerhez 
viszonyítva. Az ugarszakasz helyére pillangós kultúra került, mely nagyban hozzájárult a talaj 
termékenységének növeléséhez. A fejlődő állattenyésztés lehetővé tette az istállótrágya 
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rendszeres használatát, mely szintén a talaj állapotát javította. Az 1800-as évek második 
felétől már a műtrágyákat is használni kezdték. A műtrágyaipar kialakulás a nyugati-európai 
országokban már a XX. század első évtizedeiben lehetővé tette a rendszeres 
műtrágyahasználatot (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a, FRISNYÁK 1995). A vetésváltó rendszer 
második szakaszában jelentős változást hozott a gépesítés és annak fejlődése. A talajművelő 
eszközök fejlődése (gőzeke, traktor, cséplőgép) jelentősen megkönnyítették a talajmunkákat. 
A cséplőgép megjelenése az állatokkal végzett nyomtatást és az emberi erővel végzett kézi 
cséplést váltotta fel. Ezt követte az aratás gépesítése, majd pedig az aratás és a cséplés 
egyidejű végzésére alkalmas kombájn megjelenése. Ez a fejlődési folyamat Magyarországon 
az 1860-70 es években kezdődött és nagyjából 70-80 évet vett igénybe. E sokoldalú fejlődés 
hatására a termésátlagok is nagymértékben megnövekedtek (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). 

1920-ban a trianoni határokkal (és környezetünk politikai-földrajzi átalakulásával) 
nemcsak a geopolitikai helyzetünk változott meg, hanem az egész nemzetgazdaságunk 
geográfiai feltételrendszer is (FRISNYÁK 1995). Így például a mezőgazdasági földalap kb. 2/3-
át, ezen belül a szántóföld 61%-át, a rét 77%-át, a legelő 73%-át, a szőlő- és 
gyümölcsültetvények 37%-át, az erdőállomány 87%-át a környező országokhoz csatolták 
(BEREND-SZUHAY 1995). Termőterületeinkkel együtt az állatállomány is jelentősen 
lecsökkent. 1920-ban a határok megváltozásával a gazdasági élet alapágazatát továbbra is a 
mezőgazdaság jelentette. Magyarország agrárország maradt, de a termelés természetföldrajzi 
alapjai és társadalmi-gazdasági feltételei lényegesen rosszabbá váltak (BEREND-SZUHAY 
1995). A földművelés, az erdő-, rét- és legelőgazdálkodás határai a 19. századi 
környezetátalakító munkák során a síksági területeken stabilizálódtak. A legelők feltörésével a 
szántóföld kb. 440 km2 –rel gyarapodott, de egyes helyeken – pl. a homoki szőlő- és 
gyümölcskultúrák területein – kisebb mértékben csökkent. A szántóföld 60%-kal részesedett 
az összes mezőgazdasági területből. A kert- és szőlőterület 3,5%, a rét 7%, a legelő 10,5-
10,9% körül alakult, tehát 1920-tól 1945-ig nemzetgazdasági jelentőségű arányeltolódásokra, 
strukturális változásokra nem került sor (GAÁL 1978). Az állattenyésztés természetes 
takarmánybázisa leszűkült, az ország állateltartó-kapacitása csökkent. Az állatállomány a 
háború, majd a forradalmak és a megszállás alatt erőteljesen megfogyatkozott. A magyar 
mezőgazdaság modernizálása – egyrészt a pénztőke hiánya és a hatalmas munkaerő-felesleg, 
másrészt a bel- és külföldi piac kedvezőtlen alakulása következtében vontatottan haladt előre. 
A talajerő-gazdálkodást a korszerűtlenség jellemezte: a talajból kivont összes tápanyagnak 
csak 60%át térítették vissza (FRISNYÁK 1995). A szántóföldek mindössze ¼ részét trágyázták 
(az istállótrágya és műtrágya-felhasználás – a nemzetközi összehasonlítás alapján igen 
szerény mértékű volt). A mezőgazdaság gép- és munkaeszköz-ellátottsága elmaradt a 
szükségletektől. Az aratás, cséplés és a vontatás gépesítése elsősorban a nagybirtokon 
kezdődött el. A cséplés kb. 40%-át, a korszak végén 7-8%-át ún. járgányos cséplők 
segítségével végezték. A gőz és motormeghajású cséplőgépek száma 1923-tól 1938-ig 15 
500-ról 16 700-ra emelkedett. A traktorok száma 1925-ben 1200, 1934-ben 6000, az 1940-es 
évek elején kb. 7000-7500 körül ingadozott. A modernizációs törekvések ellenére a magyar 
mezőgazdaság fejlődési üteme elmaradt, mint Nyugat-, mint pedig a Kelet-Európához képest 
(FRISNYÁK 1995). 

1921 után - a politikai határok trianoni megváltoztatása nyomán Magyarország erdőterülete 
is lényegesen lecsökkent. Az ország területének csak 11,8 % - át borította erdő (MAJER 
1968). Megváltozott a megmaradt faállomány összetétele is. Míg az első világháború előtt a 
fenyvesek területaránya 24,1 % volt, addig közvetlenül a háború után ez 4,1 % - ra esett 
vissza. Fenyő- és bükkerdeink jelentős részét elcsatolták, értékes tölgyeseinket pedig már 
korábban letermelték. Ami megmaradt, az zömében agyonlegeltetett sarjerdő volt. A fahiány 
általánossá lett, a gazdasági válság éveiben.  
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A II. világháborút követően ismét fahiány keletkezett. Az 1946-47- es években a 
fakitermelés legalább másfélszerese volt az 1938. évinek. Az 1945. évi földreform alapján a 
100 kataszteri holdon felüli erdőterületeket állami tulajdonba vették, a 10 kataszteri holdnál 
kisebb erdőket pedig meghagyták az eredeti birtokosnál, míg a 10-100 kataszteri hold közötti 
erdőket – állami kezelés mellett – községi, városi tulajdonba adták (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 
1995). 

Az 1960-as évek közepéig a korábbi erdőbirtokossági és magánerdők csaknem teljes 
egészében a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonába kerültek. A II. vh. után 
kialakult nagyüzemi mező- és erdőgazdálkodás teljesen átalakította az addigi tájhasználatot 
(KERESZTY 1998). A tájban a durvább léptékű használat folytán refúgiumok alakultak ki pl. a 
mezsgyék „elhanyagolása” miatt, ami kedvezett a biodiverzitás megőrzésének. Az 
erdőgazdálkodás tervszerűbbé vált, vadászati, hadászati és határőrizeti céllal nagy kiterjedésű, 
összefüggő területek kialakítása történt meg, ahol viszonylag zavartalanul maradhatott meg az 
élővilág. 

Az 1970- es évekre Magyarországon minden erdőjében megvalósult az üzemterv szerinti 
gazdálkodás. Az erdők produktivitásának növelése érdekében az erdőtelepítéseket elsősorban 
nem az őshonos fafajokkal végezték. Akác-, nemes nyár- és fenyőültetvények, rövid 
vágásfordulójú erdőállományok jöttek létre. Ennek következtében a második világháború óta 
erdeink jelentős mértékben átalakultak (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995). 

Az intenzív (iparszerű, konvencionális) gazdálkodási mód, mely az 1950- es évektől 
kezdett kibontakozni a mezőgazdasági területeket teljesen átformálta. A földek egyszerűbb és 
hatékonyabb megművelése, valamint a nagy gépek jobb hatásfokkal való kihasználása 
érdekében a „zavaró” egykor birtokhatárjelző funkciójú mezsgyéket, cserjesorokat, fasorokat 
beszántották, és ezzel kialakították a hatalmas méretű sokszor több száz ha- t is elérő 
mezőgazdasági táblákat. Az intenzívebb használat (műtrágyázás, növényvédő szerezés, 
többszöri géphasználat) mind zavaró hatást fejt ki az agrártáj növény- és állatvilága számára. 
Az egykor táplálkozó szaporodó-, búvó-, telelő-, illetve egyéb élőhelyfunkciót betöltő agrár-
ökoszisztémák az energiaintenzív gazdálkodás hatására teljesen megváltoztak. Az agrártáj 
mára szinte „elnéptelenedett”, a fajspektrum nagymértékben beszűkült, hatalmas összefüggő 
területek váltak szó szerint kultúrterületté, „kultúrsivataggá”, mely területek a természetes 
élővilág számára idegenek (JEDICKE 1990, 1992, 1994). Az ilyen módon lecsupaszított táj, 
mely felszíne az év nagyobbik részében fedetlen, ezért nagymértékben ki van téve az erózió, 
és a defláció negatív hatásainak, nem képes az élettér funkciójának és egyéb más ökológiai 
feladatának (pl.: szűrőfunkciók) sem eleget tenni. 

A földhasználati rendszerek az évszázadok során tehát egyre intenzívebbé váltak, és egyre 
nagyobb beavatkozásokat jelentettek a természetháztartás számára. A beavatkozások eleinte 
lokális jellegűek voltak, azonban a regionális tájátalakítások időszaka a 18. század és a 19 
század első felére tehető (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995). Az egész országot átfogó nagy 
környezetátalakító munkák a 19. század második felében teljesedtek ki, melyet csak tetézett 
az iparszerű, intenzív nagyüzemi mezőgazdaság térfoglalása.  

A mezőgazdaság erőteljesebb belterjesítésének szakasza tehát az 1800-as évek elején 
kezdődött, és e folyamat ma is tart (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Alapvető kiváltó oka a 
felgyorsult népességnövekedés és az ebből fakadó kereslet- és árnövekedés volt. Jellemzője, 
hogy kezdetben új területek meghódításával (szűzföldek feltörése stb.) és különböző 
melioratív beavatkozásokkal (mocsarak lecsapolása, folyamszabályozás stb.), majd 
műtrágyahasználattal, gépesítéssel igyekeztek növelni a termésmennyiséget. A 20. század 
közepén azonban a területnövelésben rejlő termelésnövekedés lehetőségei már kimerülőben 
voltak. A termelés további növekedését, legfőképpen a 20. század közepén elkezdődött és 
máig tartó erőteljes népességnövekedés ösztönözte, mely elsősorban mennyiségi termelésre 
kényszerítette a gazdákat, ez később túltermeléshez vezetett. Így a XX. század közepén, olyan 
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gazdálkodási rendszer alakult ki, mely mesterséges energiaráfordítással a terméktömeg 
növelésében volt érdekelt.  

Az évszázadokon keresztül jellemző extenzívebb tájhasználat eredményeképpen 
hazánkban ma az ország területének mintegy 10 %- át teszik ki a természetes, illetve 
természetközeli élőhelyek, 70 %- a mezőgazdaságilag művelt terület, a települések, 
ipartelepek, vonalas és egyéb más létesítmények mintegy 20 %- ot foglalnak el. A 
legértékesebb tájmozaikok, élőhelyek, társulások, populációk az ország területének 8,31 %- át 
kitevő nemzeti parkok, természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek területén állnak 
törvényes oltalom alatt (KERESZTY 1998). Az 1989- es rendszerváltás óta a mező- és 
erdőgazdasági területek nagy része magántulajdonba került. Törvény tiltja azonban a védett 
területek privatizálását. Egyes - nem hivatalos - becslések szerint a gyors és részben 
szabályozatlan gazdasági átalakulás az ország értékei mintegy 10 százalékának pusztulásával 
járt (KERESZTY 1998). 
 
2.2 Az iparszerű, energiaintenzív gazdálkodás hatása a környezetre és az élővilágra 
 

Az iparszerű, energiaintenzív, kemizált – ma konvencionálisnak is nevezett – gazdálkodás 
alapelvei az ipar logikájában gyökereznek. Azaz a mezőgazdálkodás is teljesen 
megfeleltethető a zárt rendszerekre jellemző kiszámíthatóságnak, ember által is jól 
vezérelhető rendszereknek. Ilyen elgondolások mellett a tér nem más, mint a termelés, a 
„gyártás” színhelye. Cél a hatékonyság és a gazdaságosság, és ennek szellemében választ 
technológiákat, megoldásokat a termelésben. Mindezt a német mezőgazdaság klasszikusa 
ALBERT THAER megállapításai fejezik ki a legjobban: „A mezőgazdaság olyan ipar, 
amelynek a célja, hogy növényi és állati eredetű termékek előállításával profitot termeljen” 
(THAER 1810 in ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Annak érdekében, hogy a központi irányítás 
megvalósulhasson az ipar logikája által vezérelt mezőgazdálkodási rendszer a koncentrációra 
és centralizációra törekszik, növeli a méreteket (üzem, tábla, gép), minél nagyobb homogén 
területeket alakít ki, melyek kezelése egyszerűbb és gazdaságosabb. Ennek következtében a 
teret alakítja a feladathoz, a természeti erőforrásoktól a lehető legnagyobb mértékben próbál 
függetlenedni, éppen ezért törekszik a természeti erőforrások mesterséges erőforrásokkal 
történő fokozatos kicserélésére (ÁNGYÁN 1995). E rendszer eredményei mellett (a relatív 
termésingadozás csökkent, viszonylagos anyagi, szociális biztonság, a különböző üzemi 
formák hatékony együttműködése) nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
természetháztartásra, a termelési alapokra, a társadalomra kifejtett negatív jelenségeket sem, 
melyek egymással is szorosan összefüggnek. 

Konkrét adatok támasztják alá, hogy miközben az intenzív, növekvő ráfordításokkal, 
energiabevitellel dolgozó iparszerű növénytermesztés igen jelentős termelésnövekedést 
eredményezett, aközben egyre nagyobb problémák jelentkeztek a termelés alapjául szolgáló 
természetes rendszerekben, a környezetben, az élővilágban (ÁNGYÁN 1997a, 1999, 2000, 
2001, JEDICKE 1994, BICK 1983, MADER 1988, HAMPICKE 1988). Az iparszerű, 
energiaintenzív gazdálkodás a környezetnek az elhatározott funkciók és tevékenységek 
igényei szerinti átalakításával, a természeti erőforrások kikapcsolásával járó rohamos 
mesterséges energiaráfordítási kényszer hatására már a termésátlagok növekedése 
időszakában is káros tendenciákat indított el a környezetben, melyek káros környezeti és 
gazdasági hatásai már a felszínen is jól látható módon megjelennek (ÁNGYÁN et al. 1997a, 
1999a, 1999b, ÁNGYÁN 2001a). E negatív jelenségeket három fő csoportba érdemes sorolni 
(ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Az első csoportba a közvetett – a termelési alapokat romboló 
– jelenségek tartoznak, mint a termőtalaj pusztulása, szervesanyag-tartalmának, biológiai 
életének csökkenése, savanyodása, vizenyősödése, láposodás, szikesedés, sivatagosodás, 
kiszáradás, talajvízszint süllyedése, a talajszerkezet romlása, a gyomosodás, a növényi és 
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állati genetikai alapok beszűkülése, a biodiverzitás csökkenése. A másik csoport a 
közgazdasági piaci, társadalmi jelenségeket foglalja magába, mint a növekvő negatív 
externáliák, az energiaigényes gazdálkodás erőteljes függősége az energetikai ipartól, az 
agrárolló erőteljes nyílása, piacorientált mezőgazdasági szektor kialakítása a túltermelés 
elkerülésére, kereskedelmi blokkok kialakulása Európában és Észak-Amerikában, a gyenge 
minőségű tömegáruk iránti fizetőképes kereslet erőteljes csökkenése a likvid piacokon, 
társadalmi előítéletek az élelmiszerek minőségének és biztonságának vonatkozásában, 
növekvő társadalmi érzékenység környezetünk iránt. A harmadik nagyobb csoportot az 
emberi létfeltételeket közvetlenül veszélyeztetető tényezők alkotják. Ide sorolhatók az 
élővizek, a talajvíz, rétegvíz, ivóvízbázisok elszennyeződése, a szermaradványok feldúsulása, 
az élelmiszerek beltartalmának felhígulása, a vadon élő növény- és állatfajok, valamint 
élőhelyeik veszélyeztettsége, a tájképi elszegényedés. Ezek közül a mezőgazdálkodással 
közvetlenül vagy közvetve is kapcsolatban álló jelenségek sorába tartozik: a termőtalaj 
pusztulása, a szervesanyag-tartalom változása, a savanyodás, vizenyősödés, láposodás, 
szikesedés, a talaj biológiai életének csökkenése, a talajszerkezet romlása, a gyomflóra 
átalakulása, a vízminőség romlása, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségének romlása, a tájak biodiverzitásának csökkenése és a fajkipusztulás (ÁNGYÁN et 
al. 1999a, 1999b, ÁNGYÁN 2001b). 

A termőtalaj pusztulás jelentős területeket érint ma Magyarországon. Az eddigi becslések 
szerint a különböző mértékű erózió hazánk területének 24,7 %-át érinti (STEFANOVITS és 
VÁRALLYAI 1992). A talajpusztulás okai számos okkal magyarázhatók (EGERSZEGI 1951a 
1951b, ERŐDI et al. 1965, ANTAL et al. 1966, LÁNG et al. 1983, 1980, 1981, ERDŐSI et al. 
1984, KARÁCSONY 1990, KERÉNYI 1991, CENTERI et al. (2002a), CENTERI et al. (2002b), 
ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Ezen okok a domborzati és talajtényezők, az éghajlati 
tényezők, és a gazdálkodási, agrotechnikai tényezők köré csoportosíthatók. További 
problémát jelent, hogy a privatizációt követően sok helyen erózióval fenyegető hegy-völgy 
irányú földművelés alakult ki az utóbbi időben, s ez könnyen visszafordíthatatlan 
talajdegaradációkat okozhat (KERESZTY, 1998). A talajpusztulás azon túl, hogy a nemzeti 
vagyon nettó csökkenéséhez vezet, rombolja a mezőgazdálkodás legfontosabb termelő 
eszközét. Ugyanígy a termőtalaj szervesanyag-tartalmának csökkenése, melyre elsősorban a 
talajművelés rendszerének, másodsorban a trágyázásnak, harmadsorban a vetésforgónak van 
hatása (GYŐRFFY 1975). A hazai tartamkísérletekben mért humusztartalom-változásról 
GYŐRFFY (1975, 1976), GYŐRFFY et al. (1996), HOLLÓ (1993), KISMÁNYOKI és BALÁZS 
(1995), KOVÁCS és FÜLEKY (1994), LAZÁNYI (1994), MICHÉLI et al. (1993), valamint 
NÉMETH (1983, 1990, 1994) eredményeinek felhasználásával NÉMETH (1996) ad kiváló 
áttekintést (in ÁNGYÁN- MENYHÉRT, 1997a). A talajok szervesanyag-tartalmának csökkenése 
összefoglalóan a szerves anyagok bomlási feltételeinek romlására, a talajok biológiai 
aktivitásának csökkenésére, a szervesanyag-bevitel csökkenésére, a vetésváltás elveinek 
háttérbe szorulására, a folyamatos növényborítottság csökkenésére, a talajművelés módjára 
(egyre mélyebb és egyre gyakoribb szántás) vezethetők vissza (ÁNGYÁN szerk. 1990). 

A talajok savanyodását jól mutatja, hogy a korábbi felmérések szerint a savanyú talajok 
kiterjedése Magyarországon 1977-1987 között azaz 10 év alatt 2,8 millióról (STEFANOVITS 
szerk. 1977) közel 4 millió ha- ra (BARANYAI et. al., 1987) növekedett. A TIM adatainak 
értékelése azt mutatja, hogy a termőföldek kémiai állapotában az utóbbi másfél-két 
évtizedben elsősorban a talajok savanyodási folyamatainak gyorsulása okoz problémát 
(KERESZTY, 1998). A talajok savanyodása természetesen nem csupán a mezőgazdálkodás 
következménye, azt számos talajképződési tényező (pl.: ha a talajképző kőzet semleges illetve 
lúgos mállástermékekben szegény, az éghajlat humid, erdős vegetáció, domborzati, 
hidrológiai viszonyok, stb.) is befolyásolja. Az emberi tényezők szerepe sem lebecsülendő 
mindebben, hiszen (GYŐRI 1984, GYŐRI-KISFALUDY 1984, LÁNG et al. 1983, MÁTÉ-
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PUSZTAI 1977, MÉSZÁROS 1984, PUSZTAI 1978, SIPOS-PATÓCS 1975, VIRÁG 1981, 
ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a) az egyre nagyobb termések betakarításával csökken a talajok 
bázis (fém-kation) tartalma, az öntözés a talaj kilúgzásával szintén a savanyúságot növeli, a 
savanyúan hidrolizáló műtrágyák mindezt tovább erősítik. A savanyodás következményeként 
növekszik a talajban a mikroelem- és nehézfém- (Al, Fe, Mn stb.) toxicitás, a talaj 
mikroorganizmus spektruma eltolódik, növekszik a talajban a denitrifikáció, csökken a 
növények tápanyagfelvevő képessége, valamint nélkülözhetetlen elemek (N, P, Ca, Mg stb.) 
kilúgozódása növekszik, így csökken a növény számára a felvehetősége. Bár itt 
megjegyezném, hogy az imént említett folyamatok a rendszerváltás előtti intenzív 
mezőgazdasági termeléssel jellemezhető évtizedekben meghatározóbbak voltak, mint az 
utóbbi kevesebb műtrágyát felhasználó években. Az egymás utáni aszályosabb évek azonban 
helyenként kedveznek az öntözésnek, melynek kilúgzó hatása van, valamint a nem megfelelő 
tápanyagutánpótlás és a folyamatos termésbetakarítás szintén növelheti a talaj savanyúságát a 
rendszerváltás utáni években is.  

Az elvizenyősődés a sík és mély fekvésű területeken okoz károkat. Sokéves átlagban az 
elöntött terület mintegy 130 000 ha, és további fél millió ha- on jelentkezik túlnedvesedés, 
200 000 ha- ra tehető az elvizenyősödött völgyfenéki területek nagysága (Horváth KSH 1986 
in ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Láposodás pedig akkor következik be, ha öntözés, vagy 
egyéb beavatkozás hatására a talajvízszint megemelkedik. A szikesedés talajképződési 
folyamatok hatására, de antropogén hatásra is bekövetkezhet. Antropogén hatásra (öntözés, 
talajvízszint emelése) bekövetkező másodlagos szikesedés által érintett területek kiterjedése 
1977-ben STEFANOVITS és munkatársai, valamint 1978-ban SZABOLCS és VÁRALLYAI szerint 
is 200 ezer ha területet érintettek. A KSH 1986-os adati szerint a másodlagos szikesek 
nagysága elérte a 400 ezer ha-t (Horváth-KSH 1986 in ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Jól 
láthatóan a másodlagosan szikesedett területek kiterjedése folyamatosan növekedik. 

A talaj biológiai életének csökkenésére különösen a talajpusztulás, a szerves anyag 
csökkenése és a savanyodás hat negatívan. Ezeken túl a növényszerkezet és a vetésforgó is 
igen jelentősen módosíthatja a talaj biológiai életét. A növényszerkezet elszegényedése és a 
vetésforgó, az elővetemény-hatás figyelmen kívül hagyása a talajélet jelentős csökkenéséhez 
vezet. 

A talajszerkezet romlására utal annak porosodása, tömörödése. Gyakori jelenség az eketalp 
kialakulása is. Mindezen jelenségek számos okkal magyarázhatók, mint a gépesítés, a nem 
megfelelő talajnedvesség-állapotban végzett gépi munkák, a szerves anyagok használatának 
mellőzése, a meszezés elhagyása, a vetésváltás, illetve a vetésforgó háttérbe szorulása. 

A gyomflóra átalakulásának oka elsősorban a vegyszer-rezisztenciában keresendő. A 
vegyszer-rezisztens fajok száma nő nemcsak azért mert rezisztensekké váltak bizonyos 
vegyszerekkel szemben, hanem azért is mert a konkurencia sem okoz már gondot az 
elterjedésükben. Ennek hatására a fajspektrum beszűkül, azonban az egyedek száma 
felszaporodik. További okokként szokták emlegetni a fasorok kiirtását, a ruderáliák feltörését, 
a tarackok mélyreforgatását mélyszántással, mellyel kedvező áttelelési feltételeket 
biztosítnak, illetve a szegényedő növényszerkezetet (monokultúra) (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 
1997a). 

Szintén problémák vannak a vizek minőségével. Az ország hasznosítható vízkészlete 
megközelíti az évi 20 milliárd köbmétert. Ennek 67%- a felszíni vizekből, 33 %- a pedig a 
felszín alatti vizekből nyerhető. A felszín alatti vízkészletek 40%- a parti szűrésű víz, 19%- a 
talajvíz, 35%- a rétegvíz és 6%-a karsztvíz. A víz minőségének romlása különösen a felszín 
alatti vízkészletek esetében nyugtalanító mértékű. Az ivóvíz nitrátosodása általános 
jelenséggé vált. A nitrátszennyezett vízműkutak száma 1983-ban megközelítette a 100- at és 
azoknak a településeknek a száma, amelyek közműves vízellátása megoldatlan, és ásott 
kutjaik vize nitrátszennyezett, elérte a 600-at. Különösen aggasztó a helyzet, ha ezt a számot 
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ahhoz viszonyítjuk, hogy ezen települések száma 1981-ben még „csak” 264 volt (ÁNGYÁN-
MENYHÉRT 1997a). A nitrát (NO3) alapvetően származhat a kommunális szennyvizekből, 
hígtrágyából, műtrágyából amelyek a csapadék- és öntözővízzel kerülnek közvetlenül a 
felszíni, vagy felszín alatti vizekbe. Származhat továbbá a légköri nitrogén természetes 
ülepedéséből, valamint a talajban lévő vagy oda bevitt szerves anyagok ásványosodásából, 
mely folyamatot felgyorsítja a talajok állandó bolygatása, forgatása, szántása, levegőztetése. 
A nitrát feldúsulása a környezetben nem csupán a mezőgazdálkodás belterjesítésének, és még 
kevésbé csupán a műtrágyázás növekedésének tudható be, de jelentősen hozzájárul a 
vízminőség romlásához. A felszíni vizek eutrofizálódása a növényi tápanyagok (elsősorban a 
foszfor és a nitrogén vegyületeinek) feldúsulását, felhalmozódását jelenti a felszíni vizekben. 
A mezőgazdaságban felhasznált műtrágya-hatóanyagok döntő mértékben az erózió útján, a 
talajrészecskékhez kötődve jutnak a felszíni vizekbe. Egy év alatt a nitrogén 50-60%-a, a 
foszfor 10-15%-a távozik csak el a mezőgazdasági területekről betakarított termény 
formájában. A fennmaradó igen tekintélyes mennyiség a talaj mikrobiális tevékenységétől 
függően vagy szerves, illetve szervetlen kötésbe kerül, vagy kimosódik, és a talajvízbe, 
rétegvízbe vagy a felszíni vizekbe kerül (VIRÁG 1981). 

A minőségromlás az élelmiszerek minőségében is jelentkezik. Az iparszerű gazdálkodás, a 
mesterséges energiaráfordítás, -növelés hatására a termésátlagok robbanásszerű növekedése a 
termékek minőségromlásával járt együtt. Ezt mutatja a búza sütőipari minőségének erőteljes 
romlása is. 1965-80 között a búza termésátlaga 2,2-szeresére nőtt, 5,1-szeres műtrágya-
ráfodítás mellett a termés nedves sikértartalma viszont 1/3-al csökkent, és nem érte el a 15 
évvel korábbi érték 67%-át sem (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). A szarvasmarha kergekór 
(BSE) ügye a közelmúltban pedig nagyon jól példázta, hogy az intenzív állattartás milyen 
óriási veszélyekkel járhat. Ennek következményeképpen Németországban például 57%-kal 
esett vissza a marhahúsfogyasztás az utóbbi években (ÁNGYÁN 2001b). Az egész világ 
elzárkózott az Európából érkező marhahús elől. Az egészségre káros – táplálékláncon 
keresztül az emberi szervezetbe kerülő – kémiai anyagok mennyiségének növekedése, 
feldúsulása a kemizáció és iparosítás egyenes következménye. Mindezt a különböző 
gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszerek káros maradványtartalma egyértelműen 
igazolja (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). 

Az intenzív erdő- és mezőgazdaság számos negatív hatást fejt ki a vadonélő növény- és 
állatvilágra is, ezzel nagyban hozzájárul a fajkipusztuláshoz, a biodiverzitás csökkenéséhez. 
Mivel a fajpusztulás folyamata nagyon összetett, sok tényező együttes és külön-külön hatása 
is nagymértékben befolyásolja, érdemes e témával bővebben is foglalkozni. 

A fajok keletkezése és pusztulása önmagában természetes folyamat. A különböző 
földtörténeti korokban eltérő volt a fajkipusztulás mértéke (PÁLFY 2000). A fosszilis leletek 
tanúsága szerint több nagyobb mértékű fajkihalás is volt már a Földön, és ennek ellenére a 
jelenkorban él a legtöbb faj a bolygónkon (STANDOVÁR-PRIMACK 2001, SOLBRIG 1994). 
Mindemellett a fajkipusztulás sebessége is napjainkban a legnagyobb (STANDOVÁR-PRIMACK 
2001). REID és MILLER (1989) adatai szerint 1600 után az emberi tevékenység legújabb 
időszakának hatásai következtében 85 emlősfaj és 113 madárfaj pusztult ki 1600 után, ami az 
ismert fajok 2,1 illetve 1,3%-ának felel meg (REID és MILLER 1989, SMITH et al. 1993, 
HEYWOOD 1995). Önmagukban ezek a számok nem tűnnek túl riasztónak, de a kihalások 
sebessége egyre fokozódik (STANDOVÁR-PRIMACK 2001). 

Egy faj körülbelül 1-10 millió évig él, mielőtt kihal, vagy új fajokká alakul (RAUP 1979). 
Ha feltételezzük, hogy körülbelül 10 millió faj él ma a Földön, akkor évenként 1-10 faj 
kihalását jósolhatnánk a természetes kihalási sebesség alapján. 1850 és 1950 között körülbelül 
100 emlős- és madárfaj pusztult ki, pedig a természetes kihalási ráta csak egyetlen faj 
kihalását indokolná. Ezért feltételezhető, hogy a maradék 99 kihalásának hátterében az ember 
tevékenysége áll (STANDOVÁR-PRIMACK 2001). 



 19

A fajkipusztulás problémája, annak okai nagyon összetettek. Több szerző alapvető 
problémaként a népesség nagy arányú növekedését és az ebből fakadó szerteágazó 
konfliktusterületeket teszi felelőssé (STANDOVÁR-PRIMACK 2001). 

Magyarországon a Vörös könyv adatai szerint 5 emlős-, 13 madár-, 35 rovar-, 35 
zárvatermő-, 1 haraszt-, és 4 mohafaj tekinthető kipusztultnak, illetve eltűntnek. További 347 
állatfaj és 690 növényfaj veszélyeztetett közvetlenül, aktuálisan, illetve potenciálisan. A 
növény - és állatfajok egyre nagyobb ütemű pusztulásának okai szerteágazóak, egymást 
átfedik, szövevényesek, az azokra ható tényezők rendkívüli módon összetettek, 
szétválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz (RAKONCZAY 1990, 1995). A legtöbb 
veszélyeztetett, kipusztult, illetve kihalással fenyegetett növény- és állatfaj esetében a legfőbb 
problémát élőhelyeik megszűnése feldarabolódása, elszigetelődése és átalakulása jelenti 
(JEDICKE 1992, 1994, RAKONCZAY 1990, 1995). A növekvő infrastruktúra, sűrűsödő 
úthálózat mellett az intenzív mezőgazdálkodási rendszer termelési (túlzott műtrágya- és 
növényvédőszer-használat, állandó bolygatás, nagy gépek zavaró hatása stb.) és tájhasználati 
módja (mint a több száz ha-os táblák kialakítása, lecsapolások, melioráció, a tájat strukturáló 
tájalkotó elemek felszámolása) nagyban hozzájárul az élőhelyek fragmentálódásához, 
elszigetelődéséhez, esetleges megszűnéséhez. 

A madárvédők szervezete, a BirdLife International által 1994-ben kiadott Európa 
madarainak természetvédelmi helyzete (TUCKER-HEARTH 1994) című könyv szerint 
manapság a madárfajok 38 %-ának, azaz 195 fajnak a fennmaradása veszélyeztetett 
Európában. E kedvezőtlen helyzetű fajoknak több mint a fele él mezőgazdasági környezetben. 
Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi 2 évtizedben tapasztalt látványos csökkenés oka a 
veszélyeztetett fajok 42 %-a esetében a mezőgazdasági földhasználat egyre intenzívebbé 
válása (NAGY-MÁRKUS 1995). 

KORNECK és SUKOPP 1988-ban Németországban a harasztok és a virágos növények 
fajszámcsökkenését elemezte. A lista élére a földhasználat megváltozása, illetve a használattal 
járó tevékenységek (nagy táblák kialakítása, műtrágyázás, növényvédőszer-használat, stb.) 
okozta káros hatások, valamint az egyes táji struktúrák (szoliter fák, cserjesorok) 
megszűntetése került. Vizsgálataikat a tevékenységi körökre, ágazatokra is kiterjesztették, 
ennek eredményeképpen megállapították, hogy a fajszámcsökkenésben a legnagyobb szerepe 
a mezőgazdasági, majd második helyen az erdő-és vadgazdálkodási tevékenységnek van. 
Csak ezek után következik sorrendben a turizmus, a nyersanyag kinyerés (bányászat), az ipari 
tevékenységek, a települések méretének növekedése. 

A fajpusztulás okai igazából fajonként különbözőek, de mégis a veszélyeztetett növény- és 
állatfajok esetében általános jellegzetességeket fel lehet fedezni.  

BLAB és NOWAK (1983) szerint a legveszélyeztetettebb a fajok a következők: 
• Azok a fajok, amelyek nagy területű, struktúrákban gazdag, zavartalan élőhelyeket 

igényelnek. 
• Amelyek kizárólag bizonyos extrém biotópokat részesítenek előnyben, mint például a 

nedves- és száraz élőhelyeket. 
• Azok, amelyek a gazdaságilag értéktelennek minősülő, illetve csekély értékű 

élőhelyeket kedvelik, és a vegetációszegény biotóprészeket, mint az öreg korhadó 
fákat, kis kiterjedésű vízfelületeket, tocsogókat részesítik előnyben, vagy a 
földhasználat korábbi extenzív formáira vannak utalva. 

• Azok, amelyek az egykor még nagy, mára azonban már csak kis mennyiségben 
előforduló táplálékra specializáltak, vagy pedig a teljes vegetációs periódus alatt 
virágzó növényeket igényelnek. 

• Azok a fajok, amelyek a vízhez vagy más távoli élőhelyekre vándorolnak repülni nem 
tudván gondot jelent számukra a tájat szétdaraboló elemeken (utak, csatornák, stb.) 
való átkelés, átjárás. 
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• Veszélyben állnak a természetes körülmények között is kis elterjedésű fajok, mivel kis 
élőhelyigényük van, ezért az esetleges káros behatás esetén a faj teljes előfordulási 
területe károsodhat, és mivel nem áll rendelkezésre búvóhely, a faj hamar veszélybe 
kerülhet (mint pl. sok melegkedvelő állat esetében is). 

• Azok a fajok, amelyek különösen érzékenyen reagálnak az emberi beavatkozásokra, a 
biocidekre, a víz- és a levegőszennyeződésekre. 

• Veszélyben állnak továbbá azok a fajok is, amelyek az ember számára nagyon 
vonzóak, és ezért azokat gyűjti. 

TERBORGH (1974), PIMM et al. (1995) is nagyjából hasonlóan látják a problémát, de ők e 
listát még a következőkkel egészítik ki:  

• nagyon kis areát igénylő fajok, 
• egy vagy kevés populációval rendelkező fajok, 
• kis populációméretű fajok, 
• csökkenő populációméretű fajok, 
• kis egyedsűrűségű populációval rendelkező fajok, 
• nagy territórium igényű fajok,  
• nagy testméretű állatfajok,  
• rosszul terjedő fajok,  
• vándorló fajok,  
• kis genetikai változatosságú fajok, 
• speciális élőhelyigényű fajok,  
• zavartalan élőhelyek K- stratégista fajai, 
• ideiglenesen vagy állandó kolóniát képező fajok, 
• az emberrel való találkozás nélkül, elszigeteltségben kifejlődött fajok, 
• ember által közvetlenül hasznosított fajok. 

Jól látható tehát, hogy a táj intenzívebb használata, a nagy kiterjedésű monoton szántók, a 
struktúrákban elszegényedő táj, bizonyos élőhelyek csökkenése, illetve eltűnése nagyban 
hozzájárul a fajpusztuláshoz, mindezzel a mezőgazdaság a biodiverzítás csökkenésében 
jelentős szerepet játszik (JEDICKE 1990, 1992, 1994, RAKONCZAY 1995). 

A mezőgazdasági intenzív használat okozta fajkipusztulás mellett azt is meg kell jegyezni, 
hogy az élőlények nagy száma igényli a táj bizonyos fokú használatát - gondolván itt az 
extenzív földhasználati rendszerek nagyfokú szerepére (VAJNÁNÉ MADARASSY A. – VAJNA 
in KEREKES 1999a 1999b, NAGY-MÁRKUS 1995, ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997). Sok 
természetvédelmi szempontból kifejezetten értékes élőhely évszázados emberi gazdálkodás 
hatására jött létre és maradt fenn. Ezek a területek gyakran sajátos esztétikai és kulturális 
értékek hordozója (MÁRKUS 1993a, BALDOCK-BEAFOY 1993, BALDOCK 1990, 1993, 1994). 
Sokszor a használat megszűnése az élőhely megváltozásával és ezzel az ott élő fajok 
eltűnésével jár. Közép-Európa nagy térségében a mai fajgazdagságot a paraszti kultúrtáj 
fejlődése alakította ki (REICHHOLF 1989). A hajdani erdőkben lényegesen kevesebb állat- és 
növényfaj élt, életfeltételeik ugyanis egyhangúak voltak. A kis területek változatossága 
számos, az évszázadok alatt kelet vagy délkelet felől bevándorolt faj részére lehetővé tette az 
együttlétet és az egymásmellettiséget. Sok olyan faj, melyeket ma a természetvédelem a 
veszélyeztetett állat- és növényfajok „Vörös Könyve” tart számon, a kultúrtájon élők közül 
kerül ki. 

A mezőgazdaság és a természetvédelem kapcsolata tehát nagyon összetett és sajátságos, 
hiszen azon túl, hogy az intenzív mezőgazdálkodás számos negatív hatást gyakorol az élő 
rendszerekre, sok vonatkozásban bizonyos formái (extenzív rendszerek) fontos élőhelyeket 
biztosítanak számos mezei faj számára. Az extenzív mezőgazdasági rendszerek ma még 
kétségkívül Európa természeti örökségének legfontosabb „menedékei”. Jövőjüket azonban 
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súlyosan veszélyezteti egyrészt a földhasználat egyre intenzívebb formáinak elterjedése, 
másrészt a távoli, rossz termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken a földek 
elnéptelenedése, művelésük megszűnése (NAGY-MÁRKUS 1995). Mindkét változási irány a 
területek természeti értékeinek megváltozásához és végső soron a biológiai sokféleség további 
csökkenéséhez vezet (VAJNÁNÉ MADARASSY A. 2003). 

A fajszám (biodiverzitás) csökkenés mezőgazdálkodással összefüggő okai azonban 
nemcsak az intenzív térhasználatban rejlenek, hanem szólni kell a műtrágya- és a peszticid-
használatról is. A táblákra kijuttatott többlet-műtrágya a csapadékkal a környező területekre is 
eljut, és növeli a talaj tápanyagtartalmát. A természetes vagy még inkább természetközeli 
élőhelyeken élő növénytársulások tápanyagszükséglete sokkal alacsonyabb, mint amilyen 
körülményeket a táblán mesterséges energiabevitellel kialakítunk. Így az élőhelyek flórájában 
megjelennek a nitrogén-kedvelő növények, és egyre inkább kiszorul az eredeti vegetáció, 
ezzel a fauna is fokozatosan átalakul, azaz a fajspektrum eltolódik (JEDICKE 1994, MÁRKUS 
1993). A peszticidek alkalmazása szintén nagyban érinti az élővilágot. Igen sok ismeret áll 
rendelkezésre arról, hogy hiába fejlesztettek speciális inszekticideket, fungicideket és 
herbicideket, specifitásuk a nem célszervezetekre nézve már nem érvényesül. Ugyanakkor 
például a szerves anyagok dekompozíciója szempontjából fontos talajlakó ugróvillás 
rovarokra a vizsgált peszticidek mindegyik típusa halálos lehet, függetlenül attól, hogy 
inszekticidről, herbicidről vagy fungicidről van-e szó (KISS és BAKONYI 1990 in ÁNGYÁN-
MENYHÉRT 1997a) 

Bizonyos fokig szintén zavaró hatást fejt ki az élővilágra a nagy gépekkel való munka is 
(zajhatás, állandó bolygatás). Ilyenkor kifejezetten veszélyben vannak a talaj felszínén 
fészkelő madarak és fiókáik is. A legelők és kaszálók esetében a gyakori legeltetés 
(túllegeltetés) vagy kaszálás jelentősen befolyásolja a növények fajösszetételét, gyakran vezet 
a fajösszetétel változásához és ritka fajok kihalásához. Ezzel együtt a fauna is folyamatosan 
változik (JEDICKE 1994). 

Összességében megállapítható, hogy az intenzív mezőgazdálkodás a kialakított 
térhasználati szerkezetével és a gazdálkodás módjával egyaránt negatív hatást gyakorol 
nemcsak a termelési alapokra, de a természetre, a tájra, az élővilágra is. A mezőgazdasági 
tevékenység és a természeti környezet kapcsolatai rendkívül sokoldalúak és bonyolultak. Ez 
következik a mezőgazdaság, mint gazdasági tevékenység lényegéből is, amely a 
mezőgazdasági rendszerekre épül. A mezőgazdasági rendszerek alapvető jellemzője, hogy 
más gazdasági rendszerekhez képest nagyobb mértékben vesznek igénybe olyan természeti 
erőforrásokat, amelyek az általános értelembe vett környezet meghatározó elemei (föld, víz, 
levegő, élőhelyek). Valójában a mezőgazdasági rendszerek olyan rendszerek, amelyek a 
természeti erőforrások előbb említett körének átalakításával végeznek gazdasági 
tevékenységet (SZABÓ 1999). 

A mezőgazdaság eredményességét a XXI. század küszöbén azonban a fentieken túl a 
környezetvédelemben betöltött szerepe, eredeti funkcióinak környezetvédelemre gyakorolt 
hatásai is minősítik (BIRKÁS 1997). 
 
2.3 A természetvédelem és a mezőgazdálkodás kapcsolata 
 

A fajkipusztulás további emelkedésének elkerülésére a természetvédelem többféle 
intézkedéseket tett (FIDLÓCZKY 1995). Ez kezdetekben az egyedvédelemben nyilvánult meg, 
majd a fajokat védték (fajvédelem), később az élőhelyeiket (faj- és biotópvédelem) is. Mindez 
azonban nem bizonyult túl hatásosnak, hiszen a Vörös Listák jegyzéke az egész világon és 
nálunk is tovább emelkedett. A kutatások során egyre többet tudtunk meg a természetes 
rendszerek működéséről, a fajok térbeli igényeiről, az élőhelyek fejlődési folyamatairól. 
Mindezek alapján a természetvédelem a folyamatvédelem (Prozessschutz) irányába lépett 
tovább. Ennek következtében a szigetszerű, „sziget elvű” védelem helyett ma egyre inkább a 



 22

területlefedő természetvédelem nyer prioritást. Ezt támogatja az 1992-ben Rióban elfogadott, 
és Magyarország által 1994-ben ratifikált a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmény 
is, miszerint az aláíró országoknak úgy kell kialakítaniuk ágazati politikájukat, hogy azok 
biztosítsák a fajok, genetikai állományuk és az élőhelyek változatos formáinak megőrzését. A 
fajok védelme, hosszú távú fennmaradása, és ezzel a természeti tér stabilitása tehát csakis 
olyan természetvédelmi stratégiával valósítható meg, mely a gazdasági ágazatok 
tevékenységébe integrálódik. Ezt fogalmazza meg STANDOVÁR-PRIMACK is (2001) 
miszerint: „A biológiai sokféleség vagy még általánosabban a természet működőképes 
állapotának megőrzésére irányuló nagy kísérlet aszerint lesz sikeres vagy sikertelen, hogy 
hogyan tudja az emberiség összeegyeztetni egyre növekvő igényeinek kielégítését a 
természeti erőforrások, a fajok, közösségek és működő ökológiai rendszerek megőrzésével. 
Hiszen a biológiai sokféleség megőrzésére tett erőfeszítések sokszor ellentétbe kerülnek a ma 
elfogadott emberi szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységekkel.”  

Annak érdekében, hogy Magyarország megfeleljen nemzetközi szerződésekben vállalt 
kötelezettségeinek, egy új természetvédelmi politika kidolgozása és megvalósítása válik 
szükségessé (NAGY-MÁRKUS 1995). Mivel az ország területének mintegy 70%-a áll 
mezőgazdasági művelés alatt, elmondható, hogy a legnagyobb hatást a természeti környezetre 
a mezőgazdaság gyakorol (NAGY-MÁRKUS 1995, 1996, DOBROSI et al. 1993, FARAGÓ 1993, 
ÁNGYÁN et al. 1997b, ÁNGYÁN 1995, 1996a, 1996b, 1998, VAJNÁNÉ-VAJNA in KEREKES 
1999, VAJNÁNÉ 2003). A mezőgazdaság szempontjából a jó termelési alapok (termékeny 
talaj, tiszta víz, megfelelő mikroklíma, genetikai alapok) megléte pedig elengedhetetlen 
feltételei a jó minőségű szermaradványmentes, piacképes áruk előállításához (ÁNGYÁN et al. 
1997, ÁNGYÁN 1995, 1996b, 1997b, 2001, MADAS 1985). A mezőgazdálkodás teljesítménye, 
eredménye tehát nagyrészt a környezet, a természeti erőforrások állapotától, minőségétől függ 
(ÁNGYÁN 1995). Ugyanakkor hatásos természetvédelemről csak akkor beszélhetünk, ha 
sikerül területlefedő védelmet kialakítani. HARASZTY (1995, 1999) szerint vannak olyan 
extenzíven művelt régióink, amelyek évszázadok alatt is képesek voltak megőrizni természeti 
értékeiket. Más térségekben viszont az intenzív gazdálkodás valósággal megsemmisítette az 
élővilágot. Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása során biztosítani kell, hogy 
természeti értékeink hosszú távon fennmaradjanak.  

Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy a mezőgazdálkodás és a 
természetvédelem egymásrautaltak (ÁNGYÁN et al. szerk., 1999b, ÁNGYÁN et al. 2001, 
ÁNGYÁN 1998). A természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata tehát egymástól 
elválaszthatatlan és szoros, a gazdálkodás mindennemű tevékenységébe a természet- és 
környezetvédelmi szempontokat integrálni kell (VAJNÁNÉ MADARASSY A. 2003). 

Az országra jellemző biológiai sokféleség fennmaradása azonban nagyban múlik azon, 
hogy az agrártámogatási rendszer milyen irányba befolyásolja a gazdálkodókat (NAGY-
MÁRKUS 1996). 

LOVAS (1995) a magángazdaságok környezetgazdálkodási konfliktusait a gazdák hiányos 
környezetvédelmi ismereteiben, a környezetvédelmi elvárások és a gazdaságos termelés 
között húzódó érdekellentétben, a környezetvédelmi beavatkozások hosszabb távú 
megtérülésében, illetve a művelt területek jelentős részén a földtulajdon és a földhasználat 
szétválásában látja. 

LÁNG (1995) alapvető célként a mezőgazdaság és a természetvédelem közötti harmonikus 
kapcsolat megteremtését jelöli meg. 

Az Európai Unió kezdeményezése szerint a környezetkímélő mezőgazdaságnak állami 
támogatásban kell részesülnie. Az így művelt régiók szabályozott mezőgazdasági termelése és 
a fokozott természetvédelem új feladatot és új funkciót is jelent a térség lakossága számára 
(KARPOWITZ-HOPKINS 1993).  
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Mindezek alapján megfogalmazható, hogy ma Magyarország számára a fenntarthatóság, az 
ökoszociális piacgazdaság szövetébe ágyazott többfunkciós mezőgazdálkodás, a környezet- és 
tájgazdálkodás – lehet csupán hosszú távon elfogadható (ÁNGYÁN 2001). E stratégia 
feladatait két nagy körbe sorolhatjuk:  

• az alapvetően a piac által szabályozott termelési feladatok, melyek az élelmiszerek 
előállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (megújítható nyersanyagok, 
energiaforrások stb.) előállítását is egyre inkább magukba foglalják, valamint  

• a körzettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos környezeti, társadalmi és kultúrfeladatok is 
jelentős szerephez jutnak. 

Tehát olyan gazdálkodási rendszer irányába kell fejlődni, mely az előbb felsorolt problémákat 
megelőzi, egyenrangú feladatának tekinti a termelési funkció mellett, a természet-, környezet-
, és társadalom problémáinak kezelését.  
 
2.4 A fenntartható mezőgazdálkodás alapjai és jellemzői  
 

A „fenntartaható fejlődés” (sustainable development), „fenntartható gazdálkodás” 
(sustainable agriculture) fogalmait több szerző is magyarázza (MANSVELT et al. 1992, O’ 
CONNEL 1991, MADIGEAN E. 1991, FAO 1991, MANSVELT-MULDER 1993, RIEGLER-
MOSER 2001). Filozófiája a Brundtland tanulmányból ered. A legegyszerűbb megfogalmazás 
szerint olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki hogy a 
jövő generációk igényeinek kielégítését nem veszélyezteti. Az esélyeket, a lehetőségeket a 
döntés szabadság kell a jövő generációk számára is legalább olyan szinten biztosítani, amilyen 
szinten ez a ma élő generációk rendelkezésére áll (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997b). Másként 
megfogalmazva: „Fenntartható az a társadalom, amely szerkezetéből és viselkedéséből 
következően nemzedékeken át életképes” (RIEGLER- MOSER 2001). ÁNGYÁN (1994) többféle 
megfogalmazást tanulmányozott, melyekből a fenntartható gazdálkodási rendszerre 
vonatkozóan a következő közös vonásokat emelte ki: 

• a termőföld mint kitűntetett természeti erőforrás megkülönböztetett használata; 
• a környezetminőség, tájjelleg, biodiverzitás megőrzése, amely kiterjed: 

• a kultúrfaj-diverzitásra, 
• a természetben élő fajok diverzitására, 
• genetikai diverzitásra, 
• a biotóp-diverzitásra, 
• a földhasználati diverzitásra és 
• a művelési (üzemi méret, gazdálkodási rendszer és intenzitási fok szerinti) 

diverzitásra; 
• a gazdaságosság, termelékenység fenntartása és javítása; 
• az életminőség javítása, elfogadható jövedelem és életszínvonal biztosítása a 

lehető legtöbb ember számára; 
• az egymást követő generációk közti egyenlőség; 
• a társadalmi és környezeti kockázatok csökkentése. 

Az eddig elmondottakra alapozva elmondható, hogy a gazdaság, a társadalom, a természeti 
környezet állapotából kiindulva az a gazdálkodási, környezet-(tér)-használati rendszer tűnik 
elfogadhatónak, amely a világban ma fellelhető irányzatok jellemzői közül a következőket 
egyesíti magában (ÁNGYÁN 1994): 

• a mezőgazdálkodás széles-, környezetgazdálkodási értelmezése, amely a környezet 
védelmét, termelési és fogyasztási célú használatát, valamint alakítását és 
tervezését egyaránt magában foglalja; 
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• diffúz(területlefedő) védelem szigetszerű termeléssel és fogyasztással, melynek 
alapvető eszköze a természetes biotóphálózat meglévő elemeinek megőrzése, 
hiányzó elemeinek pótlása és a rendszer ápolása, fenntartása; 

• természeti, társadalmi és gazdasági környezetéhez alkalmazkodó, saját 
mezőgazdálkodási és kulturális tradícióból táplálkozó termelés, környezet-és 
tájgazdálkodás; 

• természetes-mesterséges energiaráfordítási arányok változtatása, elmozdulás az 
ökologikus (ciklikus) rendszerek irányába; 

• környezet-gazdaságtani (environmetal economics) alapkoncepcióra épülő 
közgazdasági, gazdaságpolitikai szabályozás. 

ANTON MOSER (2001) is hasonlóan összegzi a mező- és erdőgazdaság fő feladatait: 
• alapfeladata az egészséges, természetközeli élelmiszerek termelése. De az ipari 

nyersanyagok és az energia bizonyos hányadának előállítását is vállalnia kell 
(bővülő termékpaletta), 

• emellett marad, sőt hangsúlyozódik eredeti feladata: a „közjavak” (levegő, víz, 
rekreációs tér) minőségének szavatolása (fotoszintézis’), 

• fenntartja a biodiverzitást, a tájat, az ember természettel való kapcsolatát, 
• a talajtermékenység fokozására a jövőben különféle humuszképző lépéseket tesz 

biotechnikai és szervestrágyák, természetközeli hulladékiszap-technológiák, 
integrált tápanyag-gazdálkodás alkalmazásával, pillangósok vetésével, 

• jobb az előrelátás a jóvátételnél. Használjunk eleve természetközeli 
segédanyagokat, 

• központi ügy a regionalizálás. 
Mindezek alapján a fenntartható környezetbarát gazdálkodás kulcsterületeit, fő jellemzőit 
ÁNGYÁN a következőképpen összegzi (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a): 

• a biodiverzitás megőrzése a mezőgazdasági területeken, 
• a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat, térszerkezet, 
• az ágazati arányok ökológiai harmonizációja (összhangban tartása), 
• emberléptékűség: üzem-, és táblaméretek kialakítása, a tér újraszervezése ökológiai, 

talajvédelmi szempontok, hagyományok, kultúrökológiai szempontok szerint, 
• körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák, 
• táji, termőhelyi alkalmazkodás: 

• a táj, mint természeti, társadalmi és gazdálkodási egység „rehabilitálása” az 
adottságok és a hagyományok alapján, 

• a tájba illő biológiai alapok (növény-, állatfaj és fajtaszerkezet), 
• vetésforgó, 
• tájanként, termőhelyenként elkülönült agrotechnika, 
• talajminőségtől és növényfajtól függő, ésszerűbb, környezetkímélőbb 

gazdálkodás, 
• biológiailag „szelíd” talajművelés, talajvédelem, 
• műtrágyázás helyett „talajerő-gazdálkodás, 
• megelőző technológiai növényvédelem, 

• állateltartó képesség – állatlétszám harmóniája, 
• a parasztság, a vidéki népesség gazdává tétele. 

E feladatok és célkitűzések komoly területi kérdéseket vetnek fel, melyekre választ a jól 
átgondolt környezeti és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevő földhasználati 
rendszer adhat. 
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2.4.1. A fenntartható földhasználati rendszer alapelvei 
 

A mezőgazdaság teljesítménye, eredménye - helyi, körzeti, vagy országos szinten - 
alapvetően a termőhelyek alkalmasságától, a természeti erőforrások állapotától és 
minőségétől, a közgazdasági környezet korlátaitól, valamint az ott élők alkalmazkodó 
képességétől függ (BIRKÁS 1997). A hosszú távon működőképes, fenntartható 
mezőgazdálkodás megvalósításának alapvető feltétele a környezeti alkalmazkodás, vagyis az, 
hogy a földet mindenütt arra és olyan intenzitással használjuk, amire az a legalkalmasabb, 
illetve amit képes károsodása nélkül elviselni (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a, ÁNGYÁN szerk. 
1999a, 1997, 1998, ÁNGYÁN et al. 1997a, ÁNGYÁN 1998, 1995). Az értékfenntartó 
gazdálkodásnak egyik legfontosabb alapeleme a tájhoz, a környezetéhez illeszkedő funkció-, 
tevékenység-, ágazati rendszer és intenzitási fok megtalálása, vagyis olyan földhasználati 
rendszer kialakítása, amely magából a környezetből, annak adottságaiból és korlátaiból fakad, 
ahhoz a lehető legjobban illeszkedik (ÁNGYÁN et al. szerk. 1997, 1998, 1999a, 1999b). 
Mindezekből következik, hogy a vidéki térségek fejlesztési lehetőségeit erőteljesen 
befolyásolja azok agroökológiai adottsága, agrikultúrális hagyományai és környezeti 
érzékenysége. Mindehhez számos információra van szükség arra vonatkozóan, hogy hol 
milyenek a természeti adottságok, hol vannak az értékes, megőrzendő területek, illetve 
érzékeny területrészek, valamint a potenciális mezőgazdasági területek. A mezőgazdaság 
effektivitásának növelése időszakában is felmerültek hasonló kérdések, melyek a mai 
fenntartható térstruktúra, illetve környezetbarát gazdálkodás kialakításához értékes 
információkat szállítanak. 

KREYBIG (1946) Ángyánéhoz hasonló gondolatokat fogalmazott meg fél évszázaddal 
ezelőtt miszerint: „Az okszerű mezőgazdasági termesztés mindenek fölött álló alaptörvénye: 
„Termesszünk mindent ott azon a helyen, ahová való és úgy, amint azt a természeti 
adottságok megkövetelik, figyelembevéve természetesen a gazdasági és üzemi viszonyokat 
is.” KREYBIG az okszerű növénytermesztés alapjait kutatta, többek között célkitűzései között 
szerepelt a termelési kerületek (körzetek), természeti tájegységeinek és növénytermesztési 
tájegységkörzeteinek lehetőleg pontos lehatárolása. „E feladatkör helyes megoldása nemcsak 
nagyon széleskörű ismeretet, hanem a tudományos kutatás útján felderített igen sok újabb tan 
megértését, helyes értékelését és azt is megköveteli, hogy megfelelő pontossággal tudjuk azt, 
hogy hol, milyen kiterjedésben milyen természeti adottságaink vannak” (KREYBIG 1946). 

„Az okszerűség követelményeit kielégítő feladatoknak csak akkor felelhetünk meg, ha 
mindazokat a gazdasági és természeti tényezőket és helyi egyéb adottságokat megismerjük, 
amelyeknek a sajátos körülményeink között tényleg érvényesülnek. Ezek a következők: 

• az éghajlati, illetőleg az időjárás, 
• a talajok adottságai és tulajdonságai, 
• a termesztendő növények élettani igényei.” 

KREYBIG szerint „a mezőgazdasági tájak megállapítására és lehető pontos térképezésére 
azért van szükség, mert a mezőgazdasági termelésben alkalmazott termelési rendszerekben, a 
különböző üzemi rendszerek valóban okszerű tervezésében, a termesztési módokban, tehát az 
alkalmazandó művelési, trágyázási és talajhasználati eljárásokban és még sok más 
vonatkozásban, a tájanként érvényesülő természeti adottságok és egyéb fontos termelési 
tényezők döntő szerepet játszanak.” 

A mezőgazdaság területi kérdéseivel több kutatómunka is foglalkozott ebben jelentős 
állomás volt az Agrárgazdasági Kutató intézetben készült „A termelési körzetek és a 
specializáció a mezőgazdaságban” című munka. E könyv és még sok más publikáció 
bizonyította, hogy a termelés optimális területi elhelyezésével kapcsolatos kutatómunka 
jelentős eredményekhez vezetett. Feltárták a termelés tényleges elhelyezkedését és annak 
összefüggéseit. A korábban alkalmazott analízis-szintézis módszerek mellett megkísérelték az 
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önköltségek összehasonlító vizsgálatát, továbbá a matematikai módszerek alkalmazását. 
Számos kutatómunka foglalkozott a mezőgazdaság egy-egy ágazat területi elhelyezkedésének 
feltárásával és leírásával, néhány terület mezőgazdaságának komplex gazdaságföldrajzi 
értékelésével.  

Mindezek alapján KUKOVICS (1973) a következőket jegyzi meg: „A mezőgazdasági 
termelés területi elhelyezkedését befolyásoló tényezőket két nagy csoportba sorolhatjuk. 
Egyik csoportba a természeti jellegűek, a környezeti tényezőkkel kapcsolatos tényezők, a 
másikba a társadalmi-gazdasági eredetűek tartoznak. A mezőgazdasági termelési területi 
differenciáltságának különös jelentőséget ad, hogy a mezőgazdaságban nagy szerepet 
játszanak a területileg eltérő természeti adottságok, amelyek vagy segítik, vagy akadályozzák 
az agrártermelés fejlődését”. 

KUKOVICS (1973) szerint általában fokozni kell a mezőgazdaság területi specializálódását, 
olyan termelésszerkezetet kell kialakítani, amely a helyi természeti, társadalmi és gazdasági 
feltételeknek legjobban megfelel. 

Az a tény, hogy hatékony növénytermesztés csak a termőhelyi adottságok messzemenő 
figyelembevételével valósítható meg, tehát már korán megfogalmazást nyert a 
szakközleményekben (BEKE 1933, FODOR 1929, TELEKI et al. 1936, KREYBIG 1946, 1953, 
1956, GÉCZI 1964 in ÁNGYÁN 1987). 

Később a népgazdasági tervezésben, valamint a nagyüzemi tervszerű gazdálkodásra való 
áttérés során szintén hangsúlyossá vált ezen kérdéskörök kutatása, ahogyan BERNÁT et al. 
(1961) is összefoglalja: „szocialista és népi demokratikus országokban, ahol a gazdasági élet 
általános jellemvonása a tervszerűség, a problémakör jelentősége nagymértékben 
megnövekszik és gyakorlatiabbá válik. Szeretnénk felhívni tervező szerveink figyelmét 
azokra a hatalmas lehetőségekre, amelyek a termelés optimális elhelyezésében és ésszerű 
területi specializálásában rejlenek.” Ezen elképzelések vezettek a növénytermelés racionális 
területi elhelyezésének széles körű kutatásaihoz. E problémakör kutatásában igen jelentős 
munkák születtek (GÖRÖG 1954, PASKOVSZKIJ 1957, ERDEI et al. 1959, SEBESTYÉN 1960, 
BERNÁT et al. 1961, BULLA 1962, BERNÁT et al. 1977, KUKOVICS et al. 1973, 1972 SZÁNIEL 
1966, 1973, NAGY 1981 in ÁNGYÁN 1987). Ezen vizsgálatok eredményei, valamint a 
gyakorlat részéről megfogalmazódó igények készítették elő azt a széles körű elemző munkát, 
mely Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérését, az objektív területi fejlesztés 
megalapozását szolgálta (LÁNG 1980, 1981, LÁNG et al. 1983). LÓCZY (1989) kiemeli, hogy 
a mezőgazdasági termelés természeti alapjait részletesen feltáró felméréseknek kiemelkedő 
szerepe van a természet adottságaihoz igazodó növényi struktúra, kedvezőbb mezőgazdasági 
földhasználat kialakításában. Így ugyanis lehetővé válik, hogy ugyanazt a termésszintet 
kisebb mesterséges energia-bevitellel érjük el, miközben csökken a környezet terhelése, és 
javul a termelés gazdaságossága. HARRACH (1987) véleménye szerint a művelésre kevésbé 
alkalmas területek kizárásával vagy extenzív művelésével egyben a természetvédelemben 
érhetünk el eredményeket, hiszen a talajok mezőgazdasági értéke és természetvédelmi 
jelentősége között – mezőgazdasági hasznosítás esetében – fordított arányosság áll fenn. 

E korábbi kutatások a fenntartható földhasználat (zónarendszer) megalapozásához fontos 
információkat szállítanak, hiszen eredményeikre támaszkodva lehetségessé vált a 
mezőgazdasági alkalmasság, illetve a környezeti érzékenyég számításánál alkalmazott 
súlyértékrendszer kialakítása, mellyel a potenciális agrárterületek megbízható lehatárolását 
lehet elvégezni. Ezzel együtt a termelésre kevésbé alkalmas, területek is lehatárolódtak, 
melyek részben a környezetileg érzékeny területek határait is kijelölték. 

 
2.4.2. A fenntartható földhasználat koncepciója 
 

A fenntartható, környezetbarát gazdálkodás rendszerének kialakítása során abból 
indulhatunk ki, hogy a környezet- és természetvédelem alapvetően rá van utalva a 
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mezőgazdasággal való együttműködésre, másrészt a mezőgazdálkodás teljesítménye, 
eredménye nagyrészt a környezet, a természeti erőforrások állapotától, minőségétől függ 
(ÁNGYÁN 1995).  

A környezet- és természetvédelem valamint a mezőgazdaság egymásrautaltságának 
ismeretében a különböző térhasználati modellek közül az úgynevezett szegregációs modellt, 
amelynek alapelve a természetvédelem korlátozása meghatározott természetvédelmi 
területekre és más védett felületekre, és minden egyéb területen megengedi a 
környezetorientált felelősség és korlátozás nélküli mezőgazdálkodást el kell vetni (ÁNGYÁN-
MENYHÉRT 1997a). Az egész mezőgazdálkodás általános külterjesítése („extenzifikálása”) 
sem gazdasági szempontok, sem pedig az antropogén ökoszisztémák megléte miatt nem 
valósítható meg. Leginkább a környezetnek megfelelő intenzitási fok és gazdálkodási forma 
megtalálása a feladat. Marad egy harmadik integrált földhasználati stratégia, amelyet először 
ERZ (1978) az úgynevezett földhasználati piramissal írt le. 
I. A piramis csúcsán – régiónként eltérő nagyságú – olyan területek találhatók, amelyek 

abszolút módon és egyértelműen a természetvédelem területei kell, hogy legyenek 
(természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok, bioszféra 
rezervátumok magterületei, stb.) az egyéb célú földhasználat teljes kizárásával. 

II. Alatta egyéb védett területek – pl. magterületeket körülvevő pufferzónák – 
helyezkednek el korlátozott pl. természetvédelmi szempontú mezőgazdasági 
földhasználattal. 

III. Ez alatt bizonyos földhasználati korlátozásokat igénylő területek (pl. vízvédelmi 
területek, pufferzónák stb.) találhatók, ahol a korlátozások figyelembe vételével a 
tradícionálistól az extenzíven, organikuson keresztül akár a félintenzívig terjedő 
gazdálkodás folytatható. 

IV. A piramis széles bázisát képezi végül egy – a talajadottságoktól függően – félintenzív 
vagy akár intenzív, ám környezetkímélő és környezetéhez, a termőhelyhez 
alkalmazkodó mezőgazdálkodás. Kiterjedése felfelé attól függ, hogy milyen régióban 
(nagy kapacitású, intenzív agrártájon vagy nagy természetvédelmi és kis 
mezőgazdasági kapacitású tájon) vagyunk. Az intenzitás fokát a környezetvédelmi 
kapacitása és védendő értékeinek érzékenysége határozza meg. 

E stratégiának messzemenően az a célja, hogy a földhasználatot és a környezetvédelmet 
integrálja, a táj adottságainak megfelelően határozza meg a használat és a védelem 
intenzitását, egymáshoz viszonyított arányát. Ez a megközelítés szélsőségektől mentesen 
igyekszik a táj adottságaiból levezetve megteremteni a két törekvés összhangját, és 
lehetőséget kínál a környezeti alkalmazkodásra. 

 
Ehhez hasonló az a koncepció, amelyet ZIELENKOWSKI (1988) is megfogalmaz. 

 
Terület/funkció Földhasználat Státusz Természetvédelmi célok Objektumok 

1. Védelmi Nincs Totális rezervátum 
(lehetőleg állami tulajdon)

Fajok, biocönózisok, 
természeti egyensúly 
védelme 

A védettek listáján 
szereplő növény- és 
állatfajok 

2. Védelmi 
prioritások által 
korlátozott 
használati 

Korlátozott Vízvédelem, tájvédelem 
védett tájelemek 

A természeti javak (talaj, 
víz, növény- és állatfajok) 
védelme 

Felszíni vizek és parti 
területeik, felszín alatti 
vizek talajok, mocsarak, 
vizes rétek, száraz füves 
puszták, természetközeli 
erdők 

3. Használati  Rendeltetésszerű és 
természetvédelmi célokat 
figyelembe vevő 

kultúrtáj A tájkarakter fenntartása és 
ökológiai funkcióinak 
megőrzése 

Élő sövények, 
erdősávok, fasorok, tábla 
szegélyek, erdőszélek, 
finom struktúrák 
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Az iparszerű gazdálkodás ebből a szempontból úgy jellemezhető, hogy a földhasználati 
piramis kategóriahatárait drasztikusan fölfelé mozdította el, figyelmét szinte kizárólag a 
termelési célú használati funkciókra összpontosította (ÁNGYÁN szerk. et al. 1997, 1998, 
ÁNGYÁN-PODMANICZKY szerk. 1997, ÁNGYÁN 1998, FINCKENSTEIN 1983). 

Feladatunk ennek megfelelően, hogy ezeket a határokat lefelé mozdítsuk el, csökkentve a 
belterjes földhasználat (elsősorban szántóművelés) területét, és minden kategóriában a neki 
megfelelő földhasználati intenzitást, gazdálkodási rendszert szorgalmazzunk (ÁNGYÁN szerk. 
et al. 1997, 1998, ÁNGYÁN et al. 1997, ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a, 1997b). 
 
2.4.3. A fenntartható földhasználati modell gyakorlati megvalósítása 
 

A földhasználati piramis gyakorlati megvalósítására, kategóriahatárainak lefelé való 
elmozdítására több szerző (HARRACH 1992, ÁNGYÁN 1994, JEDICKE 1994) a következő 
földhasználati koncepciót javasolja: 

1.) Az extrém talajokkal borított felületek (túlságosan száraz és nedves termőhelyek) 
kivonása a mezőgazdálkodásból, és a meglévő értékes biotópokhoz csatolásával olyan 
biotóphálózat létrehozása, mely biztosítja a vadon élő növény- és állatfajok, veszélyeztetett 
életközösségek védelmét. A biotóphálózat, vagyis zöldfelületekből, szabad térségekből, 
védterületekből, élősövényekből, erdősávokból, fasorokból és egyéb regenerációs zónákból 
álló hálózatos rendszer – nemcsak nálunk, hanem világszerte – az iparszerű gazdálkodás 
"akadályozó" tényezőjévé vált, és jobbára annak áldozatául esett. Újratelepítése és fenntartása 
elodázhatatlan feladat, hiszen úgy biztosítja a táj biológiai diverzitásának és ökológiai 
alapkarakterének megőrzését, a környezet stabilitását és a tér természetes strukturálódását, 
hogy ehhez azokat a felületeket, környezetileg érzékeny területeket használja, amelyeknek 
mezőgazdasági terméspotenciálja egyébként is igen alacsony. Az így kialakuló 
térstruktúrában a biotóphálózat (ökológiai hálózat) rendszere biztosítja a vadon élő növény- és 
állatfajok, veszélyeztetettet életközösségek védelmét (KAULE 1981). Tapasztalatok szerint a 
legjobb szántóföldi mezőgazdálkodási adottságú területen is el kell érnie az összterület 7-
12%-át (JEDICKE 1994). Vannak szerzők, akik 10-15%-ot mondanak (BROOKMANN 1987, 
HEYDEMANN 1983) Ez a gazdálkodás szerves része kell legyen, hiszen élőhelyfunkciói 
mellett a következő feladatokat látja el: 

• térstruktúra-kialakító feladat: a tér tagolása, részegységekre bontása; 
• élettérfeladat: a természetes flóra és fauna fenntartása; 
• talajvédelmi feladat: szél- és vízerózió elleni védelem, talajregeneráció támogatása, 

terhelésének tompítása, szűrése; 
• vízvédelmi feladat: az ivóvíz-bázisok, a felszín alatti és a felszíni vizek védelme, 

szűrőfeladat; 
• levegőszűrő feladat: az áramló levegő mechanikai (por, egyéb szennyezés) szűrésével, 

az oxigéntermelés növelésével; 
• mezőgazdálkodási feladat: termésnövelés és minőségjavítás a talaj védelmével, 

kedvező mikroklimatikus hatással, a mezőgazdálkodás számára hasznos élőlények 
(beporzórovarok, kártevők ellenségei stb.) számára élőhely biztosításával, a hálózat 
tudatos mezőgazdálkodásba integrálásával; 

• tájképi-esztétikai, pihenési és jóléti érték növelése a helyi közösség számára, vonzóvá 
tétele a vendégfogadás és az idegenforgalom számára. 

Kialakítása során figyelembe kell venni - pl. történeti földhasználati térképek alapján - a 
kultúrtáj korábbi struktúráját, el kell végezni a meglévő értékes biotópok felmérését, 
térképezését, ugyanakkor meg kell őrizni a táj népesség - eltartó képességét, és egyben 
gondoskodni kell a biotóphálózat kezeléséről is (ÁNGYÁN et al. 1997, ÁNGYÁN-MENYHÉRT 
1997a, JEDICKE 1992, 1994).  
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2.) A biotóphálózat által strukturált térben a korlátozott szűrőképességű termőhelyek 
kivonása a belterjes (konvencionális) gazdálkodásból, és átállítása természetvédelmi 
szempontú, extenzív, illetve ökológiai mezőgazdasági földhasználatra, kiegészítve a 
természetvédelmi teljesítmények megfelelő honorálásával. Ezek elsősorban laza alapkőzeten 
kialakult sekély termőrétegű talajok, homokok és nedves termőhelyek, amelyek elsősorban 
vízvédelmi szempontból számítanak rizikó-termőhelyeknek, mezőgazdasági szempontból 
korlátozott értékűek, de megfelelő használat esetén természetvédelmi értékük nagy. Ahol az 
extrém termőhelyek, valamint a korlátozott környezetvédelmi szűrő- és mezőgazdasági 
termőképességű talajok a jó talajokkal társultan, keverten jelennek meg, ott lehatárolásuk a 
genetikus talajtérképek és kartogrammjaik segítségével elvégezhető, s megfelelő honorálás 
esetén ezek a belterjes mezőgazdálkodásból kivonhatók. Ahol ezek a talajok nagy felületeket, 
régiókat borítanak – mint például az igen laza szerkezetű homoktalajokkal borított tájak – ott 
olyan konszenzusos stratégiát kell a földhasználatra kidolgozni, amely a mezőgazdálkodás, a 
vízgazdálkodás és a természetvédelem szempontjait valamint az emberek, a lakosság 
kultúrtájjal szembeni igényeit egyaránt figyelembe veszi. 
3.) Minden egyéb területen alkalmazkodó, környezetkímélő mezőgazdálkodás 
folytatandó, amelynek alapkövetelményei: 

• a talajtermékenység fenntartásával (a talajpusztulás megakadályozásával, a talajélet 
támogatásával) értékes beltartalmú, szermaradvány mentes termékek előállítása;  

• a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok (pl. foszfát) és energia takarékos 
felhasználása; 

• a talajvíz nitrát-, növényvédőszer- vagy más szennyezőanyag-terhelésének elkerülése 
(a határértékek betartása); 

• a felszíni vizek tápanyagokkal, illetve szennyező anyagokkal való terhelésének 
elkerülése (erodált talajrészek, trágyák, növényvédőszerek stb. vizekbe jutásának 
megakadályozása); 

• a levegőszennyezés elkerülése (pl. ammónia az állattenyésztésből); 
• hozzájárulás ritka, ill. veszélyeztetett fajok és életközösségek védelméhez valamint 
• hozzájárulás a vidéki munkanélküliség csökkentéséhez, a minél teljesebb 

foglalkoztatás megvalósításához, a népesség megőrzéséhez. 
E koncepció úgy valósítható meg, hogy a belterjes (intenzív) szántóföldi művelésből 

területeket kell ki vonni, és az 1. pontban megfogalmazott földhasználati koncepciónak 
megfelelően erdősíteni vagy gyepesíteni, illetve a 2. pontban megfogalmazottaknak 
megfelelően külterjes (extenzív) vagy ökológiai mezőgazdasági irányba átállítani kell. Ezek 
általában olyan termőhelyek, amelyek eredetileg - a mezőgazdaság iparosítását, kemizálását 
és erőltetett intenzifikálását megelőzően - sem tartoztak a szántó művelési ágba, és így - mivel 
mezőgazdasági kapacitásunk természetvédelmi kapacitásunknál lényegesen kisebb - a szántó 
művelési ág fenntartása sem termelési-gazdálkodási, sem természetvédelmi szempontból nem 
indokolható, sőt kifejezetten káros (ÁNGYÁN szerk. et al. 1997, 1998). E lépés következtében 
a szántóterület csökken, és ennek egy része is - mindenek előtt a védett területeken - ökológiai 
(biológiai) gazdálkodásra áll át. A szántó művelésből kivont területek részben a 
biotóphálózati rendszer kialakítását szolgálhatják, részben gyep, kertészet, illetve erdő 
művelési ágba kell hogy kerüljenek. 
 
2.4.4. A fenntartható térstruktúra megalapozása 
 

Az imént ismertetett földhasználati koncepció megvalósításával olyan fenntartható 
térhasználati rendszer alakítható ki, amely hosszú távon biztosíthatja az alapvető 
(természetvédelmi-környezetstabilitási, termelési és fogyasztási) térfunkciók harmóniáját. 
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Ezzel szemben az iparszerű (konvencionális), ma általános elterjedt gazdálkodást olyan 
térhasználat jellemzi, melyben a termelési és fogyasztási funkciójú térszerkezeti elemek 
összefüggő hálózatot, mátrixot alkotnak. A stabilitást és védelmet biztosító térszerkezeti 
elemek egymástól elszigetelődnek, és így folyamatosan elhalnak. Ez a térhasználat még akkor 
is veszélyezteti a környezet stabilitását, ha a termelés és a fogyasztás maga környezetkímélő 
(ÁNGYÁN szerk. et al. 1997, 1998, ÁNGYÁN et al. 1997a). Fenntarthatónak, 
kiegyensúlyozottnak inkább az a térhasználat tekinthető, ahol a védelmi, stabilitási funkciójú 
természetes biotóphálózat által alkotott mátrixban "úsznak" a termelési és fogyasztási 
funkciójú térszerkezeti elemek szigetei, és ezeken a termelés, gazdálkodás és fogyasztás maga 
is környezetébe "belesimuló", annak adottságaihoz illeszkedő és ezáltal környezetkímélő 
(ÁNGYÁN szerk. et al. 1999a, 1999b, JEDICKE 1992, 1994). Magyarországon a NAKP 
elfogadásával, illetve működtetésével a fenntartható térhasználati rendszer gyakorlati 
megalapozása már elkezdődött.  

A fenntartható térstruktúra kialakítása, mely a környezetbarát tartamos gazdálkodás alapját 
adja, elképzelhetetlen tehát a védelmi stabilitási funkciójú térszerkezeti elemek biztosítása, 
hosszú távú megőrzése és ápolása nélkül, mely a termelési tereket választja el egymástól, és 
egyben élőhelyeket teremt, köt össze, a tájat strukturálja, színesebbé teszi.  

Annak ismeretében, hogy a természetes és természetközeli élőhelyek fogyatkoznak a 
természet védelmére született nemzetközi egyezmények (Bern, Bonn, Washington, Ramsar) 
és a téma iránt elkötelezett szervezetek, egyének erőfeszítésének ellenére is, a kilencvenes 
évekre az Európai Unióban felerősítették a természetvédelmi tevékenységet és különös 
figyelmet fordítva a nem védett területek, élőhelyek megőrzésére megalkották az Európai 
Unió habitat Direktiváját. (GYULAI 1995). A mezőgazdasági termelés értékesítési gondjai, az 
általa okozott környezetterhelés növekedése, s a GATT követelményei együttesen vezettek el 
a Környezetileg Érzékeny Területek (ESA) rendszerének kialakításához, aminek első jogi 
szabályozásait az Európa Tanács 797/85 sz. szabályozásának 19. cikkelye tartalmazta. Ma 
érvényes változatát – a mezőgazdasági termelésnek a környezet védelmével és a vidéki táj 
fenntartásával összeegyeztethető termelési módokról – az (EEC) 2078/92 szabályzat 
tartalmazza (NAGY-MÁRKUS 1995). Ezzel párhuzamosan az EU 1992-ben kiegészítette 
Habitat Direktíváit az egyes fajokra specializálódott munkától a fajcsoportokra, illetve az 
élőhelyekre kiterjedő egységes térinformációs rendszer, a CORINE kidolgozásán át a 
természeti folyamatok nyomon követéséig terjedő rendszerekre. Az ökológiai hálózat első 
európai koncepcióját (EECONET) az IEEP dolgozta ki (BENNET 1991). A koncepció egy 
Európát „átszövő” ökológiai folyosórendszerre támaszkodik, aminek „gyújtópontjaiban” a 
védett ökoszisztémák állnak. Ezeket megfelelő területfejlesztési iránymutatással és 
földhasználati, valamint egyéb gazdasági intézkedésekkel fenntartott „folyosók” – vagy 
élőhely mozaikok láncolata – köt össze, biztosítva a területek közötti biológiai kapcsolatokat 
(GYULAI 1995). Az EECONET-ről szóló program, építve az előzményekre, leegyszerűsített 
osztályozás mellett, a határokon átnyúló élőhelyhálózatot tartja a legfontosabbnak (IUCN 
1995, 1996, BENNET 1994). Ezt a koncepciót elsőként Hollandia területén alkalmazták, ahol 
az intenzív mezőgazdaság miatt jelentős a környezet szennyezés és erős az élőhelyek 
fragmentálódása. Tapasztalatait máig hasznosítják az egyes nemzeti ökológiai hálózatok 
tervezése során (BARATI 1996, BARATI szerk. 1996a). Ezzel párhuzamosan hozták létre az 
EU tagállamai a NATURA 2000 programba foglalva a Speciálisan Védett Területek 
Rendszerét (SAC), melynek alapjai az EU Habitat Directivájának 92/43/EEC harmadik 
cikkelyében fogalmazódnak meg. Ennek elemeit a Habitat Direktíva I-es és II-es cikkelyében 
felsorolt élőhelyek adják. Ezen belül a SACs területek elsődleges célja, hogy az EECONET 
későbbi csomópontjai legyenek, de ezek fennmaradása érdekében puffer területeket és 
folyosókat is kijelöltek a program során (CEEWEB, 1998). Az EECONET stratégiáját az 
1993-ban Maastrichtban megtartott „Európa természeti örökségének megőrzése egy európai 
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ökológiai hálózat révén” című konferencián Európa államainak többsége – köztük 
Magyarország is – elfogadta (IUCN 1995). Létrehozták az Európai Természetvédelmi 
Központot (ECNC), amely szervezet az EECONET stratégiai kidolgozását koordinált. A 
stratégiára épülő terveket végül a Szófiában megtartott környezetvédelmi miniszterek 3. 
Nemzetközi találkozóján fogadták el 1995-ben. Ekkor a programot már, mint Pán-Európai 
Biológiai és Tájkép Diverzítási Stratégiát említik.  

Európában ekkorra már több országban is elkészítették a nemzeti ökológiai hálózatok 
terveit, így Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Spanyolországban, stb. Ezek a 
hálózatok elemeik csoportosítását, funkcióit tekintve közel állnak egymáshoz. A cseh és a 
Holland hálózat egymás mellett, szinte azonos utat bejárva alakult ki és eredményeik is szinte 
azonosan alakulnak (BOZZAY 1998).  

Az élőhelyek felmérésére, védelmük előkészítésére 1992-ben egységes állapot-felmérési és 
térinformációs rendszert dolgoztak ki (CORINE). Ma ez a rendszer képezi az alapját az 
országos tervezéseknek, majd a tervek szerint, a rendszer fejlődésével párhuzamosan a 
részletesebb terveknek is. 

A magyar természetpolitikában az 1993-as lucerni konferencia után jelent meg az 
ökológiai hálózat gondolata (BARATI 1996). Erre épülő természetvédelmi stratégia először 
hivatalosan a Kormány által 1994-ban elfogadott Nemzeti Környezet és Természetpolitikai 
Koncepcióban jelenik meg célként. Itt a természet megőrzési politika megvalósításának 
eszközeként említik az „Érzékeny Természeti Területek (ESA) rendszerének és az ökológiai 
hálózat (ECONET) kialakítása, jogszabályi érvényesítése, védelmi programok kidolgozása” 
fogalmazással. A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) eszközként említi 
természetvédelmi céljai eléréséhez a 2.3.1. pont (Természetvédelem) alatt, TEV-6 kóddal 
jelölve. Az NKP részeként kidolgozott Nemzeti Természetvédelmi Alapterv a 2. pont alatt 
részletesen foglalkozik az ökológiai és zöldfolyosók, valamint az érzékeny természeti 
területek rendszerének kialakításának és fenntartásának hosszú- és középtávú szempontjaival. 
Az ökológiai hálózatokat a megelőzés legfőbb eszközének tekintik, felismerve az élőhely-
rekonstrukciók eredményességének és terület nagyságának gondjait. Az Alapterv céljainak 
megfelelően már befejeződtek az Érzékeny Természeti Területek lehatárolásának munkálatai, 
amelyeken gazdálkodási korlátozásokat vezettek be, ezek a területek az ökológiai hálózat 
szintén nagyon fontos területeit alkotják.  

Az első részletes hazai munka, az IUCN által készített Nemzeti Ökológiai Hálózat című 
volt (1995). Ebben az alapelvekről, alapfogalmakról, az élőhelyeket érő civilizációs hatások 
áttekintése után megfogalmazzák a hatékony helyszíni (in situ) védelem megvalósításának a 
szempontjait a területi tervezés terén (IUCN 1995). 

A fenntartható térhasználat magyarországi megalapozását az 1998-ban elkészült országos 
háromkategóriás zónarendszer biztosítja. Ennek értelmében a környezetérzékenységi, 
valamint a kettős meghatározottságú zónák fontos területeket biztosítanak az ökológiai 
hálózat rendszerének további kiépülése során. A helyi szintű zónaelemzések tovább 
„finomítják” a biotóphálózat struktúráit, kijelölve lehetséges elemeiket, helyüket. 

A biotóphálózat kialakítását a magyar törvényhozás és számos nemzetközi egyezmény is 
nagyban támogatja. 1995-ben az Országgyűlés elfogadta a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt. E törvény célja az ember és környezete 
harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, 
továbbá a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek a biztosítása. A törvény 
rendelkezéseivel összhangban külön törvények rendelkeznek az erdőkről, a termőföldről, a 
halászatról, a vadgazdálkodásról. Az élővilág változatossága, élőhelyeinek megőrzése 
érdekében - a környezetvédelmi törvénnyel összhangban – külön törvény rendelkezik a 
természet védelméről. 
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A biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos alapvető szabályokat a természetvédelmi 
jogszabályok tartalmazzák. A természetvédelméről szóló hatályos törvény (1996. évi LIII.) 
preambulumában kimondja, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti 
vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és 
jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és 
ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, 
továbbá a az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat kialakítása az emberiség 
fennmaradásának alapvető feltétele.  

A tövény kimondja a természeti értékek és területek, továbbá azok ökológiai rendszereinek 
és a biológiai sokféleségének általános védelmét, amely független a kiemelt védetté 
nyilvánításuktól. Ez a magas szintű jogszabály nemzetközi mércével mérve is korszerűnek 
mondható (STANDOVÁR-PRIMACK 2001), mert a természetvédelem kilépett a klasszikus 
rezervátumszemléletéből, hiszen a természetvédelmi hatóság a védett területeken kívül is erős 
jogosítványokat kapott. A törvény előírja továbbá sok más rendelete mellett az ökológiai 
folyosók és az ökológiai hálózat létesítését is. 

Magyarországon jelenleg olyan a természet és a környezet védelmét segítő programok 
futnak egymással párhuzamosan, amelyek összefüggnek, egymásra épülnek és részben át is 
fedik egymást. Ilyen programok az ország állapotfelvétele, a természeti területek kijelölése, az 
EU 20/78-as direktívája alapján a Környezetileg Érzékeny Területek kijelölése, a Nemzeti 
Agrár-környezetvédelmi Program, az országos füves élőhelykataszter kialakítása és a vizes 
(wetland) élőhelyek térképezése, védelemre előkészített területek térképes és dokumentációs 
anyaga, a Rivers Corridor program, valamint az IUCN által készített Nemzetközi Ökológiai 
Hálózat terve és M 1: 100 000-es térképmelléklete. Ezek a programok mind értékes 
információkat szállítanak az élővilág védelme érdekében. 

Mindemellett a nemzetközi természetvédelmi egyezmények is hatékony eszközei a 
természetvédelemnek, hiszen biztosítják bizonyos fajok, élőhelyek vagy speciális értékek 
védelmét. Magyarország is számos, a biológiai sokféleség védelme szempontjából jelentős 
nemzetközi egyezményhez csatlakozott. Ezek történeti sorrendben a következők: 

• A Ramsarban 1972-ben elfogadott egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes 
területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyeiről, amelyet Magyarország 
először 1979-ben, majd módosításokkal egységes szerkezetben az 1993. évi XLII. 
törvénnyel hirdetett ki. 

• A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, Párizsban 1972-ben 
elfogadott egyezmény, amelyet az 1985. évi 21. törvényerejű rendelet hirdetett ki. 

• A vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló, Bonnban 1979-ben elfogadott 
egyezmény, melyet Magyarország az 1986. évi VI. törvénnyel hirdetett ki. Az 
egyezmény célja, hogy megteremtse a nemzetközi jogi kereteket a vándorló 
szárazföldi és tengeri állatfajok védelme érdekében, hogy azok teljes vonulási 
útvonala biztosítva legyen.  

• A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
1973-ban Washingtonban elfogadott egyezmény, melyet az 1986. évi 15. törvényerejű 
rendelet hirdetett ki. 

• Az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek védelméről szóló 
Bernben 1979-ben elfogadott egyezmény, melynek közzétételére 1992-ben került sor.  

• A biológiai sokféleségről szóló, Rio de Janeiróban 1992-ben aláírt egyezmény, melyet 
Magyarország az 1995. évi LXXXI. törvénnyel hirdetett ki. 

Az egyezmény értelmében a minden Fél vállalja egyebek között, hogy: 
• tevékenysége ne okozzon környezeti kárt határain kívül, 
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• a biológiai sokféleség védelmére és fenntartható hasznosítására kialakít egy nemzeti 
stratégiát, továbbá integrálja a megőrzést az egyes szakterületi, ágazati politikába és 
tervekbe, illetve ágazatközi tervekbe, 

• azonosítja és megfigyeli a biológiai sokféleség azon összetevőit, amelyek fontosak a 
megőrzés szempontjából, valamint azokat a folyamatokat és tevékenységeket, 
amelyeknek káros vagy valószínűleg káros hatásuk van ebből a szempontból, s 
nyilvántartja az ezekre vonatkozó adatokat. 

• gondoskodik az in situ védelemről a védett területeken és azokon kívül is megfelelő 
intézkedésekkel, fenntart ex situ védelmi intézményeket, és intézkedik a 
veszélyeztetett fajok visszatérése, visszatelepítése érdekében. 

 
2.5. Az európai „fenntartható” agrármodellt megalapozó folyamatok 
 

Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság szemlélete valóban megjelenjen a gazdasági élet 
minden területén fontos közgazdasági döntéseket kell hozni. Mindebben leginkább az 
ökoszociális piacgazdaság modellje segíthet, mely a környezet védelmére akarja mobilizálni a 
piac erőit. A jelszó így hangzik: „A környezet védelmét kifizetődővé kell tennünk, a 
környezetrombolást pedig gazdaságtalanná, hogy a piac dinamikája a környezet javára 
kezdjen működni.” (RIEGLER 2001). ANTON MOSER hasonlóan vélekedik: „Az ökoszociális 
piacgazdaság, mint új életviteli forma teljességgel megfelel a fenntarthatóság 
követelményeinek. A gazdaság hatásait a társadalmi és kulturális közegben is vizsgálni kell, 
középpontba helyezve az embert és a családot, figyelembe kell venni az ökológiai 
viszonylatokat.” Összefoglalva ez a körfolyamatokban való gondolkodást és cselekvést 
jelenti, azt, hogy az ökológiai elvekhez, mint rendező erőhöz igazodó emberi tevékenységet 
az ökoszféra kereteibe kell illeszteni (MOSER 2001). 

A világ és különösen Európa számos térségében az ökoszociális piacgazdasági modell 
térhódításával az elmúlt 15-20 év során a vidéki táj és környezet szerepe, megítélése jelentős 
változásokon ment át. A 60-as, 70-es években a vidéki térség szinte egyetlen vagy 
messzemenően meghatározó feladatának a növénytermesztési és állattenyésztési 
nyersanyagok előállítását tartották (ÁNGYÁN-MENYHÉRT 1997a). Ehhez igazodott a 
mezőgazdasági politika is, mely főleg a kis családi farmok és a társadalompolitika problémáit 
próbálta megoldani. Éppen ezért a piacpolitika és agrár-struktúra politika fő elemeit az 
ártámogatások, a mezőgazdasági termékek EU piacának védelme, a mezőgazdaság technikai 
modernizálásának támogatása, valamint a beruházási támogatások képezték (HALMAI 2002). 
A 70-es évektől a 90-es évek elejéig a túltermelés problémája jelentkezett. Ennek megfelelően 
az agrárpolitikában a kvótarendszerek bevezetésével próbálták a termelést szabályozni, a 
túltermelést csökkenteni, valamint a mezőgazdasági termelés növekedését célzó beruházások 
támogatását megszüntették. Előtérbe került a tájvédelem farmon belüli megoldásának 
támogatása. 

1990-től azonban nagy változások jelentek meg az agrárpolitikában, hiszen mindamellett, 
hogy a mezőgazdaság fizikai kibocsátásának további csökkentését irányozták elő, célként 
jelent meg a vidéki népesség helyben tartására való törekvés, a mezőgazdasági terület nem 
élelmiszer-termelési célú egyéb hasznosításainak támogatása, a környezeti problémák 
kezelése (HALMAI 2002). E korszak egyik meghatározó eleme a GATT tárgyalások Uruguay-
i fordulója, ahol olyan kérdések merültek fel, mint az export támogatások csökkentése, a 
fizikai termeléssel kapcsolatos támogatások megszüntetése, illetve a környezeti csomag 
kérdésköre (ÁNGYÁN 2001). Az EU költségvetési problémái, valamint ezek a tárgyalások 
vezettek aztán az EU mezőgazdasági politikájának reformjához (Mac Sharry reform). A 
reform kiterjedt a termelés fokozott piaci szabályozására, a közvetlen támogatások 
növelésére, az ártámogatások csökkentésére, az exporttámogatás csökkentésére, a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés összekapcsolására (integrált vidékpolitika). A Közös 
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Agrárpolitika (CAP: Common Agricultural Policy) reformjának egyre világosabban 
körvonalazódó fő iránya, hogy a támogatások súlypontját a többfunkciós mezőgazdaságon 
belül a termelésről fokozatosan a nem termelési (környezeti, társadalmi, szociális, 
foglalkoztatási, kulturális stb.) funkciókra helyezi át (HALMAI 2002, ÁNGYÁN-MENYHÉRT 
1997a, ÁNGYÁN 1999, 2000, 2001). A mezőgazdasági politikának ma már egyáltalán nem 
csak az a feladata, hogy a gazdálkodókat segítse a termékpiacokon, hanem hogy az állami 
politika más elemeivel együtt hozzájáruljon a vidéki térségek fejlődéséhez, mely akkor 
működik jól, ha a piaci ártámogatások helyett egyre több közvetlen kifizetést ad a kulturális, 
környezeti és területi feladatok elvégzéséért. Célja az, hogy lehetővé tegye a gazdaságilag 
hatékony és környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaságot, miközben serkenti az Unió 
vidéki területeinek integrált fejlődését, és csökkenti a konfliktust a mezőgazdaság és a vidéki 
térségek között (ÁNGYÁN 1999, 2000, 2001). Négy fő elemből áll: piacstabilizáció, 
környezeti és kulturális – tájra vonatkozó – kifizetések, vidékfejlesztési kezdeményezések 
valamint az átmenethez szükséges átalakulás segítése. 
E változások tehát több EU-dokumentumban is körvonalazódnak:  

• A CAP reform keretében elfogadott „2078/92 EU szabályozás a tájfenntartás és a 
környezetvédelem követelményeinek megfelelő mezőgazdasági termelés 
támogatásáról” (Regulation 2078/92, 1992), 

• A „Vidéki Térségek Európai Kártája” (ANTILLA-SEILER, 1996), mely 
alapdokumentumot (vidékfejlesztési koncepciót) az Európa Tanács fogadott el 1996-
ban, 

• Az AGENDA 2000 elnevezésű az EU 2000-2006 közötti időszakra szóló költségvetési 
dokumentum, 

• Az 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet, mely a vidékfejlesztés támogatási formáit 
határozza meg. 

A 2078/92 EU szabályozás lényegében olyan alapdokumentum, amely a tájfenntartás és a 
környezetvédelem követelményeinek megfelelő mezőgazdálkodás támogatását biztosítja és 
ennek érdekében támogatásban részesíti a természetkímélő mezőgazdálkodást, az 
extenzifikációt, a felhagyott szántó, gyep és erdő kezelését, a környezetvédelmi célok 
érdekében a mezőgazdasági művelés felhagyását, a közösségi célokat és pihenést szolgáló 
területek fenntartását, valamint az ehhez kapcsolódó továbbképzéseket. A 2078/92-es számú 
szabályozást a 1257/1999-es számú szabályozás váltotta fel, mely teljes egészében átvette a 
korábbi szabályozás tartalmi részét és kiegészítette a komplex vidékfejlesztési 
elképzelésekkel (HALMAI 2002). Így az agrárkörnyezeti és vidékfejlesztési intézkedések 
egységes rendszerbe kerültek. A vidékfejlesztés eszközei a mezőgazdasági beruházások 
támogatásában, az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatásokban, a kedvezőtlen 
adottságú területek (LFA) normatív támogatásában, a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és értékesítésének támogatásában, az erdőtelepítések támogatásában, a rurális 
térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítésének támogatásában (falumegújítás, 
falusi turizmus, birtokrendezés, életkörülmények javítása, stb.), idős gazdálkodók korai 
nyugdíjazásának támogatásában, fiatal gazdálkodók támogatásában, valamint a gazdálkodók 
oktatásában nyilvánul meg. 

A vidék problémái az elmúlt évtizedben kerültek az érdeklődés előterébe, de a 
vidékfejlesztés mint önálló problématerület az Európai Unióban is újnak tekinthető és a 
vidékfejlesztési politika csak most formálódik (SZAKÁL 1998). Az 1996 novemberében tartott 
Páneurópai Vidékfejlesztési Konferencia záródokumentuma az ún. „Corki Nyilatkozat” 
hivatkozási keretéül szolgál a vidékfejlesztéssel foglalkozók számára. Az OECD 1981 óta 
foglalkozik a vidéki területek problémáival, de ilyen tevékenysége ugyancsak az elmúlt 10 
évben gyorsult fel. Számos módszertani és a gyakorlati megvalósítást elemző OECD 
tanulmány készült, amelyek az Európai Unióban is felhasználásra kerültek (SZAKÁL 1998). 
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Az Európa Tanács különböző szervei, de különösen a Parlamenti Közgyűlés Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Bizottsága 1990 óta számos rendezvényen foglalkozott a vidéki térségek 
fejlesztésének kérdéseivel, számos dokumentumot és ajánlást készített a témával 
kapcsolatban. E munka legfontosabb eredménye a „Vidéki Térségek Európai Kártája. A 
tervezetek szerint a vidékfejlesztési politika a CAP „alapvető pillére” illetve „második 
pillére”. Létezik és szükséges külön vidékfejlesztési politika, amely nem azonos sem a 
területfejlesztési-, sem a regionális fejlesztési- sem pedig a mezőgazdasági politikával, de 
természetes ezekkel szoros összhangját meg kell teremteni. A vidékfejlesztési politika 
legszorosabb kapcsolatban a mezőgazdasági politikával van. Az Európai Unióban is az a 
felismerés nyer egyre inkább teret, hogy a CAP reformja csak a vidékfejlesztési politika 
tökéletesítésével és megerősítésével együtt hajtható végre és lehet sikeres (SZAKÁL 1998). 

Az EU Közös Agrár és Vidékpolitikai koncepciójában (CARPE) valamint az agrárpolitika 
következő 7 éves költségvetési kereteit megteremtő AGENDA-2000-ben ezek az elképzelések 
és értékek egyre erőteljesebben jelennek meg. A Közös Agrárpolitika (CAP) reformjának 
egyre világosabban körvonalazódó fő iránya a támogatások súlypontját fokozatosan a 
többfunkciós mezőgazdálkodás második, ökoszociális pillérére, környezeti, társadalmi, 
szociális, foglalkoztatási, kulturális stb. funkcióira helyezi át (ÁNGYÁN 2000). 

Az elképzelés szerint a kompenzációs kifizetések és a piaci támogatások – amelyek most a 
CAP költségeinek több mint 80 %-át teszik ki – teljesen megszűnnek, és részben az 
átalakulást segítő támogatásokra, de jelentősebb részben a környezeti és vidékfejlesztési - 
azaz agrikulturális – feladatokra kerülnek átcsoportosításra közvetlen kifizetések formájában. 
Hangsúlyozottan kifizetésről, díjról (payment) van szó és nem támogatásról vagy segélyről 
(subsidy), mivel ez közpénzekből kerül kifizetésre a közösség számára szerződéses alapon 
végzett környezeti szolgáltatásokért (ÁNGYÁN 2000, 2001, SZAKÁL 1998). A jelenlegi 
strukturális politikai és agrár-környezetvédelmi intézkedések helyét az egyre bővülő agrár-
környezeti és vidékfejlesztési kifizetések vennék át. Az exporttámogatások is teljesen 
megszűnnének, és a termeléskorlátozó (kvóta és egyéb) rendszerre már nem lesz szükség, 
tehát megszűnne a CAP minden piactorzító és feszültséget okozó hibája. (SZAKÁL 1998, 
1999) 

Ebben a rendszerben a mezőgazdálkodásból élő családok jövedelmében a termelési 
feladatokhoz kapcsolódó piaci értékesítésből származó árbevétel illetve az agrárkörnyezeti, 
valamint társadalmi, szociális és egyéb teljesítmények alapján kapott kifizetésekből származó 
jövedelem egymáshoz viszonyított aránya a térség adottságaitól, agroökológiai feltételeitől 
nagy mértékben függ. E két bevételi forrás kell, hogy a családok megélhetését biztosítsa. 

Időközben elkészült a CAP félidejű felülvizsgálata is. Ennek eredményéről az Európai 
Közösségek Bizottsága számolt be. Összességében megállapították, hogy további 
korrekciókra van szükség az EU mezőgazdasága versenyképességének fokozása, a 
piacorientált, fenntartható mezőgazdálkodás kialakítása, valamint a vidékfejlesztés erősítése 
terén (http://www.fvm.hu/). 

Az alkalmazkodó földhasználati rendszer sikeres megvalósításának feltétele a 
közgazdasági környezet megváltoztatása is, vagyis olyan ökológiai adó- és 
támogatási/kifizetési rendszer kidolgozása és bevezetése, amely a közterheket az élő 
munkáról az anyag-, energia- és környezethasználatra helyezi át, felértékelve ezzel az emberi 
munkát, a foglalkoztatást, az egészséges táplálékot és a tiszta környezetet, és leértékelve az 
embert kiszorító, a környezetromboló, lineáris, egyfunkciójú gazdálkodási rendszereket 
(ÁNGYÁN 2000). 

 
2.6. Magyarországi folyamatok, a Nemzeti Agrárkörnyezet-védelmi Program (NAKP) 
 

A vázolt többfunkciós agrármodell gyakorlati megvalósítására olyan új agrárstratégiai 
rendszer szükséges (ÁNGYÁN 1998), amely:  
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• többfunkciós mezőgazdaságot céloz, amely mindazon – élelmiszertermelési, 
ökológiai-környezeti valamint regionális, társadalmi – funkcióját betölti, melyeket a 
társadalom elvár tőle; 

• fenntartható mezőgazdálkodást céloz, amely tartósan abban a helyzetben van, hogy e 
többféle funkcióját egyaránt el tudja látni azáltal, hogy fenntartható termelési 
módszereket alkalmaz, valamint annak beismerése által, hogy e termelési, 
gazdálkodási mód környezeti valamint társadalmi, regionális teljesítményeit 
honorálnunk kell; 

• alkalmazkodó mezőgazdaságot céloz, amely a tájak adottságainak megfelelő 
gazdálkodási rendszereket és intenzitási fokot használ a tájra, termőhelyre jellemző, 
minőségi termékek előállítására; 

• egész területünkre kiterjedő („területfedő”) mezőgazdaságot céloz, amely védett vagy 
hátrányos helyzetű térségeinkben ugyanúgy jelen van, mint agrártermelési 
régióinkban, de itt ökoszociális feladatai kerülnek előtérbe; végezetül 

• versenyképes mezőgazdaságot céloz, amely megállja a helyét a piacokon is; a verseny 
azonban tisztességes versenyt jelent, vagyis azokat az „ökoszociális játékszabályokat”, 
amelyeket az európai s benne a magyar mezőgazdaság modellje magába foglal és 
gyakorlata betart, azokat a WTO keretei között is rögzíteni kell. 

(http://www.ktg.gau.hu/uj/download/kutatas/CIKK_color_webre.htm) 
A természetvédelem és a mezőgazdálkodás összehangolására 1997-ben készült el 

Magyarország EU- konform zónaterve (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási 
Intézet, Térinformatikai Stúdió), mely a lehető legteljesebben figyelembe veszi a különböző 
régiók agrártermelési és nem-termelési típusú potenciáljait, e koordináták mentén 
kategorizálja az ország különböző területeit, és az így kialakuló zónákban eltérő agrár- és 
vidékfejlesztési prioritásokat alkalmaz.  

A zónarendszer szerinti termőterület-felhasználás első három kategóriája a támogatások és 
közvetlen kifizetések célterülete, itt olyan projektek indulnak, amelyek a támogatási 
prioritásoknak megfelelnek. A termőterület-felhasználás negyedik, vagyis az agrártermelés 
zónája, a GATT-WTO folyamat eredményeképpen a piaci versenykategóriába kerül. 
Komparatív ökológiai előnyeit a piacon kell hogy érvényesítse, így ez a kategória a legjobb 
agroökológiai adottságú területeket foglalja csak magába. Támogatásra illetve közvetlen 
kifizetésre csak az egyéb kísérő funkciók (pl. a 7-12% mezőgazdasági területet kitevő 
biotóphálózati rendszer kialakítása, fenntartása, ápolása, agrárkörnyezeti alapprogram 
bevezetése, vidéki foglalkoztatás, szociális, kulturális funkciók, stb.) vállalása arányában, 
kiegészítő jelleggel számíthat. 

A zónarendszer kialakításában (szempontrendszer kidolgozása, súlyozási rendszer) számos 
szakintézmény vett részt, mint az FVM Agrár-környezetgazdálkodási Osztálya, a KöM 
Természetvédelmi Hivatala, a GATE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete, az MTA 
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, a FÖMI, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület és további intézmények szakemberei. E földhasználati zónarendszer eligazítást ad 
arról, hogy Magyarországon hol vannak a különböző földhasználati kategóriák területei. A 
területek agrártermelési alkalmasságának és környezeti érzékenységének térinformatikai 
egyesítésével, területi integrációjával létrejött agráralkalmassági-környezetérzékenységi skála 
mutatja meg a potenciálisan mezőgazdasági termelésre alkalmas területek, a környezetileg 
érzékeny, valamint a kettős hasznosíthatóságú területek területi kiterjedését és 
elhelyezkedését. E zonalitás alapozza meg a területileg differenciált és többfunkciós 
mezőgazdálkodás modelljének megfelelő agrárfejlesztés kereteit rögzítő Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Programot (NAKP) (ÁNGYÁN et al. szerk. 1999). 
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Magyarországon a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot (NAKP) az Országgyűlés 
környezetvédelmi bizottsága a 2253/1999. számú kormányhatározattal fogadta el és a 
tervezett 2000. évi elindítása helyett 2002 februárjában került meghirdetésre  

A NAKP környezetbarát mezőgazdasági földhasználatot támogató célprogramjai két 
főtípusba sorolhatók. Az első fő típust az úgynevezett horizontális vagy országos 
célprogramok alkotják, amelyek a hazai mezőgazdasági földhasználat teljes területére 
kiterjednek. Ezen programok célkitűzése az, hogy támogatást nyújtsanak a különféle 
földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárásoknak, így elősegítsék 
a magyar agrárgazdaság új, hosszú távon is fenntartható, és versenyképes fejlődési 
modelljének kialakulását. Ennek érdekében különböző támogatási programok révén segítse a 
környezeti szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodási tervezés elterjedését, az integrált 
növény-, zöldség- ill. gyümölcstermesztés; az ökológiai gazdálkodás terjedését, a 
gyepterületek és vizes élőhelyek megfelelő hasznosítását, valamint a környezetbarát állattartás 
kialakulását.  

A célprogramok másik fő típusát az úgynevezett zonális vagy térségi célprogramok adják, 
amelyek az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági 
földhasználatát segítik, hozzájárulva az egyes térségek adottságaikhoz illeszkedő 
gazdálkodási formák elterjedéséhez, a tájgazdálkodás kialakulásához, a terület környezeti, 
természeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen programok célterületei közé olyan 
térségek, kistérségek tartozhatnak, amelyek természetvédelmi, talajvédelmi vagy vízvédelmi 
szempontok miatt valamilyen speciális hasznosítást igényelnek. A térségenként kidolgozott 
földhasznosítási formák, gazdálkodási módszerek alkalmazását támogatják az egyes 
célprogramok. Az említett térségi célprogramok hálózatot alkotnak, így kialakulhat az ún. 
Érzékeny Természeti Területek (ESA) hálózata, melyek egyben kulcsfontosságú területeit 
képezik Magyarország ökológiai hálózatának is.  
(KERÉNYI 2003, http://www.ktg.gau.hu/KTI/fmv/alapok/12.htm). 
A program 2002. évi – az agrártámogatások között önálló fejezetben megjelenő – pályázati 
kiírására több mint 5000 pályázat érkezett, a pályázott terület meghaladta a 275 ezer ha-t, az 
igényelt területalapú támogatási összeg pedig megközelítette a 4,5 milliárd forintot. 
Az 1 ha pályázott területre jutó átlagos támogatásigény 16 320 Ft/ha. A program 
rendelkezésére álló forráskeret 2002-ben 2,5 milliárd Ft volt.  
A pályázatok kiértékelésének előzetes eredményei alapján úgy tűnik, hogy a rendelkezésre 
álló területalapú támogatási forráskeret a pályázók által igényelt összegnek csak mintegy 45 
%-át fedezi, más szavakkal az igény a rendelkezésre bocsátott keret mintegy 2,2-szerese már 
úgy is, hogy az agrárium a programot és annak lehetőségeit szinte nem is ismeri. Ez 
önmagában – EU forrásbevonási szándékainkon túl – is feltétlenül indokolja a program 
költségvetésének gyors ütemű emelését, és minimális célként 7,5 milliárd Ft biztosítását a 
2003. évi agrártámogatási rendszerben. (http://www.ktg.gau.hu/KTI/fmv/alapok/12.htm). 
Jól láthatóan Magyarországon is megteremtődtek tehát a zónarendszer és a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program által a fenntartható földhasználat, gazdálkodás és tájhasználat 
keretei.  
 
2.7. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges anyag és módszer irodalmi áttekintése 

 
2.7.1 A történelmi térképek szerepe a tájváltozások elemzésében 

 
Az ember a táj potenciális adottságainak kihasználása érdekében környezetét folyamatosan 

alakítja. Mindenféle beavatkozás közvetlenül, vagy közvetve hat az egyes elemekre, 
elemegyüttesekre. A tájszerkezet, a tájháztartás, a tájkép ezért állandóan változik. A tájnak 
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éppen a változások, a mindenkori társadalom megnyilvánulásainak tükrözése az egyik legfőbb 
ismérve. Az ember a mindenkori pillanatnyi érdekei és technikai eszközei szerint hasznosítja 
tehát környezetét, alakítja a tájat (CSEMEZ 1996, JEDICKE 1994, STEUBING-BUCHWALD-
BRAUN 1995). A történelmi térképek az adott időszak állapotának leghitelesebb forrásai. 
Segítségükkel nemcsak a táj változásainak mértéke, hanem a tendenciák jellege is 
egyértelműen meghatározható (CSEMEZ 1996). A régi térképek segítségével lehet az egyes 
térségek, régiók alakulásának történetét feltárni, az ökológiai tévcselekedetekre - vagy éppen 
a táji adottságok iránti alázatra rámutatni, az egyedi tájértékek keletkezését megállapítani, 
tájvédelmi, természetvédelmi törekvéseket, tájrehabilitációs elképzeléseket érvényesíteni. A 
régi térképek a mai tájrendezési tervek, környezeti hatástanulmányok település-fejlesztési 
koncepciók elkészítéséhez, az ok-okozati összefüggések feltárásához nélkülözhetetlenek 
(CSEMEZ 1996). A térképek a készítésük idején lévő táji adottságokat a mindenkori technikai 
eszközökkel, a lehető legpontosabb módon tükrözik vissza. A feliratok, a korabeli 
megnevezések gyakran utalnak a tájhasználatra. A történelmi térképek értékes adatokkal 
szolgálnak a fenntartható térhasználat kialakításához egyrészt a stabil élőhelyekről, 
tradicionális táj-, és térhasználatról, másrészt előzetes információkat szállítanak az esetleges 
tájháztartásban beállt sérülésekről, és a megőrzendő táji értékekről (ILLYÉS 1995). A változás 
arányainak, mértékének kimutatása pedig elősegíti az adott település, településcsoport, 
tájegység objektív megítélését, a kialakult állapot megértését, az ökológiai hatások 
érvényesülésének okait. A történelmi térképek elemzésével lehetőségünk nyílik a korábbi 
tájhasználat, tájfelépítés megismerésére és a mai tájállapottal való összevetésére. 
Következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy az egyes tájátalakulások milyen 
következményekkel jártak a táj későbbi tájhasználati lehetőségeit illetően. Megállapítható 
továbbá, hogy milyen jellegzetes tájhasználati formák jellemezték az adott területet, és annak 
megmaradtak e formái a mai tájhasználatban. Megfigyelhető a tájfejlődési stádiumok 
egymásutánisága is.  

A tájalakulás változásait hitelesen és valamennyi településre egyaránt alkalmazható módon 
a XIX. század második felétől tudjuk pontosan vizsgálni. A múlt század végétől készültek 
ugyanis az első településenkénti, ún. településsoros kimutatások, amelyekben a közigazgatási 
terület egészére művelési áganként, valamint erdő és művelés alól kivett bontásban 
szerepelnek a számértékek. A tájváltozást a különböző időszakok, évek művelési ágankénti és 
felületszerű összehasonlításával célszerű áttekinteni (CSEMEZ 1996). 
A térképek készítését mindig három szempont motiválta: 

• hadászati, 
• közigazgatási-adózási és 
• tájrendezési-területfejlesztési (GÁBOR- HORVÁTH 1979, CSEMEZ 1996). 

A régi térképek esetében figyelembe kell venni a maitól eltérő ábrázolásmódokat, vetületi 
rendszereket és mértékegységeket. Korábban nagy gondot okozott a földfelszín ábrázolása, a 
domborzat, a harmadik dimenzió megjelenítése. A kezdeti, a dombok, a hegyek oldalnézeti 
ábrázolása miatt a XVII. század végéig készült térképek maiakkal történő felületszerű 
összehasonlítása körülményes és sok tévedésre ad módot (CSEMEZ 1996). A XVIII. század 
elejétől ismeretes a lejtők csíkozással történő, majd a XIX. század óta a lejtők meredekségét 
kifejező egyezményes ábrázolás (KLINGHAMMER-PÁPAY-TÖRÖK 1995). Az ábrázolásmódból 
adódó torzulások mellett a régi térképek használatát azok eltérő, a ma már alig ismert 
méretarányok átmásolása is nehezíti. 

A méretarányból, a vetületi rendszerből adódó különbségeket a tájtörténeti elemzések 
során a bedigitalizált térképek mai térképekre igazításával, „torzításával” lehet korrigálni 
(CSEMEZ 1996, KERTÉSZ 1997). A tájtörténeti kutatásokhoz birtok-, telepítési-, és úrbéri 
térképek, katonai felmérések, illetve kataszteri térképek állnak rendelkezésre. Az egykori 
tájhasználatot, tájfelépítést a birtok-, telepítési- és úrbéri térképek jól bemutatják, nehézséget a 
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különböző méretarányok, eltérő jelkulcsok, valamint a vetületi rendszer okozhat. A kataszteri 
térképek szintén fontos információkat szolgáltatnak a tájelemző munkákhoz. Ezek a térképek 
a földadó kivetéséhez készültek, melyekhez a földek területét pontosan kellett ismerni. II. 
József császár 1785-ben rendelte el a földtulajdonosok nyilvántartásához és a földadó 
kivetéséhez elengedhetetlenül szükséges kataszteri térképezés megindítását, mely rendeletet a 
halálos ágyán visszavonta, így a munka egy időre abbamaradt. Az abszolutizmus idején 
azonban újra elrendelték a felméréseket és a kiegyezés után felgyorsult a kataszteri 
térképkészítés (HARKÁNYINÉ SZÉKELY ZS. 1999). Az M 1:2888 méretarányú térképeket a 
fontosabb belterületen 1:1440 és 1:720 méretarányú szelvények egészítették ki. A kataszteri 
térképek használatát nehezíti a méretarányuk, hiszen nagyobb térségek áttekintéséhez a 
szelvények tömegét kellene átnézni és kezelni. Kisebb területek esetén azonban nagyon 
pontos információkkal szolgálnak. 

A térinformatikai elemzésekhez leginkább használható térképes információkat a katonai 
felmérések térképszelvényei szolgáltatják. Magyarország területére 1766-72 és 1782-85 
között 963 felvételi szelvény készült el (Josephinische Aufnahme). A 64X42 cm felmérési 
szelvény 2X1,5 mérföld nagyságú területet ábrázol. Az egy óra alatt megtehető 4000 lépés 
távolságból kiindulva meghatározott méretarány méterrendszerre átszámítva 1: 28 800-es 
léptéknek felel meg (KLINGHAMMER-PÁPAY-TÖRÖK 1995). 

Az első katonai felmérés fekete-fehér másolatai a Hadtörténeti Térképtárban találhatók 
meg. A második katonai felmérés országosan 1806 és 1869 között készült el. Ezek a térképek 
szemben az első katonai felmérés térképeivel már egységes jelkulccsal készültek (CSEMEZ 
1995, GÁBOR-HORVÁTH 1979). A domborzat ábrázolása is szabványos csíkozással történt. A 
harmadik katonai felmérés 1872-1884 között készült el és az Osztrák- Magyar Monarchiát 
egyetlen területi egységként kezelve hozták létre az 1:25 000 méretarányú térképeket. A 
térképszelvények csupán fekete-fehér másolatai találhatók meg a Térképtárban, amely sok 
esetben megnehezíti a térképek értelmezését. Mindent összevetve a katonai felmérések azért 
jelentősek, mert viszonylag könnyen hozzáférhetők, az egész országot lefedik és 
segítségükkel két évszázadig visszanyúlóan követhetők a hazai tájváltozások (CSEMEZ 1996). 

A történelmi térképek feldolgozásában nagy segítséget jelentenek a Földrajzi Információs 
Rendszerek (FIR-ek). A térinformációs rendszereket minden olyan területen jól lehet 
alkalmazni, ahol tervezésről, dokumentálásról, döntéshozatalról, vagy egészen egyszerűen 
adatok térbeli tárgyakhoz, objektumokhoz való kapcsolásáról van szó (BILL 1999a). A 
térinformatika módszereit elsősorban a térrel foglalkozó tudományok alkalmazzák. Ide 
soroljuk mindazon tudományokat, amelyek tárgyak vagy jelenségek térbeli elhelyezkedését is 
vizsgálják. Ide tartoznak tehát egyebek között a geotudományok, a mezőgazdasági 
tudományok, részben a mérnöki tudományok is (KERTÉSZ 1997). A tértudományok területi- 
földrajzi adatokat dolgoznak fel, amelyeknek két fontos tulajdonságuk van: egyrészt meg kell 
mondanunk, hogy hol helyezkednek el a térben, vagyis meg kell adnunk valamilyen 
koordinátarendszerben koordinátáikat, másrészt meg kell mondanunk, hogy miről van szó, 
vagyis mi az a tárgy vagy jelenség, amelynek koordinátáit megadtuk (KERTÉSZ 1997 
DETREKŐI-SZABÓ 1995, PAPP-VÁRY 1990). 

A térképelemzések mellett fontos információkkal szolgálnak az irodalmi anyagok is, 
melyek sokszor kiegészítő adatokat nyújtanak az egyes időpontok térképszelvényei mellé. A 
térképek és az irodalmi anyagok együttes áttekintésével korhű képet kaphatunk az egyes 
időintervallumok tájállapotáról és változásairól. Irodalmi anyagokat, főleg úti leírásokat, 
megfigyeléseket, erdőgazdasági és legelőgazdasági üzemterveket, állatlétszám összeírásokat, 
vegetáció leírásokat, beszámolókat lehet egy-egy terület korábbi használatával kapcsolatosan 
a levéltárakban találni, melyek megjelenítik az egykori táj használatát, jellegzetességeit, az 
emberek életét. Mindezek nagyban segítik, és jól kiegészítik a térképes anyagokban rejlő 
térinformációkat.  
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2.7.2 A földhasználati zónaelemzések térinformatikai háttere 

 
Egy adott terület környezeti érzékenységének, illetve agrárpotenciáljának együttes 

figyelembe vétele a különböző információ tartalmú adatbázisok térinformatikai 
összekapcsolását igényli (BILL 1999b). A környezettel kapcsolatos FIR- alkalmazások 
(Földrajzi Információs Rendszer) a legtipikusabb és legfontosabb felhasználási területekhez 
tartoznak, mert óriási, nagyon sokféle területi adat egymással való összekapcsolásának 
lehetőségét teremtik meg (KERTÉSZ 1997 BARTELME 2000, BILL 1999b GÁSPÁR 1990). 
Olyan új összefüggésekhez juthatunk el így, amelyekre korábban nem is gondolhattunk. Egy 
környezeti adatbázisból, annak különböző tematikus egységeiből vett különböző adatszintek 
összekapcsolása útján állnak elő ezek az összefüggések.  

Fontos azt külön is hangsúlyozni, hogy nagyszámú és nagyon sokféle, különböző adatról 
van szó, amelyeket egyidejűleg tudunk figyelembe venni. Ez azért lényeges, mert a Föld, a 
környezet, a táj életébe avatkozunk bele, azt változtatjuk meg, a táj és a környezet pedig 
nagyon sok tényezőtől függő komplex rendszerek (KERTÉSZ 1997). 

A soktényezős adatbázis tehát mind tervezési feladatokhoz, mind pedig már meglévő 
környezeti összefüggések kimutatásához nagyon jó alap lehet (KERTÉSZ 1997). 

A földhasznosítás tervezése viszonylag új irányzat. Nem könnyű megtervezni és előírni 
azt, ami környezet- és természetvédelmi szempontból optimálisnak tűnik (TÓZSA 2001, 
KERTÉSZ 1997). A tértudományokban a valóság jelenségeit valamilyen módon modellezni 
szükséges (TAMÁS 1997). A térinformatikai modellépítés alapjaiban nem különbözik a 
tértudományokban alkalmazott modellezéstől. Egy információs rendszerben a valós világot 
egy - lehetőleg minél pontosabb - modellben kezeljük. A valóságnak tehát egy részét ragadjuk 
csak meg, absztrakció által. Az adatok ezen absztrakció egyszerűsített és a számítógép által 
felfogható eredményei. A modell fogalma sokféleképpen meghatározható. MÁRKUS B. (1983) 
meghatározása szerint a modell az objektum visszatükröződésének sajátos eszköze, mert nem 
alakul ki reális kölcsönhatás a modellezett objektum és a modellezés eredményeként kapott 
tükörkép között. Ugyanokkor a modellben mindig visszatükröződik vagy reprodukálódik – 
általában megváltozott és egyszerűsített formában - a modellezett objektum struktúrája vagy 
némely más jelentős vonása. Az adatmodell tehát olyan szabályok összessége, amelyek az 
adatoknak az adatbázisban való szerveződését határozzák meg és logikai egységet hoznak 
létre az adatok, valamint az adatok kapcsolatai között (KERTÉSZ 1997). 

A földhasználati zónarendszer kialakítása alapvetően alkalmassági vizsgálatot jelent. Arra 
a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott területen belül a mezőgazdasági termelési, 
valamint természet- és környezetvédelmi szempontok együttes figyelembe vételével hol 
milyen alkalmasságú, érzékenységű területrészek találhatók. Azaz hol vannak és milyen 
kiterjedésűek a mezőgazdasági termelésre alkalmas, vagy környezetileg érzékeny és ezért 
védelmi, stabilitású funkciójú területek, vagy éppen a kettős meghatározottságú területek 
foltjai. Ehhez olyan adatbázist kell létrehozni, amely mindkét szempontrendszer 
követelményeinek eleget tesz.  

Korábbi kutatásokra alapozva (GÖRÖG 1954, PASKOVSZKIJ 1957, ERDEI et al. 1959, 
SEBESTYÉN 1960, BERNÁT et al. 1961, BULLA 1962, BERNÁT et al. 1977, KUKOVICS et al. 
1973, SZÁNIEL 1966, 1973, NAGY 1981) megállapítható, hogy a mezőgazdasági 
alkalmasságot alapvetően a talaj, a domborzat, és a klíma tulajdonságok határozzák meg. Míg 
a környezeti érzékenység a talaj, az élővilág és a víz témacsoportok köré csoportosul.  

A térképi modellezés során a különböző kiválasztott rétegeket úgy kombináljuk, hogy egy 
új térképi réteget kapjunk ennek eredményeként, amely tartalmazza az eredeti térképi rétegek 
információit, azonban egy teljesen új információt szolgáltat a felhasználónak (TAMÁS 2000). 
Mielőtt azonban összeállítanánk a vizsgálati terület lokális szintű adatbázisát figyelembe kell 
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vennünk néhány alapvető információt a hibák forrásaival kapcsolatosan. Egy adott terület 
modellezése során ugyanis sokféle hibaforrással kell számolni. Természetesen minél több 
ilyen forrást kizárunk annál pontosabb lesz a modellünk.  

A hibák forrásait BURROGH P. A. (1986 in KERTÉSZ 1997) három nagy csoportra osztja: 
Nyilvánvaló hibaforrások, az adtok kora, a területi lefedettség, a méretarány, a megfigyelések 
sűrűsége, a relevancia, a formátum. A másik nagyobb csoport az eredeti mérésekből és a 
természetes szórásból eredő hibák lehetnek, mint a helyzeti pontatlanság, a kvalitatív és 
kvantitatív pontatlanságok, az adatszórásból eredő hibák. A harmadik hibalehetőségi forrás az 
adatfeldolgozás során léphet fel, mint a számítógép numerikus hibái, a topológiai elemzés 
során fellépő hibák, valamint az osztályozási és generalizációs hibák.  

Mindezek ismeretében célszerű a vizsgálati területről a lehető legtöbb már létező 
információt begyűjteni, melyek az imént említett témacsoportok (agráralkalmasság, 
környezeti érzékenység) köré csoportosulnak. A következő lépésben meg kell vizsgálni azt, 
hogy a rendelkezésre álló információk mennyire használhatók fel egy adatbázison belül. 
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III. A VIZSGÁLATI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
3.1 A vizsgálati terület lehatárolása 
 

István-major külterület Tolna megyében, közvetlenül Bonyhád város szomszédságában 
terül el, megközelítően 1100 ha-on, mely a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Mecsek és 
Tolna-Baranyai-dombvidék elnevezésű középtáj Tolnai-dombság kistájcsoportjának 
Szekszárdi dombvidékén található. 

A vizsgálati terület a kistáj nyugati részén helyezkedik el, melyet nyugatról a Völgység 
„asztalsima”, helyenként dimbes-dombos, völgyes tájai határolják, a várossal és a Völgységi-
patak széles alluviális völgysíkjával (Melléklet: 1. ábra).  

Északról a Szekszárdi-dombság lankásabb vonulatai, valamint a Ladományi- fennsík, 
keletről pedig a Grábóci- patak völgye, valamint a mellette elterülő Cseresznyés-dűlő veszik 
körül e tájat. Délről a Börzsöny mögött elterülő hatalmas kietlen szántók és a Cikói magaslat 
húzódik. A területet tulajdonképpen négy település határolja: Bonyhád, Börzsöny, Grábóc és 
Ladomány. Észak-Nyugatról a 6-os főközlekedési út (Budapest-Pécs), délnyugatról a 
Bonyhád-Bátaszék főút, míg keletről Bonyhád város közigazgatási határa és északról pedig a 
Ladományba vezető aszfaltozott út, illetve a Vörösmarty-forrás mögött húzódó erdő széle 
alkotják a terület közvetlen határát. 
 
3.2 Földtani jellemzői 
 

A Szekszárdi-dombság belső területe változatos irányú szerkezeti vonalak mentén a felső 
pleisztocénben feldarabolódott és kiemelkedett, északi és keleti peremterületeken pedig a 
vetődésekkel töréslépcsők alakultak ki. A dombság területe döntő mértékben felső pannóniai 
üledékből és az azokra települt löszből épül fel. A felső pannóniai üledékek: agyag, homokos 
agyag, homok és homokkő csak néhány völgybevágásban kerülnek a felszínre, mert rájuk a 
pleisztocén folyamán vastag (20–40 m-es) rétegsor: vörösagyag, típusos lösz, szoliflukciós, 
lejtőtörmelékes lösz települt (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 
 
3.3 Domborzati adatok 
 

A dombvidék kialakulása számos vonatkozásban különbözik a szomszédos kistájakétól. A 
különbözőségek elsősorban a dombvidék földtani felépítéséből adódnak, valamint a rétegtani 
viszonyokban és az eltérő szerkezeti tulajdonságokban keresendők. Míg a Völgység és a 
Hegyhát a közép pleisztocén folyamán süllyedő akkumulációs terület volt, addig a Szekszárdi 
dombvidéket kiemelkedés és alternatív lepusztulás jellemezte (ÁDÁM et al. szerk. 1981).  

A Szekszárdi dombvidék területe 180 km2, mely aprólékosan tagolt, sajátos domborzatát a 
pleisztocén szerkezeti mozgások, a derázió és a lösz „karsztosodása” eredményezte. A 
szerkezeti vonalakkal határolt mozaikok között aszimmetrikusan kiemelt, szabálytalan alakú, 
magas löszhátak, löszgerincek és fennsíkok találhatók, köztük – a szerkezeti vonalakon – 
mély eróziós völgyek alakultak ki. Sűrű deráziós völgyhálózat is képződött, sok helyütt 
megfigyelhetjük a régi suvadások maradványait, a lösz lepusztulásformáinak (löszdolina, 
löszkút, löszszakadék, löszvölgy, löszmélyút, löszcirkusz, löszpiramis stb.) pedig 
leggazdagabb hazai tárházát találjuk a dombság területén. A löszhátak és löszgerincek nagy 
részét az eróziós és deráziós völgyek, a löszmélyutak mára már tanúhegyekké szabdalták, 
különösen a dombság északi és nyugati peremvidékén, de az északkeleti részen a Parászta-, 
Bartina-, Csatári- és Tóth-völgy közti löszgerincek feldarabolódása is folyik. A löszgerincek 
felszíne szinte teljesen erodált, az alacsonyabb löszplatók, pl. a dombság nyugati peremén 
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Börzsöny-Kakasdi löszplató (183 m) sík felszíne kevéssé lepusztult, a lepusztulásformákat a 
sok löszdolina képviseli. A dombság keleti és északi peremén meredek, csuszamlásos 
töréslépcsők alakultak ki, amelyekre elsősorban a szoliflukciós üledékfelhalmozás 
(lejtőstundra) jellemző (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm) (ÁDÁM et al. 
szerk. 1981). 

A rögösen feldarabolódott dombhátak és dombsorok formálásában a szerkezeti mozgások 
mellett az alternatív lepusztulásnak (geliszoliflukció, felszíni lemosás suvadások) és az 
antropogén tényezőknek is jelentős szerepük volt. A rögösen feldarabolt felszín a terület 
mezőgazdasági művelését nagymértékben megnehezíti. Az elsődleges szerkezeti formák ma 
már számos helyen csak keskeny, lekerekített eróziós-deráziós löszhátakká, éles 
löszgerincekké, eróziós-deráziós tanúhegyekké, keskeny deráziós nyergekké és pusztuló 
lejtőkké váltak. Különösen ilyen a kép a dombvidék északi és nyugati peremén, ahol a 
Völgység-patak és a Rák-patak völgye felé kibillent dombok már nagyrészt tanúhegyekre 
bomlottak fel (István major külterület). Belső területe tehát szabálytalan alakú dombhátakból 
és dombsorokból, valamint a dombsorok közti vetősíkokban kialakult zegzugos futású eróziós 
völgyekből áll, peremterületeit pedig meredek töréslépcsők szegélyezik (ÁDÁM et al. szerk. 
1981). 

A dombvidék központi és nyugati részét gyengén DK felé lejtősödő, magasra kiemelt 
löszplató jellemzi (Óriás-hegy 300 m, Hármashalom 295 m, Börzsöny-Kakasdi löszplató 183 
m). Gyengén erodált felszínüket elszórtan dolinák hálózzák be (MAROSI-SOMOGYI 1990). A 
dombság átlagos magassága 196 m tszf. A vizsgálati terület legmagasabb pontja a Börzsönyi 
magaslat: 180 m tszf. A dombvidék reliefenergiája a peremterületeken és központi részeken 
km2-ként a 150 m-t is meghaladja (MAROSI-SOMOGYI 1990). 
 
3.4 Talajviszonyok 
 

A Szekszárdi-dombság a zömmel löszös talajképző kőzeten, 600-700 mm csapadékátlag 
mellett természetes körülmények között erdőzónában kialakult, uralkodóan Ramann-féle 
barna erdőtalajok körzete. A legmagasabbra emelkedő Szekszárdi-dombvidéki és Mecsek-
szegélyi részeken az agyagbemosódásos barna erdőtalaj foltjai jelennek meg. A körzet DNY-i 
felében gyenge mértékű az erózió, ezért az egész körzetben uralkodónak tekinthető a jó (IV. 
oszt.) természetes termőképesség, ami csak a völgyek alluviális térszínein csökken gyenge 
minőségűvé (VII-VIII. oszt.) (MAROSI-SOMOGYI 1990). 

A terület legnagyobb részén jó vízgazdálkodású, agyagbemosódásos barna erdőtalajokat 
találunk, amelyek a dombság nyugati részén, pannóniai üledékeken képződtek, többnyire 
erdővel borítottak. A magasabb domboldalakon löszön képződött barna erdőtalajok, illetve a 
keleti részen csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki, nagyobbrészt szőlőt művelnek rajtuk. 
Az alacsonyabb dombhátakon a löszön termékeny mészlepedékes csernozjomok képződtek, 
ezeket szántóföldek foglalják el. A patakvölgyekben réti öntéstalajokat találunk, amelyeknek 
kétharmadán rétek és legelők vannak (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 

A Dunántúli-dombság genetikai talajtérképe szerint (Stefanovits P. és Szűcs L. nyomán 
szerkesztette Szilárd J. in Ádám et al. szerk.) a vizsgált területen belül a következő 
talajtípusok fordulnak elő: 
− A Legelő földek, Tölgyfa dűlő, Hosszú dűlő, és a Vörösmarty-forrás fölött elhelyezkedő 

erdőben leginkább mélyen elhumuszosodott barnaföldet és mészlepedékes csernozjomot 
találhatunk (III. oszt.). 

− A Vörösmarty-forrás mentén és a Rák-patak mellett öntés réti talaj a jellemző. 
− A magasabb részeken a Rák-pataktól keletre (Vörös-hegy, Majos-hegy, Erdei dűlő, Piskó-

hegy, Mély völgy) Ramann - féle barna erdőtalajok a tipikusak. 
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3.5 Éghajlati adatok 
 
3.5.1 Napsugárzás, felhőzet 
 

Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, keleten azonban megközelíti a 
melegtípust. Az évi napfénytartam 2050-2060 óra, nyári és a téli pedig 820-830 illetve kb. 
210 óra. A téli félévben a viszonylag magas felszínrészeken általában több a napsütés, mint a 
lapályokon (MAROSI-SOMOGYI 1990). 
 
3.5.2 A levegő hőmérséklete 
 

Az évi középhőmérséklet 10,2-10,5 Co között várható. Az évi abszolút minimum átlaga –
10,0 Co és –16,0 Co között alakul (MAROSI-SOMOGYI 1990). A hőségnapok száma: 10-15 
(ÁDÁM et al. szerk. 1981). A Dunántúli-dombságon a nyári és a hőségnapok számának 
kedvező alakulás arra utal, hogy az alacsonyabb dombsági és síksági felszínrészeken a 
szántóföldi változatos növénytermesztés hőigénye kielégített sőt a DK-i vagy K-i rész déli 
expozíciójú lejtői a nagyobb hőigényű belterjes kultúrák (szőlő, gyümölcs) számára is igen 
kedvező hőmérsékleti feltételeket nyújtanak (ÁDÁM et al. szerk. 1981). 
 
3.5.3 Légáramlás 
 

Az uralkodó szélirány az ÉNY-i szél gyakoriságban utána az északi, majd a délkeleti szél 
következik (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 

A hosszú lankás, D-i kitettségű lejtők bizonyos szélvédelmet élveznek az uralkodó 
északias szelekkel szemben. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli (MAROSI-
SOMOGYI1990). 
 
3.5.4 Csapadék 
 

Az évi csapadékmennyiség 650-710 mm körül alakul. A vegetációs időszak 
csapadékmennyisége 400-420 mm. A legcsapadékosabb hónap a május. A téli időszakban 36-
38 hótakarós nap várható. Az átlagos maximális hóvastagság 26-28 cm. A 15 év 
csapadékátlaga: 589,12 mm. A legcsapadékosabb év 1995-ben volt 713,1 mm éves 
csapadékmennyiséggel, mely összeg az e területre jellemző éves csapadékmennyiség kereteit 
(650 mm) bőven túllépte. A legaszályosabb év 436,7 mm-rel 1983-ban volt, de 1988-ban sem 
haladta meg az éves csapadékmennyiség az 600 mm-t, és mindösszesen csak négy 
alkalommal volt 650 mm-en felül. Összességében elmondható, hogy – a két aszályos évtől 
eltekintve – ezen a területen a 15 év alatt a csapadék mennyisége 600 mm-en felül volt. 
(http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 
 
3.5.5 Éghajlati körzet 
 

A vizsgált terület a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű körzetbe tartozik, 
de a Szekszárdi-dombság egy kis darabkája átnyúlik a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, 
enyhe telű körzetbe is. Összességében általában kedvező éghajlati feltételeket nyújt e terület 
az uralkodó gazdasági ágazat, a mezőgazdaság számára. A klíma kiegyensúlyozottabb, mint 
az ország északibb vagy keletibb dombsági jellegű felszíneié, az éghajlati szélsőségek itt 
kevésbé érvényesülnek és kisebb gyakoriságúak (ÁDÁM et al. szerk. 1981). 
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3.6 Vízrajzi adatok 
 
3.6.1 Felszíni vízfolyások 
 

A természeti hatások eredőjeként Dél-Dunántúl vízfolyásainak közös jellemzője a 
kiegyenlítettség. Azt a szélsőséges vízszintingadozást, ami a csapadékjárás szeszélyességének 
következtében a terület K-i felén (a Szekszárdi-dombság is ide esik) törvényszerű lehetne, 
erősen lefékezi az üledékek áteresztő és tározó képessége. Ennek hatására a felszíni lefolyás 
elnyúlik, illetve a víz hosszabb időre tárózódik. A vízfolyások medreinek erős feltöltődése 
miatt még a fővölgyek (Sió, Kapos, Zala) medrei sem mélyebbek 2-5 méternél és nem 
szélesebbek 20-30 m-nél. Így az árvizek szintje rendszerint mindenhol meghaladja a 
völgytalpakét, és rövid időre el is borítja azt. A fővölgyek egykor teljesen árvizektől uralt 
árterét folyószabályozások alkalmával jórészt megszabadították az időszakos vízborítástól. 
Ezért a Sió mellett 85 km hosszan védőtöltések zárják el az egykori ártereket (MAROSI-
SOMOGYI 1990). 

A dombság vizei közvetve jutnak a Dunába. A terület nyugati részének vizeit a 24 km 
hosszú Rák-patak a Völgységi-patakba vezeti, ami a Sióba torkollik, és azon át jut a Dunába. 
A délkeleti terület lefolyó vizei a 41 km hosszú Lajvér-patakba kerülnek, a patak vize a Bátai-
főcsatornán keresztül kerül a Dunába. Periodikus magasvizek tavasszal, kisvizek ősszel 
vannak, de a patakok vízhozama kiadós nyári záporok idején is jelentősen megnő. 

A tájon két nagyobb állóvíz található: a Mőcsényi-halastó (felülete csaknem 24 ha) és a 
Szálkai-tározó (57 ha) (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). A vizsgált 
területnek két felszíni vízfolyása van a Rák-patak (24 km, 99 km2) és a Vörösmarty-forrás. A 
Rák-patak a vizét a Völgysági patakon keresztül a Sióba vezeti le, míg a Vörösmarty-forrás 
vizével a Rák-patakot táplálja. Az utóbbi 30-40 év alatt a Rák-patakot felduzzasztva sekély 
vizű halastavakat hoztak létre. Ezekből a vizsgált területen is találhatunk kettőt. A Rák-patak 
vízállása ősszel alacsony és tavasszal még árvízzel is lehet számolni. Vízminősége a sok 
szerves eredetű iszap miatt II. osztályú. A Rák-patak vízjárási adatai: LKV=20 cm, LNV=200 
cm, KQ=0,01, KÖQ=0,18, NQ=24 m3/s (MAROSI-SOMOGYI 1990). 

 
 
3.6.2 Felszín alatti vizek 
 

A talajvíz általában 4-6 m között van, vagy még mélyebben helyezkedik el. Mennyisége 
jelentéktelen. Kémiai összetételében a kalcium-magnézium-hidrokarbonátos típus az 
általános. Különös jellemzője a nagy keménység (25-35 nko) és sok helyütt nitrátokkal 
szennyezett. Szulfáttartalma viszont kevés (60 mg/l).  

A rétegvízkészlet 1-1.5 l/s km2-re becsülik. Az ártézi kutak száma kevés. Mélységük és 
vízhozamuk erősen változó, soknak a vize kemény. Néhány település vízellátása ideiglenes 
jellegű. A felszíni és felszín alatti vízkészlet kihasználtságát 40 % körülire becsülik, de a 
kutak kihasználtságát már 80 % felett vették igénybe 1984-ben is (MAROSI-SOMOGYI 1990). 
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3.7 Növényzet 
 
3.7.1 Potenciális vegetáció 
 

A Dunántúli-dombság természetföldrajzi nagytája egész területével a Holarktikus 
flórabirodalom közép-európai flóraterületének Magyar (Pannóniai) flóratartományához, s 
ezen belül a Dél-Dunántúli flóravidékének (Praeillyricum) területéhez tartozik. A 
Praeillyricum flóravidék legjellemzőbb sajátossága, hogy növényzete átmenetet képez a 
nyugat-balkáni (illir) és a magyar (pannon) flórák között (ÁDÁM et al. szerk. 1981). 

A vizsgált terület (István major külterület) Pécsi, Somogyi (1967) és Soó R. (1964-1973) 
szerzők által lehatárolt flóravidék felosztás szerint a Mecseki flórajárásba (Sopianicum) 
sorolható (in ÁDÁM et al. szerk. 1981).  

Nagy hatással van rá a Mecsek-hegység közelsége, éppen ezért délies elemekben is 
bővelkedik. A déli lejtőkön cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), a kisebb hajlású 
lejtőkön mészkedvelő tölgyesek (Rusco-Orno-Quercetum) húzódnak. Az északi lejtőkön 
éppúgy, mint a Mecsek-hegység alacsonyabb lösszel fedett területein nagy kiterjedésű 
gyertyános tölgyesek (Asperulo taurinae-Carpinetum) uralkodnak. A Mecsek-hegység 
alacsonyabban fekvő déli lejtőinek jelentős társulása a balkáni cseres-tölgyeshez hasonló 
pannóniai és ezüsthársas cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris és Tilio-arganteae-
Quercetum petraeae-cerris) erdőtípus is, melyből helyenként a vizsgálati terület magasabban 
fekvő erdővel borított részein foltszerűen találhatunk állományokat. 

Ez a jó növekedésű, zárt (70-80%) lombkoronaszintű szálerdő közepesen fejlett 
cserjeszinttel rendelkezik, de gyepszintje annál gazdagabb. Faji összetétele a 
lombkoronaszintben kocsánytalan- és csertölgy (Quercus petraea, Q. cerris), ezüsthárs (Tilia 
argentea), kevés gyertyán (Carpinus betulus). A cserjeszintben veresgyűrű-som (Cornus 
sanguinea), mezei juhar (Acer campestre), fagyal (Ligustrum vulgare), egybibés- és csere 
galagonya (Crataegus monogyna, C. oxyacantha), ostorménfa (Viburnum lantana) és virágos 
kőris (Fraxinus ornus) fordul elé leggyakrabban. A gyepszintben ligeti perje (Poa nemoralis), 
egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), hegyi és deres sás (Carex montana, C. flacca), vitéz 
bükköny (Vicia cassubica), fehér pimpó (Potentilla alba), fekete lednek (Lathyrus niger), 
sátoros margitvirág (Chrysanthemum corymbosum), erdei szálkaperje (Brachypodium 
silvaticum) és erdei ebír (Dactylis polygama) jellemző (BORHIDI-SÁNTA szerk. 1999). 

A Rák-patak öntéstalajain a potenciális vegetációt a magasártéri növényzet, 
keményfaligetek, kőris-szil ligeterdők (Alno-Padion) alkotják. Természetes állapotban 80-
90%-os záródású szálerdőket találunk itt, amelyekben kocsányos tölgy (Quercus robur), a 
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és a vénic szil (Ulmus laevis) fákból álló 
lombkorona-szintbe néha gyertyán (Carpinus betulus) és hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) is 
keveredik. Fejlett cserjeszintjét főként a veresgyűrű-som (Cornus sanguinea), a fagyal 
(Ligustrum vulgare), a kányabangita (Viburnum opulus) és a cseregalagonya (Crataegus 
oxyacantha) bokrai alkotják. A gyepszintben keltike fajok (Corydalis sp.) mellett 
salátaboglárka (Ficaria verna), az óriás csenkesz (Festuca gigatea), az erdei lórum (Rumex 
sanguineus), a gyepübükköny (Vicia sepium), a rezgő sás (Carex brizoides) a leggyakoribb 
fajok. 

A Rák-pataktól keletre elhelyezkedő dombosabb magasabb részek (Vörös-hegy, Major-
hegy, Erdei-dűlő, Piskó-hegy) növényzete már az illír hatás alatt álló dunántúli gyertyános-
tölgyesek (Helleboro- és Asperulo taurinae-Carpinetum és Querco-Carpinetum mecsekense) 
vegetációtípusba sorolhatók. Zárt lombkoronaszintjében a kocsánytalan- és csertölgy 
(Quercus petraea, Q. cerris), az ezüst- és nagylevelű hárs (Tilia argentea, T. platyphyllos), a 
gyertyán (Carpinus betulus), a bükk (Fagus silvatica) és a vadcseresznye (Prunus avium) 



 48

keveredik. Közepesen fejlett cserjeszintjét a veresgyűrű-som (Cornus sanguinea), a hólyagfa 
(Staphylea pinnata), a fagyal (Ligustrum vulgare), az ezüsthárs (Tilia argentea) és a csíkos 
kecskerágó (Euonymus europeus) bokrai alkotják. A gyepszintben a leggyakoribb fajok a 
kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum), az olocsán csillaghúr (Stellaria holostea), a tarka 
és a tavaszi lednek (Lathyrus venetus, L. vernus), a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), a 
medvehagyma (Allium ursinum), a borostyán (Hedera helix), a berki szellőrózsa (Anemone 
nemorosa), a májvirág (Hepatica nobilis) és a sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon) 
(BORHIDI-SÁNTA szerk. 1999). 

A tölgy-kőris-szil ligetetek (Knautio drymeiae-Ulmetum) többnyire égerligetek 
közbeiktatódásával kísérik a vízfolyásokat, de közvetlenül is szegélyezhetik a patakokat. Az 
utóbbi esetben viszonylag kevésbé nedves termőhelyet jeleznek, mint az égerligetek, tehát 
átmenetet képeznek a higrofil és mezofil azonális erdők között. Vízgazdálkodásuk a patakok 
vízjárásától, valamint az ártéri hordalék minőségétől függ. Aljnövényzetük a nagy esőzések 
idején rövidebb időre víz alá kerülhet. A barna erdőtalajok felé átmenetet képező öntés 
erdőtalajokon vagy lejtőhordalék talajokon fejlődnek, amelyeknek összetétele igen változatos 
lehet. A legtöbbször homokon vagy löszön, de ritkábban kavicstakarón vagy kompakt kőzetek 
(mészkő, homokkő) málladékából lerakott hordalékon is kialakulhatnak. István major 
külterület esetében löszön alakultak ki. A talajuk nitrogéntartalma általában nagy (BORHIDI-
SÁNTA szerk. 1999). 

A társulás lombkoronaszintje 25-30 m magas, borítása pedig az uralkodó fafajoktól 
függően 70-85%. A kocsányos tölgy (Quercus robur) mellett a magyar és a magas kőris 
(Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, F. excelsior), valamint a fehér nyár (Populus alba) 
is képezhet konszociációt. E szintben olykor egyéb fajok is találhatók, amilyen a mézgás éger 
(Alnus glutinosa), a korai és a hegyi juhar (Acer platanoides, A. pseudo-platanus), továbbá a 
kislevelű, és ezüst hárs (Tilia cordata, T. tomentosa). Az alsó lombkoronaszint 10-30%-os 
borítású, a magassága pedig 10-20 m. Nagyrészt alacsonyabbra növő fafajok alkotják, pl. a 
vadalma (Malus sylvestris), zelnicemeggy (Padus avium), vénic, mezei és hegyi szil (Ulmus 
laevis, U. minor, U. glabra), de kisebb csoportokban a gyertyán (Carpinus betulus) is 
megtalálható. A liánok közül itt él az erdei iszalag (Clematis vitalba), a borostyán (Hedera 
helix), és a komló (Humulus lupulus). Cserjeszintjük általában fejlett. Magassága 2-5 m, a 
borítása pedig 40-80%. A ligeterdők legjellemzőbb cserjéi – a veresgyűrű som (Cornus 
sanguinea), a kutyabenge (Frangula alnus), a kánya bangita (Viburnum opulus) és a vörös 
ribiszke (Ribes rubrum) – itt is előfordulnak. Az alsó cserjeszintben (újulat) néhol fáciesképző 
lehet a borostyán (Hedera helix), de a Délkelet-Dunántúl ligeterdeiben e szintben terem a 
védett jerikói lonc (Lonicera caprifolium). A gyepszint gazdag, záródása változó (10-100%). 
Legfontosabb fáciesképző fajai a következők: podagrafű (Aegopodium podagraria), 
medvehagyma (Allium ursinum), erdei szálkaperje (Brachipodium sylvaticum), odvas keltike 
(Corydalis cava), sárga árvacsalán (Galeobdalon luteum), szagos müge (Galium odoratum) és 
erdei nenyúljhozzám (Impatiens noli-tangere). Néhol a télizöld meténg (Vinca minor) is 
megjelenhet nagyobb tömegekben. A fáciesképző fajok mellett itt is a hegyvidéki bükkösök 
és gyertyános tölgyesek növényei játszanak fontos szerepet: a farkasölő sisakvirág (Aconitum 
vulparia),a békabogyó (Actaea spicata), a kapotnyak (Asarum europaeum), a hagymás és 
bókoló fogsír (Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos), az erdei kutyatej (Euphorbia 
amygdaloides), a hóvirág (Galanthus nivalis), a vicsorgó (Lathraea squamaria), az 
árnyékvirág (Majanthemum bifolium), az erdei szélfű (Mercurialis perennis), az erdei 
madársóska (Oxalis acetosella), a nagy földitömjén (Pimpinella major), a pettyegetett tödőfű 
(Pulmonaria officinalis), az enyves zsálya (Salvia glutinosa), a gombernyő (Sanicula 
europea) stb. (BORHIDI-SÁNTA szerk. 1999). E növények közé tájegységenként különféle 
szubmediterrán, balkáni és nyugat-balkáni jellegű elemek is keverednek, amilyen a kisvirágú 
és az illatos hunyor (Helleborus dumetorum, H. odorus), a magas csukóka (Scutellaria 
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altissima), valamint több nevezetes védett faj: hármaslevelű szellőrózsa (Anenome trifolia), 
olasz müge (Asperula taurina), borostás sás (Carex strigosa), fürtös gyűrűvirág (Carpesium 
abrotanoides), kockás liliom (Fritillaria meleagris), pofók árvacsalán (Lamium orvala), 
csőrös boglárka (Ranunculus psilostachys), szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) és 
piritógyökér (Tamus communis). 

E társulásban is jellegzetes növények: a pézsmaboglár (Adoxa moschatellina), a 
medvehagyma (Allium ursinum), a berki és a bogláros szellőrózsa (Anemone nemorosa, A. 
ranunculoides), az odvas és az ujjas keltike (Corydalis cava, C. solida), a salátaboglárka 
(Ficaria verna), a sárga tyúktaréj (Gagea lutea), a hóvirág (Galanthus nivalis),a galambvirág 
(Isopyrum thalictroides), a tavaszi tőzike (Leucojum vernum), a nyugati és a dunai 
csillagvirág (Scilla drunensis, S. vindobonensis) (BORHIDI-SÁNTA szerk. 1999). 

A Dél-dunántúli tölgy-kőris-szil ligetek a nedvesebb égerligetek termőhelyének 
feltöltődése vagy a patak medrének eltávolodása révén jöhetnek létre. Feltöltődő égerlápokat 
szegélyező égerligetekből is kialakulhatnak. Szukcessziós fejlődésük a viszonylag 
magasabban fekvő, üde talajú gyertyános-tölgyesek felé mutat. A dél-dunátúli tölgy-kőris-szil 
ligeterdők degradációs folyamatai igen hasonlóak a dél-dunántúli égerligetekéhez és az alföldi 
tölgy-kőris-szil ligetekéhez, tehát itt is a vízrendezések, valamint a mezőgazdasági és 
erdészeti tevékenységek esetleges káros mellékhatásaival lehet számolni. Ilyen esetekben a 
társulásban is elhatalmasodhat a fekete bodza (Sambucus nigra), a különböző szederfajok 
(Rubus fruticosus agg.), a nagy csalán (Urtica dioica), és a szinte kiirthatatlan, adventív 
magas aranyvessző (Solidago gigantea). Vannak olyan állományaik is, amelyeknek a 
lombkoronaszintjét nagyrészt tájidegen fajok képezik: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa 
(Ailanthus altissima), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), fekete dió (Juglans nigra), 
nemes nyárak (Populus x euramericana agg.) és fehér akác (Robinia pseudo-acacia). 

A társulás állományai Dél-Dunántúlon szórványosan fordulnak elő. Egykori 
terjedelmesebb állományai az erdőirtások révén meglehetősen kis területekre szorultak vissza, 
s napjainkban is fogyatkoznak. A veszélyeztető hatások szinte megegyeznek az alföldi-tölgy-
kőris-szil ligeterdőkével, tehát itt is a vízrendezések (patakszabályozások, lecsapolási 
munkálatok), egyes erdészeti beavatkozások (tarvágások, kituskózás, a vágásterület 
felszántása, vegyszerezés, tárcsázása, tájidegen fafajok telepítése) és az adventiv magas 
aranyvessző (Solidago gigantea) térhódítása jelenti a legfőbb veszélyt. 

A dél-dunántúli tölgy-kőris-szil ligetek több fajgazdag állománya fokozott védelmet 
érdemel. A vízgazdálkodási viszonyok optimális szintű szabályozásával, illetve 
helyreállításával, valamint természetszerű erdőgazdálkodással lehet ezeket az erdőket 
átmenteni a jövő számára. 

Védettségi kategória: védelemre javasolt (BORHIDI-SÁNTA szerk. 1999). 
 
Jellemző védett növények 
 
Gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), 
Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), 
Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans), 
Tavaszi hérics (Adonis vernalis), 
Májvirág (Hepatica nobilis), 
Nagy ezerjófű (Dictamnus albus), 
Pusztai meténg (Vinca herbacea), 
Szennyes ínfű (Ajuga laxmannii), 
Csillagőszirózsa (Aster amellus), 
Keleti vagy mecseki zergevirág (Doronicum orientale), 
Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), 
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Piritógyökér (Tamus communis), 
Bíboros kosbor (Orchis purpurea), 
Madárfészek (Neottia nidus-avis). 
 
3.7.2 Reális vegetáció 
 

Akár a Mecsekben, a lomberdőkben itt is tömegesen fordul elő az illatos hunyor 
(Helleborus odorus) és a védett szúrós csodabogyó, a mecseki előfordulásnál ritkább, de azért 
elég gyakori a védett pirítógyökér és az ugyancsak védett keleti (kaukázusi vagy mecseki) 
zergevirág. Előfordul itt az egész flóraterület egyik legszebb növénye a szakállas szekfű 
(Dianthus barbatus). Ősszel a mélyebb fekvésű, üde tisztásokon nagy tömegben virít az őszi 
kikerics (Colchicum autumnale). Kora tavasszal az erdők avarját égszínkék virágaival díszíti a 
védett májvirág. A Hidas-petrei-völgy tölgyerdejében egy fokozottan védett növényfaj fordul 
elő: a gyapjas gyűszűvirág. A területet erdeiben sokfelé több orchideafaj (pl. madárfészek, 
békakonty, bíboros kosbor) egyedeit is megtaláljuk, ezek mindegyike védett 
(http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 

Megközelíthetetlen területeken előfordulnak még kisebb virágos kőrises molyhos 
tölgyesek (Orno-Quercetum), és foltokban akadnak tiszta bükkösök (Melitti-Fagetum 
silvaticae) is. A nem művelt domboldalakon löszpuszta-gyepek is előfordulnak, amelyekben 
számos védett növényfajt (pl. szennyes ínfű, bíboros kosbor, leány és fekete kökörcsin, 
tavaszi hérics, pusztai meténg, csillagőszirózsa stb.) lelhetünk meg 
(http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 

A kistáj legfontosabb szántóföldi növényei a búza, a kukorica és a vöröshagyma. Híres 
szőlőtermő vidék, a történelmi szekszárdi borvidék nagy részét magába foglalja. 

Valószínű, hogy a Szekszárd környéki dombokon már a kelták is termesztettek szőlőt, az 
előkerült régészeti leletek tanúsága szerint viszont biztos, hogy a római korban már jelentős 
volt a területen a szőlőművelés. A szekszárdi borvidék szőlő ültevényeinek területe ma 
mintegy 2800 ha. A borvidék leghíresebb terméke az a vörösbor, amit a kadarka szőlőfajtából 
készítenek. Újabban a kadarka mellett más kék szőlőfajtákat: kékfrankost, kék oportót, 
Cabernet sauvignont, valamint fehér fajtákat (Chardonnay, olaszrizling, rajnai rizling) is 
termesztenek (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 

A vizsgálati terület platóin az egykori cseres-tölgyesek helyén ma főleg szántóföldi 
művelés (kukorica, napraforgó, búza termesztése) folyik, illetve álló kultúrákat (szőlő) 
találhatunk (Tölgyfa-dűlő, Legelő-földek, Hosszú-dűlő, Grábóci-útmenti földek dűlő). A táj 
kietlenné vált („kultúrsivatag”), a természetes vegetációt csak nyomokban fedezhetjük fel 
főleg olyan részeken, ahol a mezőgazdálkodás számára akadályt jelentettek a domborzati 
viszonyok, vagy az adottságok nem alkalmasak a gazdálkodás számára. Erdős foltok csak a 
hirtelen meredekké váló szurdokokban maradtak fenn, illetve a nedves vizenyős részeken 
(LŐRINCI 1997). Itt főleg kultúrerdőket (Silvae culture) találhatunk, melyek fő fafaját az akác 
(Robinia pseudo-acacia) alkotja, mellette fehér eperfák (Morus alba), gyalogbodza 
(Sambucus ebulus), egybibés galagonya (Crataegus monogyna) fordul elő. Gyakori ezeken a 
részeken a kökény (Prunus spinosa), a csipkebogyó (Rosa canina), a komló (Humulus 
lupulus), a csalán (Urtica dioica), a gyalogbodza (Sambucus ebulus) a fekete bodza 
(Sambucus nigra) a csomos ebír (Dactylis glomerata), a fehér libatop (Chenopodium album), 
a közönséges cickafark (Achillea collina), a szőrős disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a 
gyepes sédbúza (Agropyron repens), a ligeti perje (Poa nemoralis), és az erdei szálka perje 
(Brachypodium sylvaticum) (HEGEDŰS 2001). 

A legelőkön nagyfokú a degradáció. Ezeken a részeken főleg a perjefajok (Poa sp.), a 
murok (Daucus carota), a közönséges cickafark (Achillea collina), a csomós ebír (Dactylis 
glomerata), sok mohafaj, a katángkoró (Cichorium intibus), a gyepes sédbúza (Agropyron 
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repens), a mezei aszat (Cirsium arvense), a réti here (Trifolium pratense) található nagyobb 
tömegekben (LŐRNCI 1997) 

A kőris-szil ligeterdők helyén ma főleg puhafaligetek (Salici albae-fragilis) fordulnak elő. 
E nedves helyeken nagy számban található a törékeny fűz (Salix fragilis), helyenként az akác 
(Robinia pseudo-acacia), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a komló (Humulus lupulus), 
az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a közönséges bojtorján (Arctium lappa), 
illetve a következő fajok: Poa palustris, Ranunculus repens, Daucus carota, Agrostis 
stolonifera, Equisetum palustre, Equisetum arvense, Carex sp., Urtica dioica, Echinochloa 
crus-galli, Ligustrum vulgare, Polygonum lapathifolium, Typha latifolia, Typha angustifolia, 
Populus nigra, Poa palustris (HEGEDŰS 2001). 

A magasártéri növényzet még imitt-amott előfordul, hiszen ezek a társulások a nedves, 
vizenyős helyeken találhatók, ahol a mezőgazdálkodás csak kevésbé jellemző. Ilyen részeket 
a forrás-patak mentén, illetve a Rák-patak partján fedezhetünk fel. Itt ma puhafaligeteket lehet 
találni az előzőekben már említett fajokkal. A Vörösmarty-forrás közvetlen közelében elterülő 
rész a hasznosításon kívül maradt. A halastóvá duzzasztott patak partján csak helyenként 
találhatunk tavi társulásra jellemző vegetációt, mert a gazdálkodást egészen a tó partjáig 
folytatják, ahol csak tehetik (SZABÓ 2001). A patakok közelében korábban kaszálók, rétek 
alakultak ki, ma a vízelvezető árkok kialakítása következtében szárazabbá vált területeket 
szántóként hasznosítják (LŐRINCI 1997). 

Az illír hatás alatt álló gyertyános-tölgyesek helyén a Rák-pataktól keletre (Vörös-hegy, 
Major-hegy, Erdei-dűlő, Piskó-hegy, Mély-völgy) ma erdőgazdálkodást, szántóföldi 
művelést, legeltetést folytatnak. Ezeken a részeken értékes élőhelyeket is találhatunk, de az 
erdők faállományának többsége piac igényeit kielégítő haszonfákból (fenyves, akác) áll. A 
mai társulásokat a kultúrerdő (Silvae culture) és a szegélycserjések alkotják a következő 
fajokkal: Robinia pseudo-acacia, Populus euamamricana, Salix fragilis, Quercus cerris, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa spp., Sambucus nigra, Sambucus ebulus, 
Dactylis glomerata, Chenopodium album, Agropyron repens, Amarenthus retrofelxus, 
Achillea collina, Daucus carota, Acer campestre, Picea abies (HEGEDŰS 2001). 
 
3.8 Állatvilág 
 

Állatvilága gazdag, közülük sok a védett, illetve fokozottan védett faj. Az erdők avarjában 
igen gyakori a keleti ajtós csiga, védett és mindenütt gyakori az éti csiga (Helix pomatia). 
Hazánkban is ritka a nyugati ajtóscsiga (Pomatiaa elegans), mely csak a Szekszárdi 
dombságon, a Sötétvölgyben él. Több védett bogárféle közül a vidék tölgyeseiben elhalt 
fákban öt év alatt fejlődik ki a szarvasbogár (Lucanus cervus). Szintén a tölgyesekben él és 
hernyókra vadászik az aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta), a nagy hőscincér (Cerambyx 
cerdo). Ritka cincérfélénk a bükkfák elhalt részeiben fejlődő havasi cincér (Rosalia alpina). 
(BODOR et al. szerk. 2000).  

A rétek és a füves dombok legszebb lepkéi: az atalanta lepke (Vanessa atalanta), a nappali 
pávaszem (Inachis io), a fecskefarkú lepke (Papilio machaon), a kardoslepke (Iphiclides 
podalirius) (BODOR et al. szerk. 2000).  

Gyakori az erdei béka (Rana dalmatina), a leveli béka (Hyla arborea), a barna varangy 
(Bufo bufo). A füves napsütötte helyeken előfordul a zöld gyík (Lacerta viridis). Száraz 
erdőszéleken a kisebb fürge gyík (Lacerta agilis) él. (BODOR et al. szerk. 2000).  

A Völgységi-patakban él a fenékjáró küllő, a tavak mentén sokféle vízimadár figyelhető 
meg, az idősebb erdőkben az énekesmadarak mellett elsősorban a fekete gólya, a fekete 
harkály és a kék galamb, valamint két fokozottan védett ragadozó madár: a békászó sas és a 
törpe sas képviselik a legnagyobb értéket. A faodvakban fészkel a búbosbanka, a löszfalakban 



 52

gyakoriak a gyurgyalagok telepei. Az emlősök közül kiemelést érdemelnek a pelék, valamint 
az Óriás-hegy környékén a vadmacska (http://gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/szdombs.htm). 

István major külterület halastavainál a Bonyhád-Szerdahely-hónigpusztai és a 
Paradicsompusztai halastavaknál lehet néha látni rétisast (Haliaëtus albicilla), valamint 
gyakoriak itt a kiskócsagok (Egretta garzetta), és a nagykócsagok (Egretta alba) (BODOR et 
al. szerk. 2000).  
 
Fontosabb védett állatok 
 
Havasi cincér (Rosalia alpina) 
Fenékjáró küllő (Gobio gobio) 
Törpesas (Hieraciëtus pennatus) 
Kék galamb (gyurgyalag Meops apiaster) 
Búbosbanka (Upupa epops) 
Közönséges mókus (Sciurus vulgaris) 
Nagy pele (Glis glis) 
Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) 
Vadmacska (Felis silvestris) 
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IV. A VIZSGÁLATOK ANYAGA ÉS MÓDSZERE 

 
4.1 A történelmi térképelemzések 
 
4.1.1 A tájváltozások értékeléséhez használt források és a vizsgálat menete 
 

Bonyhád István major külterület esetében a legkorábbi térképes információ az 1745-ből 
származó birtokhatárokat bemutató térkép, mely a vizsgálati területnek csupán egy részét 
tartalmazza. Az 1805-ből származó szintén birtokhatárokat bemutató térkép a vizsgálati 
terület legészakibb részét tárja fel. A birtokhatáros térképek egyike sem tartalmazza tehát a 
vizsgálati terület egészét, azonban így is fontos információkat szállítanak a tájhasználat 
változásairól.  

Bonyhád István major külterületről 1782-ben készült el az első katonai felmérés, míg a 
második katonai felmérés bonyhádi szelvényét 1858-ban jelentették meg. A harmadik katonai 
felmérés esetében a bonyhádi szelvény értelmezhetőségét a fekete-fehér fénymásolat nagyban 
megnehezíti, így e katonai felmérés térképszelvényét nem használtam fel a történelmi 
térképelemzések során.  

A vizsgálati terület esetében a Tolna Megyei Levéltárban rendelkezésemre állt az 1860-as 
kataszteri térkép és a hozzá tartozó Telekkönyv is, amelyből pontos információkhoz jutottam 
minden egyes helyrajzi számhoz tartozó területről (területhasználat, tulajdonos, a telek, vagy 
terület mérete, stb.). A vizsgálati terület XX. századi elemzéseihez a Magyar Honvédség 
katonai térképeit használtam 1950-ből és 1989-ből. A legfrissebb információt a Bonyhádi 
Földhivatal digitális Interaktív Térképkészítő Rendszerben (ITR) készült katasztertérképe 
(2001) szolgáltatta.  

Számítógépes feldolgozásra csak a pontosabb katonai térképek (1782, 1858, 1950, 1989), 
illetve a bonyhádi földhivatal digitális katasztertérképe (2001) kerültek a többi térképet, mint 
kiegészítő információt vettem alapul. Így ezeken a térképeken felületszerű 
összehasonlításokat végeztem. 
 
Az általam digitálisan feldogozott és statisztikailag értékelt térképek a következők voltak: 
 
1. táblázat: A felhasznált térképek 
 

A térkép megnevezése Az elkészítés 
éve 

Méretarány
a 

A térkép 
típusa 

Szelvények 
száma 

Fellelhetősé
g 

Első katonai felmérés 1782 1:28800 katonai - Hadtörténeti 
Térképtár  
(Budapest) 

Második katonai 
felmérés  

1858 1:28800 katonai - Hadtörténeti 
Térképtár  
(Budapest) 

Katonai felmérés 1950 1:25000 katonai L-34-62-A-a Hadtörténeti 
Térképtár  
(Budapest) 

Katonai felmérés  1989 1:25000 katonai L-34-62-A-a FÖMI 
(Budapest) 

Digitális kataszter-térkép 2001 1:10 000 kataszteri - Földhivatal 
(Bonyhád) 

 
A legkorábbi térképhez kapcsolható írásos anyag Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae 

historico geographica” című művéből került elő, melynek első kötete 1735-ben jelent meg, az 
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utolsó kötete, pedig 1742-ben. E mű nagyon sok értékes információt tartalmaz az akkori 
helyzetről (népesség, társadalom), tájhasználatról.  

További leíró információkhoz Kitaibel Pál botanikus naplófeljegyzéseiből jutottam, aki 
Magyarország egész területét bejárta és 1799-ben, majd 1808-ban Bonyhád István major 
külterület mellett is elhaladt. Naplófeljegyzései során e vidék vegetációjáról élethű képet 
készített. 

1823-ból Egyed Antal összeírásai (22 kérdés formájában) nyújtanak értékes adatokat 
Bonyhád település lakóiról, szokásaikról, arról, hogy a földeken milyen növényeket 
termesztenek, kinek a tulajdonában vannak, valamint arról, hogy hogyan élnek itt az emberek.  

1824-ben Moldoványi József is megemlíti a települést és környékét a „Tolna Vármegyének 
Geográphiai Statisztikai és Topográphiai esmértetése” című Tudományos Gyűjtemény X. 
kötetében.  

Az 1860-as kataszteri térképhez bőséges információt ad a Telekkönyv, melyben részletes 
adatok találhatók minden egyes helyrajzi számhoz tartozó tulajdonosról, a telek használatáról 
(szántó, vadászház, birkáslaki kert, stb.), a telek, földtulajdon méretéről, és minőségéről (első 
osztály, stb.).  

További adatokhoz lehet jutni a Legelőgazdálkodási tervből 1880-ból, melyben pontosan 
nyomon lehet követni, hogy melyik helyrajzi számú rét, legelő milyen minőségű füvet ad, 
mennyi állat eltartására elegendő, hányszor lehet évente kaszálni, elönti-e a patak vize, milyen 
talajon található, valamint annak milyen tulajdonságai vannak.  

A birtokstruktúra alakulásáról számtalan irodalom, kutatási anyag áll rendelkezésre, 
melyek nagy része a XX. század második felében készültek és részletesen feldolgozzák a 
Bonyhád környéki területek tulajdonlásainak történetét. 

 
4.1.2 A térképek digitalizálása, adatbázis építés 

 
Ha a történelmi térképeket Földrajzi Információs Rendszerben (GIS) akarjuk kezelni, 

hivatalos vetületi rendszerben (Egységes Országos Vetületi rendszer) kell elhelyezni őket, 
azaz transzformálni kell a térképszelvényeket. Ennek során minden egyes történelmi térképen 
megfelelő számú azonosító pontot kell keresni. Minél több ilyen pontot találunk annál 
pontosabban tudjuk a térképeket az EOV koordináta rendszerében elhelyezni. A térképek 
geokódolása után következik az objektumok vektorizálása, vagyis a digitalizálás. Az 
objektumok típusok alapján rétegekbe, fedvényekbe rendezhetők (pl.: tavak, felszínborítási 
kategória, stb.). Minden fedvényhez attribútumtábla tartozik, ahová be kell írni az objetumok 
jellemzőjét. Így a helyi, geometriai adatokat tulajdonságokkal, attribútumokkal kapcsoljuk 
össze. Jelen esetben minden egyes térképnél külön fedvényként jelenik meg a földhasználati 
kategória, az úthálózat és a vízhálózat. A digitális állományú térképek információ tartalma így 
egymással összevethetővé, statisztikailag is értékelhetővé válik. Az alkalmazott 
térinformatikai programok és egyéb számítógépes programok a következők voltak: 
− Arc View 3.1 térinformatikai program, 
− Arc Info 8.0 térinformatikai program, 
− ERDAS 8.4 térinformatikai program, 
− Excel táblázatkezelő program. 
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4.1.3 A tájváltozások nyomon követése, tájdinamika 

 
Minden digitálisan előállított történelmi térkép esetében lehetőség van az Arc View Map 

Calculator menüjének segítségével az egyes földhasználati kategóriák, művelési ágak területi 
kiterjedésének, az úthálózat, és a vízhálózat hosszának meghatározására. Az így bővített 
attribútumtábla dbf file-ként az Excel programban is megnyithatóvá válik, ahol a szükséges 
területszámítások (összegzés, százalékszámítás), valamint grafikonok, ábrák készítése, illetve 
az elemzések könnyen elvégezhetők. 
 
4.1.4 A földhasználati stabilitás térkép elkészítése 

 
Ökológiai szempontból értékes információkhoz lehet jutni, ha egy adott terület esetében 

megvizsgáljuk azt, hogy az egyes területrészek a több évszázados területhasználat során 
mennyire maradtak stabilak (nem változott a fölművelési ág), vagy éppen mennyire sűrűn 
változtatták őket a táj egykori és mai használói. Értékes élőhelyek alakulhatnak ki ugyanis 
azokon a területeken, ahol már több száz éve változatlan a használat formája (pl.: mindvégig 
erdő, vagy mocsár, gyep) A szántó kultúrát nem tudjuk ide sorolni, mivel az utóbbi fél 
évszázadban drasztikusan megváltozott a használat intenzitása. Szintén nagyban sérülhettek 
azok a területrészek, ahol évszázadokon keresztül intenzívebb gazdálkodást végeznek, mint 
például 200 éve folyamatos szántóhasználat, vagy szőlőterületkénti használat. Ezek a 
területek az év legnagyobb részében fedetlenül állnak, kitéve őket az erózió és a defláció 
káros hatásainak. 

Bizonyos értékes élőhelyek, tájhasználati formák kialakulásának és fennmaradásának 
feltétele pedig a folyamatos művelésiág-váltás, mint például a legelőerdő esetében is (erdő- 
legelő- erdő- legelő). 

A földhasználati stabilitás térkép tehát értékes információkat szolgáltat az egyes 
területrészek történelmi múltjáról, korábbi használatairól, a használatok váltakozásának 
gyakoriságáról. Ezek az információk nagyban segítik a jelenlegi tájállapot felmérését és 
értékelését, hiszen bizonyos táji sérülések okai, vagy éppen értékes élőhelyek 
megőrződésének, vagy kialakulásának gyökerei a múltban, a korábbi tájhasználatban rejlenek. 

A földhasználati stabilitás térkép elkészítéséhez a digitális térképállományokat (1782, 
1858, 1950, 1989, 2001) használtam fel és a következő térinformatikai műveleteket végeztem 
el Arc View 3.1. térinformatikai szoftverrel. 
 
4.1.4.1 Adatkonverziók, átkódolások 
 

A térbeli elemzés megkönnyítésére a vektoros (poligon-) formájú adatbázist raszteressé 
(griddé) célszerű konvertálni. Ez a térinformatikai adatbázis-forma az objektumok térbeli 
kapcsolatait tárja fel és a tematikus adatokat előtérbe helyező vektoros formátummal szemben 
a földfelszín egészének pontjaihoz rendel (esetünkben) leíró tematikus adatokat. Az adatbázis 
ilyen formájában gyakorlatilag egy olyan mátrix, amelynek cellái a földfelszín egy-egy 
darabját reprezentálják, s ehhez tematikus adatokat rendelnek. Ebben az esetben a vektoros 
fedvényt 5x5 m-es cellaméretű griddé alakítottam, s a földhasználati kategóriákat tartottam 
meg tematikus adatként. Ezután következett a gridek átkódolása, amelynek során a 
mindenkori konkrét művelési ágakat az alábbi táblázat szerinti értékekkel helyettesítettem. 
Így olyan, most már egységes kódolású adatbázisokat kaptam, amelyek tükrözték az egyes 
térképek időpontjainak megfelelő földhasználati rendszert a terület minden 5x5 m-es 
darabkáján. 
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2. táblázat: A cellánkénti földhasználati kategóriák kódszámai 

 
Művelési ág Kódszám 
Tó, patak 1 
Mocsár, zsombékos, patakparti vegetáció 2 
Erdő 3 
Nádas 4 
Cserjés-nádas 5 
Cserjés 6 
Cserjesor 7 
Fa- és cserjesor 8 
Gyep 9 
Szőlő, gyümölcsös 10 
Szántó 11 
Kert 12 
Belterület, út 13 

 
4.1.4.2 Műveletek raszteres adatbázisokkal 
 

Ahhoz, hogy a változásokat egyszerre elemezhessük térbelileg és tematikusan, kivontam 
egymásból az egymást követő időpontok gridjeit. A kivonást mindig úgy végeztem, hogy a 
korábbi időpont gridjéből vontam ki a későbbi időszakét. Így megkaptam a két időpont közti 
változás helyét és mértékét egyaránt mutató grideket. Ha egy területen nem változott a 
művelési ág, a területhasználati kategória, az eredmény 0. Amennyiben változott 0-tól eltérő 
értékeket vett fel. A műveletet az összes időpont térképére elvégeztem. 

A változásgyakoriság-térképek (földhasználati stabilitás térkép) előállításához a 
földhasználat változás térképekből indultam ki. A grideket újrakódoltam, oly módon, hogy a 
nem változott területek (0 kódúak) szintén 0 kódot, a megváltozott területek (nullától 
különböző kódúak) 1-es értéket kaptak. Ez a térkép csupán bináris: azt mutatja, hogy az adott 
5x5 m-es cellában történt-e változás két időpont között. Miután mind a négy bináris változás-
térképet előállítottam, kiszámíttattam az 1782 és 2001 közti változásgyakoriság-térképet: 
egyszerűen összeadtam a két-két időpont közötti bináris változás-térképeket. Az 
eredményként előállt térkép megmutatja, hogy adott ponton hányszor változott meg a 
művelési ág, illetve az egyéb földhasználati kategóriák az egész időszakban (1782-2001). Az 
eredménytérkép 5 különböző kategóriába sorolja (0-4) minden egyes 5X5 méteres cella 
esetében a változás gyakoriságát. Minél sötétebb színű az adott cella, annál többször történt az 
adott területegységen művelési ágváltás, illetve egyéb földhasználati kategóriaváltás. A térkép 
bemutatja, hogy hol vannak olyan élőhelyek, amelyek fennmaradásukat éppen annak 
köszönhetik, hogy rajtuk nem változtattak művelési ágat (pl. 150 éves tölgyes állomány). 
Azonban olyan példákkal is találkozhatunk, amelyek megőrzésében nagy szerepet játszott az 
időnkénti használat - változás (pl. erdei legelő, mely időnként erdő, máskor legelő, kaszáló, 
ma pedig idős fákkal, bokorcsoportokkal gazdagon strukturált ligetes legelő). 
 
4.1.5 Állandó területhasználattal jellemezhető területek (konstans területek) lehatárolása 
 

A földhasználati stabilitás térkép nem mutatja meg, hogy az állandósult területhasználattal 
jellemezhető területek közül melyek az extenzívebben használt, nagy valószínűséggel 
ökológiailag is értékes területfoltok, illetve melyek azok a konstans területek, amelyeken a 
több évszázados intenzívebb használati forma következtében nagy valószínűséggel 
sérülésekkel (erózió, defláció) találkozhatunk. A cél tehát a különböző földhasználati 
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kategóriákba tartozó konstans területek szétválogatása és megjelenítése. Ebben az esetben a 
kérdés konkrétan így szólt: hol vannak és milyen kiterjedésűek a folyamatosan erdőként 
használt területfoltok, vagy a szántóként használt területek? 

A konstansanalízis (a változatlanul használt területrészek lehatárolását segítő eljárás) során 
leválaszthatók azok az értékes területrészek, amelyeken a földhasználati mód (művelési ágak) 
esetleg már több száz éve változatlan formában maradt fenn. Ezek az élőhelyek otthont adnak 
a mindvégig azonos hasznosítási formákhoz már jól alkalmazkodott stabil populációk 
számára, és a lokális ökológiai hálózatokon belül kulcsfontosságú elemeket alkotnak. A 
lokális ökológiai hálózat tervezésekor ezeket az élőhely-fragmentumokat ökológiai 
szempontból terepen is meg kell vizsgálni, hiszen előfordulhat, hogy a művelési ág nem, de a 
gazdálkodás intenzitási foka és módja megváltozott. Azok az élőhelyek, amelyeken a 
gazdálkodás időközben intenzívebbé vált ilyenek, pl.: a szántók, intenzívművelésű szőlősök, 
gyümölcsösök ökológiai szempontból természetesen nem tartoznak az értékes élőhelyek közé. 
Ezek a területrészek azonban nagyban sérülhettek, ha rajtuk folyamatosan már több évszázada 
intenzívebb használatot végeznek (pl.: 200 éve folyamatosan szántó). E területrészek szintén a 
konstansanalízis segítségével határolhatók le. Terepi beazonosításuk és vizsgálatuk azonban 
szintén nagyon fontos a valós jelenlegi állapotuk feltárása miatt. Mindezen kérdések 
megválaszolásában nagy segítséget jelentenek tehát a történelmi térképek és azok különféle 
szempontok alapján történő elemzése. 

A megválaszoláshoz a földhasználati kategóriákat tartalmazó polygon térképeket 
használtam fel. Első lépésben mind az 5 időkeresztmetszet térképeit összemetszettem az Arc 
View 3.1. View menüjében található Geoprocessing almenü segítségével. Az így egy 
fedvényben tárolt történelmi térképek összes információjából egyszerű leválogatással lehet a 
mindvégig azonos hasznosítási formákat lehatárolni. 

Az alábbi 5 időkeresztmetszet fedvénnyel dolgoztam: 
− muvag1: ahol a tárolt információk az 1782-es térkép adatbázisát tartalmazzák, 
− muvag2: ahol a tárolt információk az 1858-as térkép adatbázisát tartalmazzák, 
− muvag3: ahol a tárolt információk az 1950-es térkép adatbázisát tartalmazzák, 
− muvag4: ahol a tárolt információk az 1989-es térkép adatbázisát tartalmazzák, 
− muvag5: ahol a tárolt információk az 2001-es térkép adatbázisát tartalmazzák, 

A következő matematikai műveletet lehet végrehajtani a folyamatosan erdőhasználattal 
jellemezhető területek leválogatásához: 
((muvag1)=”erdo”)and=((muvag2)=”erdo”)and((muvag3)=”erdo”)and((muvag4)=”erdo”)and
((muvag5)=”erdo”) 

Ennek eredményeképpen azokat a területfoltokat vágtam ki, amelyek minden szelvény 
esetében erdőként vannak nyilvántartva. Ugyanezt a műveletet el lehet végezni minden egyes 
külön nyilvántartott művelési ágra, illetve szabadon választhatjuk meg a figyelembe vett 
időintervallumokat is, amelyeken belül konstansterületek keresünk. 
 
4.1.6 A művelési ágak extenzív-intenzív irányú változásának vizsgálata 

 
Az adatfeldolgozás során a földhasználati kategóriákat két csoportba soroltam. Az egyik 
csoportba az extenzívebb gazdálkodási formákkal jellemezhető földhasználati kategóriák, a 
másik csoportba az intenzívebb gazdálkodási formákkal jellemezhető művelési ágak, 
földhasználati kategóriák kerültek. A két csoport kialakítása során elsősorban a talajra 
gyakorolt hatás, illetve az adott földhasználati kategória, mint élőhely lehetséges 
természetességi fokát vettem alapul. Ennek megfelelően kódoltam a két csoportba tartozó 
földhasználati kategóriákat, amelyekhez a történelmi térképek grid térképeit használtam fel.  
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3. táblázat: A földhasználat intenzitási fokának cellánkénti kódjai. 

 
Művelési ág Kódszám 
Tó, patak 1 
Mocsár, zsombékos, patakparti vegetáció 1 
Erdő 1 
Nádas 1 
Cserjés-nádas 1 
Cserjés 1 
Cserjesor 1 
Fa- és cserjesor 1 
Gyep 1 
Szőlő, gyümölcsös 2 
Szántó 2 
Kert 2 
Belterület, út 2 

 
Az így elkészült adatbázis esetében Map Calculator segítségével a korábbi gridtérkép 
adatbázisából kivontam a későbbi térkép adatbázisát, mellyel láthatóvá, statisztikailag is 
értékelhetővé váltak a területi különbségek és a változás iránya is. A folyamatok tovább 
pontosíthatók, ha mind az extenzív, mind az intenzív csoporton belül egyfajta rangsort is 
felállítunk (pl.: az intenzív művelési ág kategórián belül a szántó intenzívebb, mint a 
gyümölcsös) és elvégezzük az imént említett térinformatikai műveleteket. E vizsgálatok 
elvégzésével nyomon követhető a tájváltozás tendenciája a művelési ágak intenzitásának 
tükrében. 
 
4.2 A helyi szintű földhasználati zónarendszer adatbázisa 

 
A helyi szintű földhasználati zónarendszer adatbázisának elemei az országos adatbázison 

alapulnak. Első lépésben át kellett tekinteni, hogy az országos területi jellemzők milyen helyi 
adatbázisokkal helyettesíthetők annak érdekében, hogy az adott vizsgálati területről minél 
pontosabb információkat építsünk be a kialakítandó lokális adatbázisrendszerbe. Majd át 
kellett gondolni, hogy melyek azok a finomabb pontosabb területi információk, amelyek az 
eltérő méretarányok miatt az országos értékelésben nem szerepelnek, de mint helyileg fontos 
és meghatározó területi információk nem maradhatnak ki a helyi területértékelésből, hiszen 
nagyon meghatározzák a tájat és annak értékeit. Mindezek ismeretében állítottam össze a 
helyi szintű adatbázisrendszert, melynek jellemzője, hogy részben az országos adatbázisra 
épül, részben új tematikai tartalmú területi paraméterek is bekerültek az értékelő rendszerbe, 
valamint a lehető legtöbb területi jellemző esetében friss és helyi szintű elemzéseknek 
megfelelő léptékű adatbázisokat használtam fel. 

Bonyhád István major külterület esetében a rendelkezésre álló térképes és leíró 
információkat a Mellékletekben található 1. számú összefoglaló táblázat tartalmazza. 

A jelenleg helyi szinten rendelkezésre álló anyagokat áttekintve megállapíthatóvá vált, 
hogy az információk nagy része időben egymástól nagyon különböző tájállapotokat 
tükröznek. Így a mai tervezésekhez csak bizonyos fokig használhatók fel. Vannak 
információk, amelyek térinformatikai elemzésekhez alkalmatlanok, mert nem területlefedőek. 
Bizonyos változókról pedig nagyon kevés információ áll a rendelkezésre, vagy a 
méretarányuk nem megfelelő. 
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Mindezek ismeretében sok elem tekintetében új adatbázist kellett készíteni. Az új adatbázis 
elkészítése a terepi munkák és felmérések, értékelések következtében költségesnek és 
időigényesnek bizonyultak, de a pontosabb, hitelesebb információk begyűjtése érdekében 
elkerülhetetlen volt. Éppen ezért fontos volt annak átgondolása, hogy milyen terepi változók, 
jellemzők begyűjtése válik szükségessé ahhoz, hogy a terület agráralkalmasságát, és 
környezeti érzékenységét helyi szinten megfelelően modellezni tudjuk. 

Egy adott területről információkhoz terepi felvételezésekkel, friss légifotók 
interpretációjával juthatunk leginkább. Bizonyos fokig a szatellit képek is felhasználhatók, de 
csak M 1: 25 000-es méretarányú felbontásig. 

BREMIER és munkatársai (1986) megállapították, hogy 1:10 000 léptékű, nagyméretarányú 
térképek alkalmasak elsősorban a kis területek térképezésére. Ezt támasztja alá BILL és 
FRITSCH (1991), miszerint a lokális rendszerek (település) adatnyerésekor az 1:1000 – 1:10 
000 méretarányszámnak megfelelő térkép digitalizálása indokolt. DETREKŐI és SZABÓ (1995) 
szerint egy 1:10 000 méretarányú térképből mintegy 2 m pontossággal nyerhetünk adatokat. 
Így a friss adatbázis kialakításakor törekedtem az M 1:10 000-es méretarány használatára. 
Néhány területi változó esetében, mint a klíma, a víz és az élővilág országos adatbázisokat is 
figyelembe kellett vennem, mert sok esetben nem áll rendelkezésre e paraméterek esetében 
megfelelő minőségű információ. A klíma paraméternél az ok arra vezethető vissza, hogy az 
1200 ha-os vizsgálati területen belül igazából csak mikroklimatikus különbségekről 
beszélhetünk. Erre vonatkozóan azonban nem áll rendelkezésre semmilyen adatsor. A víz 
esetében felvéve a kapcsolatot a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (Székesfehérvár) a 
következő információkhoz jutottam: A vizsgált területen nincs fő vízadó réteg, üzemelő, vagy 
távlati ivóvízbázis sem, ezért felszín alatti vízvédelmi területről semmilyen egyéb térképes 
információ nem áll rendelkezésre. A felszíni vízvédelmi területek esetében meg kell említeni 
a tavak és a patakok partjait, amelyek védelem alatt vannak. A tavak esetében az 1995. évi 
LVII. tv. szerint a középvízi mederéltől számított 0.25-1.0 km közötti parti sáv felszíni 
vízvédelmi területnek minősül. A patakok és partjaik Bonyhád István major külterület 
esetében nem kiemelt területen lévő egyéb felszíni vizeknek számítanak. 

Az élővilág paraméter változói vonatkozásában, azért szükséges a nagyobb méretarányok 
figyelembe vétele is, mert nemzeti parkokról egyezményes területekről (pl. ramsari területek) 
elsősorban az országos nyilvántartás ad megbízható térképes információkat. Mivel azonban a 
vizsgálati terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, s nincsenek ramsari területek, 
valamint nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek sem, így ezek az adatbázisok kiestek a 
szempontrendszerből. A területet jellemző értékes vizes és szárazabb élőhelyek feltárása 
érdekében csakis terepi felvételezések során lehet megfelelő információkhoz jutni. 

Szükségessé vált tehát a talajparaméterek széles körű frissítése, illetve az élővilág 
állapotának felmérése, majd az adatbázis ezen új információkkal való bővítése. 

Mindezek figyelembe vételével készült el a lokális zónaelemzésekhez használat friss 
információkat és új tematikai elemeket is tartalmazó adatbázis, amelynek összetevőit a 
Melléklet 2. számú táblázata tartalmazza. 
 
4.2.1 Lejtőkategória térkép készítése 
 

A lejtőkategória térkép előállítása a digitális domborzati adatállomány felhasználásával 
történt. A digitális domborzat modell (DDM) tartalmazza a tengerszint feletti magasságot, a 
lejtőkategóriát, a lejtőhosszt, lejtőkitettséget, és a görbültséget (KERTÉSZ 1997). 
Adatforrásként rendszerint a szintvonalas topográfiai térképet használják fel. Bonyhád István 
major külterület esetében az EOV M 1: 10 000-es méretarányú térképszelvények adták az 
alapinformációt a háromdimenziós domborzatmodell elkészítéséhez. 



 60

A domborzatmodellt az ARC/Info szoftver topogrid-moduljával készítettem. Azért 
választottam ezt az eljárást, mert a szintvonalakban eltárolt magassági értékeken kívül egyéb 
tényezők is figyelembe vehetők a modell építése során, mint pl. magassági pontok, 
folyásirányban digitalizált felszíni vizek és tavak. Ez az elkészült domborzatmodell adja az 
alapját a lejtőszög számításának. 

A lejtőkategória térkép készítésének lépései a következők voltak: 
• a szintvonalak, magasságpontok, felszíni vizek digitalizálása, 
• topológia építés, 
• domborzatmodell készítése, 
• a lejtőszög számítása minden pixelre a szomszédos cellák legnagyobb magassági 

különbségénél adódó sík és a lejtőalap szögéből történik. 
A lejtőszög számítását az Arcview Surface/Derive slope menüjének segítségével végeztem. 
 
4.2.2 Az új talajparaméterek előállítása terepi mérésekkel 
 

A talajparaméterek előállítását a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási 
Intézet Tájökológia Tanszékének munkatársaival közösen végeztem. Munkatérképként a már 
korábban említett M 1: 10 000-es méretarányú EOV-s térképlapokat használtuk fel, amelyek 
tartalmazták a területre jellemző művelési ágakat és a szintvonalakat. További 
információforrást jelentettek a korábban említett légifotók és a kartogramok is. A légifotók 
összehasonlításával, a térképek tanulmányozásával, illetve a terepbejárással tervezhetővé vált 
a felvételezési ponthálózat, amelyek alapján elkészítettük a talajtípus térképet, frissítettük a 
fizikai féleség és kémhatás térképeket, illetve elkészítettük a talajvastagság térképeket. 

A ponthálózatot a régebbi talajtérkép foltjai alapján, a vegetáció és a domborzati viszonyok 
figyelembevételével alakítottuk ki. Ez a ponthálózat nem négyzethálós rajzolatú, hanem 
szabálytalan, mivel így a felvételezési pontok a változatosabb, mozaikosabb terepen 
tetszőlegesen voltak sűríthetők, és így reprezentatívabb képet kaphatunk a talajviszonyokról 
(BARCZI 2000, 1995, 1997). A felvételezési ponthálózatot a terepbejárások tapasztalatai 
alapján pontosítottuk. 

A terepbejárások után kezdtük el a talajok térképezését. A ponthálózat felvételezését a 
Pürkhauer- féle szúróbotos technikával végeztük. Ez az eljárás sok ponton tesz lehetővé 
talajtípus-, szintvastagság-, szín-, fizikai féleség, karbonát-, kémhatás és 
nedvességvizsgálatokat anélkül, hogy a talajokat erősen bolygatta volna, és alkalmasnak 
bizonyult a talajfoltok durva elkülönítésére (BARCZI 2000). A talajtípusok megállapításához 
STEFANOVITS (1992) és SZODFRIDT (1993) munkái szolgáltak útmutatóul. 

A talajok vízgazdálkodásának megítéléséhez a vizsgálati eredmények, FINNERN (ed.) 
(1994), valamint GORTNER és HARRACH (1994) munkái alapján becsültük a hasznosítható 
vízkészletet, és soroltuk kategóriákba a talajtípusokat. A későbbiekben újabb mintákat 
vettünk, annak érdekében, hogy a talajfoltok homogenitását ellenőrizzük, és a talajokról minél 
több adatot nyerjünk. A talajtípus térkép megrajzolásához a felvételezési pontok a 
domborzatmodell (az M 1:10 000 méretarányú munkatérkép szintvonalai alapján) és a 
vegetáció szolgáltatták a legfontosabb információkat. A térkép részben mechanikus és részben 
térinformatikai alkalmazással készült. 

A fizikai féleség, kémhatás, talajvastagság térképek készítése teljes mértékben 
térinformatikai eszközökkel történt. A fizikai féleség térképek elkészítéséhez felhasználtuk a 
felvételezi pontok információtartalmát, a korábbi kartogramok adatbázisát. Az Arc View 
térinformatikai program Spatial Analyst kiterjesztése lehetővé teszi a pontból polygon 
képzését, oly módon, hogy egy ponthalmaz esetében az adott ponthoz tartozó Thiessen 
körülzárja azt a területet, amelyen belül lévő pontok közelebb fekszenek az adott ponthoz, 
mint bármely más ponthoz. A Thiessen az adott pontot és a szomszédos pontokat összekötő 
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oldalak oldalfelező merőlegesei által meghatározott burkoló-sokszögvonal 
(http://gisfigyelo.geocentrum.hu). A talajvastagság és a kémhatás térképek elkészítése részben 
mechanikus úton, részben FIR alkalmazással történt (interpoláció) a felvételezési pontok, a 
domborzatmodell és a terepismeret figyelembevételével. A térbeli interpoláció nagyon fontos 
alkotórésze sok GIS-nek, mely a modellben a következő célokra használható: 

− szintvonal adatok grafikus megjelenítéséhez, 
− a felület valamely jellemzőjének kiszámítása egy adott pontban, 
− térbeli jelenségek lehatárolása, 
− gyakran használatos segédeszköz térbeli döntéshozatali folyamatoknál (környezeti 

hatásvizsgálatok) (http://gisfigyelo.geocentrum.hu). 
A térbeli interpoláció az az eljárás, amely a rendelkezésre álló megfigyelések által 
meghatározott térség mintavétellel nem rendelkező pontjaiban becslést ad a vizsgált 
tulajdonságok értékére, aminek a legtöbb esetben a tulajdonságot jellemző értéknek egy 
meghatározott intervallumba kell esnie, vagy egy meghatározott értékkel vett hányadosát kell 
tekinteni (http://gisfigyelo.geocentrum.hu). 

A talajerózió becslésére egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az általános 
talajveszteségbecslési egyenlet, amely szerint egy mezőgazdasági táblára, vagy tábla 
nagyságú területre a talajpusztulás (A) évi becsült értéke t/ha-ban: 
A= RKLSCP, 
Ahol R az eső energiáját, K a talaj erodálhatóságát, LS a lejtésviszonyokat, CP pedig a 
mezőgazdasági művelést kifejező tényezők. 
Bonyhád István major külterület esetében a szorzat tényezői a következő értékeket vették fel 
(Centeri 2002): 

• R=1030 
• K=   

 ABET (agyagbemosódásos barna erdőtalaj) esetében: 0,0098 
 földeskopár esetében: 0,042 
 humuszkarbonát esetében: 0,038 
 lejtohordalék esetében: 0,0001 
 öntés réti esetében: 0,0001 
 Ramann – féle barna erdőtalaj esetében: 0,0097 
 rétláp esetében: 0,0001 

• C=  
 szántó esetében: 0,5 (kukorica, kapáskultúráknál), 0,25 (kalászosoknál), 
 erdő esetében: 0,006 (tölgyes alatt), 0,11 (akácos, rontott erdő, elegyes erdő, 
rosszabb borításnál), 
 gyep esetében: 0,11, 
 szőlő esetében: 0,55 

 
• P=1 
• LS= a lejtő hosszának és meredekségének szorzata térinformatikai művelettel állítható 

elő a domborzatmodell segítségével. A program a DDM-et és az ebből származtatott 
lejtést használja fel a lejtőhossz, majd az LS tényező meghatározására (PATAKI 2000). 

 
Az egyenletet FIR módszerrel úgy lehet megoldani, hogy a szorzat tényezőit egy-egy 

fedvényben tároljuk. Majd minden olyan térképet vagy fedvényt, amelyik eddig nem raszteres 
állományú volt, polygonból griddé konvertáljuk, és végül a Map Calculator segítségével a 
különböző fedvényeket összeszorozzuk. 
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4.2.3 Az élővilág paraméter, terepi felmérések és értékelés alapján 

 
Az élőhelyek jelenlegi állapot felmérésének elvégzésében nagy segítséget kaptam részben 

a környék természetbarát ismerőitől, madarászoktól, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
munkatársától, egyetemi hallgatók ide vonatkozó kutatásaiból. 

A cél olyan adatbázis kialakítása volt, amely a későbbi ökológiai hálózat tervezéssel 
foglalkozó munkákban is jól felhasználható, ugyanakkor bővíthető, rugalmas rendszer. Ennek 
megfelelően a többféle élőhelyértékelő módszer közül (Schulte és Marks 1985, Amann és 
Taxis 1987, NRW 1992) az NRW módszerre esett a választás, amelyet korábbi terepi tesztelés 
előzött meg. Az NRW módszer előnye, hogy rámutat az egyes élőhelyek későbbi fejlesztési, 
ápolási teendőire is, ezért eredményei nagyon jól felhasználhatók egyrészt a tervezésben, 
majd az ápolási-fenntartási tervek elkészítésében.  

Az NRW- módszert ma is gyakran alkalmazzák Észak-Rajna Westfalia Tartomány 
Agrárrendészeti Hivatalaiban az élőhelyek értékelésében, jelenlegi állapotuk felmérésében. 
Az értékelő rendszer egy általános adatlapból, illetve egy értékelő, pontozó lapból áll 
(Melléklet: 3 sz. táblázat). Az értékelő lap kérdéssora kiterjed az élőhely lombkorona 
szintjében, cserje- és, gyepszintjében található védett, ritka és nagyon jellemző növényfajok 
megnevezésére a domborzati adatokra, a gazdálkodás módjára, koronazáródásra, korhadt / 
kihalt faarányra, az élőhely strukturálódásának mértékére, az élőhelyen található fák 
életkorára, valamint az élőhely talaj és víz szempontjából betöltött jelentőségére, illetve egyéb 
észrevételekre (pl.: madarak fészkelési helyei, a környező gazdálkodási típusok hatásai az 
élőhelyre, degradáltságot jelző növénytársulások, az élőhely rendelkezik -e átmeneti zónával, 
szélei lezártak -e, stb.). A pontozó lapon az élőhelyeket pótolhatóságuk, természetességük, 
stuktúra- és fajgazdagságuk, ritkaság / veszélyeztetettségük, gyakoriság / reprezentanciájuk és 
avifaunisztikai jelentőségük alapján értékeltük, kategóriákba soroltuk a legértékesebbtől a 
kevésbé értékesig (összesen 5 kategóriát különböztetünk meg).  

Mindezt megelőzte az élőhelyek területlefedő térképezése, mely légifotó segítségével 
történt. A légifotókon a táj összes alkotóeleme, ezek kiterjedése, összetettsége egyéb 
költséges mérések nélkül is jól láthatók. A topográfiai térkép (EOV-s szelvények) és a 
légifotó összedolgozását az 1999-es digitális állományú sztereo légifotópár nagyban segítette, 
melyhez szintén a Földrajzi Információs Rendszert (FIR) használtuk fel. Az elkészült 
munkatérképet a terepen is pontosítani szükséges. Az élőhelyek lehatárolása az ÁNÉR 
élőhelybesorolása alapján (FEKETE szerk. et al. 1997) történt. Az élőhelyek határait a terepen 
az elkészített munkatérképen mechanikusan ábrázoltuk, majd digitalizáltuk. Minden egyes 
élőhelyről begyűjtött adatot az attribútumtáblában rögzítettük, ezzel egy többszempontú 
adatbázis állt elő a terület élőhelyeiről. Az adatbázis bővíthető az állatvilág felmérésével. Erre 
a jelen vizsgálat nem terjedt ki. 
 
4.2.4 Az extenzíven gondozott területek lehatárolása 
 

Az extenzíven gondozott területek lehatárolását légifotó EOV-s térképszelvények és a 
terepbejárás segítségével végeztem. A légifotó előzetes interpretációja során megállapíthatóvá 
vált, hogy melyek azok a területrészek, amelyek nagy valószínűséggel extenzívebb 
hasznosítás alatt állnak. Majd terepbejárás alkalmával ezek a megfigyelések pontosíthatók 
voltak. Így a légifotó és munkatérkép térinformatikai összeillesztésével lehatároltam e 
területek. 
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4.2.5 A tervezett természetvédelmi terület 
 

A Bonyhád Városi Önkormányzat Területfejlesztési Osztályán informálódtam arról, hogy 
István major külterület esetében milyen jövőbeli, a jelenlegi gazdálkodási struktúrát, tájat 
érintő változásokkal kell számolni. Ekkor kaptam információt arról, hogy a 150 éves tölgyes 
állomány, melyet az élőhelyértékelés során is teljesen külön egységként kezeltünk és 
értékeltünk, a jövőben természetvédelmi oltalom alá kerül. 
 
4.2.6 Az információk feldolgozása 

 
A FIR a következő minősítési lehetőségeket kínálja fel: 

− a tényezők minősítése egyenként rangsor megadásával, 
− a tényezők minősítése az összes tényező figyelembevételével, súlyozással, 
− a tényezők minősítése faktoranalízissel. 

Az alkalmassági vizsgálatoknál nagyon elterjedt minősítési módszer a súlyértékrendszer 
kialakítása (KERTÉSZ 1997). Ennek során a különböző paramétereket különböző súllyal 
veszik figyelembe, attól függően, hogy az egyes paraméterek mért, illetve számított értékei 
milyen mértékben közelítik meg az optimumot (KERTÉSZ 1997). Bár ez a minősítőrendszer 
tartalmaz szubjektív elemeket, lehetővé teszi a digitális adatfeldolgozást, viszonylag gyors, s e 
figyelembe vett paraméterek kisebb, egyenkénti és együttes változásait is regisztrálni képes 
(KERTÉSZ 1997). 

Az értékelés során az agráralkalmasságot és a környezeti érzékenységet meghatározó 
paramétereket külön-külön súlyozni, illetve pontozni kellett aszerint, hogy milyen szerepet 
játszanak a mezőgazdasági termékenység illetve a környezeti érzékenység kialakításában, így 
a terület mezőgazdasági alkalmasságának, illetve környezeti érzékenységének megítélésében. 
A vizsgálati terület területi jellemzőinek összeállításánál az országos zónarendszer 
adatbázisát, valamint súlyozási rendszerét is figyelembe vettem. Az országos súlyozási 
rendszer kialakításához korábbi széleskörű elemzések, összefüggés-vizsgálatok eredményeit 
(ÁNGYÁN 1991) illetve az adatbázisokat előállító intézetek és szakértők által megadott 
prioritási értékeket használták fel. Ennek megfelelően az országosan elfogadott 
súlyértékrendszert lokális szinten a meglévő területi jellemzők esetében is alkalmazni lehet.  

A vizsgálati terület esetében 23 területjellemző környezeti változót kellett kategorizálni, és 
minden egyes változót és kategóriát az országos súlyrendszernek megfelelően értékkel ellátni. 
Az országos adatbázis súlyértékeinek megfelelő értékeket vettek fel a helyi területi 
paraméterek is. Eltérés csak az új tematikus tartalommal bíró adatbázisok esetében volt. Ilyen 
adatbázisok a környezeti érzékenységet meghatározó területi jellemzők körében fordultak elő, 
mint az élőhelyértékelés eredménye, az élőhelyek természetességi fokai az ÁNÉR alapján, 
extenzíven gondozott mezőgazdasági területek, stb. Az új adatbázisok esetében a 
súlykiosztást egyrészről az adott területi jellemző környezeti érzékenység kialakításában 
betöltött szerepe (pl. az ökológiailag értékesebb élőhelymozaikok magasabb pontszámot 
kaptak, mint a kevésbé értékes területek, stb.) határozta meg, másrészről a maximálisan 
kiosztható súlyértékszám. Az adott terület agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skálájának kialakításakor a maximálisan felvehető mezőgazdasági értékszámok összege meg 
kell egyezzen a maximálisan felvehető környezetérzékenységi értékszámok összegével, 
hiszen csak ebben az esetben tudjuk a terület agráralkalmassági jellemzőit ugyanolyan súllyal 
figyelembe venni, mint a terület környezetérzékenységi adottságait. Tehát a felvehető 
maximális mezőgazdasági alkalmassági értékszám (MAÉ) meghatározza egyben az összes 
felvehető környezetérzékenységi értékszámot (KÉÉ). Mindezek ismeretében a változók 
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kategorizálását és a hozzájuk rendelt alkalmassági, illetve érzékenységi értékszámokat a 
Melléklet 4. számú táblázatban foglaltam össze. 

A vizsgálati terület agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálája a következőképpen 
készült el: 

• A vizsgálati területet 5x5 méteres cellaméretű (felbontású) rácshálózattal 25m2-es 
négyzetre osztottam, majd a leírt változók területi eloszlástérképeire helyezve ezt a 
rácshálózatot a vizsgálati terület minden 25m2-ére meghatároztam a környezeti 
jellemzők értékeit. Így tehát cellánként 23 környezetjellemző értékhez jutottam. 

• A 14 mezőgazdasági alkalmassági valamint a 9 környezetérzékenységi értékszámot 
megfigyelési egységenként (25 m2-es cellánként) összegeztem, majd ezeket az 
értékeket térképen ábrázoltam. Ezzel a vizsgálati terület minden 25 m2-ét elhelyeztem 
egy 0-62 közötti mezőgazdasági alkalmassági és egy 0-62 közötti 
környezetérzékenységi értékskálán. 

• A cellánkénti mezőgazdasági alkalmassági értékszámokból (MAÉ) kivontam a 
környezetérzékenységi értékszámokat (KÉÉ) majd a különbséghez hozzáadtam 100-
at, azaz (MAÉ-KÉÉ)+100. Így egy 0-162 közötti értékskálát kaptam, ahol a 120 alatti 
értékek az adott terület környezetérzékenységi meghatározottságára, a 120 feletti 
értékek pedig az agrármeghatározottságra utalnak. A skála két végpontján tehát az 
egyértelmű meghatározottságú (vagy agrár, vagy környezeti területek), a skála közepe 
körül pedig a kettős meghatározottságú (környezeti szempontok által korlátozott 
extenzív agrárterületek) helyezkednek el. Ezeket az értékeket egy szintézistérképen 
ábrázoltam. 

• E szintetikus (agrár és környezeti) értékskálatérkép segítségével három olyan 
forgatókönyvet is előállítottam a földhasználati zónarendszer kialakítására, ahol: 

• a 120 (átlag) alatti értékű területeket védelmi zónába, 
• a 120-125, a 120-130 illetve a 120-135 közötti értékű területeket átmeneti (védelmi-

agrár) zónába, míg 
• a 125-ös, a 130-as illetve a 135-ös érték fölötti területeket agrárzónába soroltam. 
• Megvizsgáltam azt is, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területek és ezen belül a 

szántóterületek hogyan oszlanak meg e zónák között. 
• Végezetül a forgatókönyvek alapján javaslatokat tettem a művelési ágak 

változtatásának irányára, belső arányaira és területi elhelyezésére. 
Az elemzéshez az Arc/Info térinformatikai (GIS) szoftver SUN számítógépen futó változatát 
használtam. A térképek színezése az ArcView 3.1 PC-s szoftverrel, nyomtatása pedig Color 
LaserJet 4555 plotterrel történt. 
 
4.3 A történelmi konstans területek az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
értékskálán 
 

A történelmi konstanselemzések során térinformatikai eszközökkel lehatárolt 219, 
valamint 143 éves szántók elhelyezhetők az agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán. 
A folyamatosan szántóhasználatban levő területekről megállapítható, hogy milyen adottságú 
(agráralkalmasságú és környezetérzékenységű) területeken helyezkednek el. Feltételezhető 
egyrészt, hogy a konstans szántók kiváló mezőgazdasági adottságú területeken találhatók, 
hiszen a hagyományok alapján több évszázada is ugyanabban a művelési ágban vannak. 
Ugyanakkor feltételezhető az is hogy, a több száz éves monoton szántó használat (az év 
legnagyobb szakaszában fedetlenül álló területek), következtében erodálódtak. Ebben az 
esetben a konstans szántók a skálán a környezetileg érzékeny területek kategóriájába kerülnek 
majd.  
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Mindez az Arc View Spatial Analyst funkciójával végezhető el. Első lépésben a jelenlegi 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálából (grid-térkép) kell kivonni a konstans 
szántókat (grid térkép) a Map Calculator funkció segítségével, majd a kapott 
eredménytérképet a skála értékszám kategória határainak megfelelően (<110, 111-120, 120-
130, stb.) újra kell kódolni. A kapott kódolt grid térképet polygon térképpé konvertáltam, 
ahhoz, hogy számszerűsíteni tudjam az egyes érték-intevallumokhoz tartozó területek 
kiterjedését. 
Ugyanezeket a műveletek érdemes a konstanserdők, -szőlők és a konstansmocsarak esetében 
is elvégezni. 
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V. EREDMÉNYEK 

 
5.1 István-major külterület földbirtokrendszeri struktúrájának változása (1745-2001) 
 
5.1.1 István-major birtokviszonyai 1745-től 
 

E ma is külterületnek számító terület a történelem során soha nem töltött be központi 
szerepet, rajta nem alakult ki település, hanem mindig a gazdálkodás színtere volt. Fejlődése, 
változása azonban elválaszthatatlan a közelében elterülő várostól, Bonyhádtól, hiszen 
gazdálkodói, művelői főleg a bonyhádi lakósság, illetve kisebb számban a körülötte 
elhelyezkedő apró falvak (Bonyhád-Börzsöny, Grábóc, Ladomány) lakóiból kerültek ki. 

A 17. század végén István major külterület közvetlen szomszédságában elterülő Bonyhád 
település teljesen lakatlan volt. Ezt bizonyítja a török alól való felszabadulás utáni Császári 
Udvari Kamara első, közigazgatási jellegű összeírása 1687-ből. A Császári Udvari Kamara a 
kincstár számára lefoglalta az egyes uradalmak, kerületek mindazon falvait, amelyek 
„..gyülekező táborok miatt emberek és alattvalók nélkül vannak, akik különböző szigeteken, 
hegyek között és az erdőkben lappanganak.” A „Nadasd-i kerület”-ben 59 falut foglalt le a 
Kamara, ezek között Bonyhádot is (BÁBEL-LÁSZLÓ 1987). A török uralom idején a település 
lakossága elmenekült, és csak a 18. század elején érkeztek meg az első telepesek. Régi 
leírások alapján tudjuk, hogy 1717-ben összesen 3 család élt Bonyhádon, majd az 1720-as 
országos összeírás szerint lakatlan pusztaként tartották számon. A török elleni felszabadító 
háborút és a Rákóczi-szabadságharcot követően indult meg az elnéptelenedett Dél-Dunántúl 
és benne Tolna megye újratelepítése. Az újratelepülés racionálisan történt. Azok a falvak 
maradtak meg, ahol a kontinuitás megvolt, illetve ahol a telepítő tényezők kedveztek. Egy-egy 
falu, megkapta a vele határos puszták - faluhelyek szántóit, legelőit. A régi falura ettől kezdve 
már csak a dűlőnevek, malmok, vagy a később oda épülő majorság neve emlékeztet. Ekkor 
került az egykori Lajos-puszta ma István-major Bonyhádhoz. Bonyhád újkori története a 18. 
század elején kezdődött. Az új otthont kereső magyarok és rácok (szerbek), de főleg a több 
hullámban érkező, Fulda környéki német telepesek két emberöltő alatt benépesítik a bonyhádi 
medencét és a környező dombokat. Szorgalmuknak köszönhetően a tájat is gyorsan 
megváltoztatják.  

Szervezett telepítésre 1721-ben került sor, amikor a Kersnerich uraság magyar jobbágyokat 
telepített bonyhádi birtokára, illetve 1724-ben Schilson báró német telepeseket hívott falvaiba 
így Bonyhádra is (DOBOS szerk. 1996). 

Ebből az időkből Bél Mátyás így emlékezik meg Bonyhádról és lakóiról: „Bonyhád 
helység hajdan népes falu volt, de a sok viszontagság pusztasággá változtatta. Nemrég 
kezdték újra betelepíteni; a magyarok az alsó, a németek a felső részén építkeznek. Dombos 
környékét erdők díszítik. Bora nincs, de gabonában sem bővelkedik. Schilzon és Kun-birtok. 
1726-ban nagy hiány volt gabonában, a felette nagy szárazság miatt, ami pedig megérett 
ismeretlen füvekkel keveredve, ízetlen kenyeret adott…..Bonyhád földje csekély, a rétje 
kevés, úgy látszik, hogy a lakosok a szomszédságból, mint a sajátból élnek.” 

A régi örökös jobbágyságot a XVIII. század elején ezen az elnéptelenedett vidéken nem 
lehetett visszaállítani. Helyette egy szerződéses földesúr-jobbágy viszony alakult ki. Ez azt 
jelentette, hogy a Völgységben az általános magyarországi viszonyokhoz képest a feudális 
viszonyok bomlása előbb indult el (SZITA-SZŐTS 1991). 

Tolna megye faluhálózatának megritkulását nemcsak a török pusztítás, kuruc háborúk és a 
nagy járványok okozták, hanem közrejátszott e folyamatban a nagyobb faluhatárok 
kialakítására való törekvés is. A közigazgatási járás létrejöttét követő két emberöltő alatt 
véglegesen kiépült az új településszerkezet. Tolna megye négy járásra tagolódott, ezek közül 
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Bonyhád a Völgységi járáshoz tartozott. Ebben az időszakban a Völgységi járáshoz 32 falut 
soroltak, melyek közül Bonyhád volt a legnagyobb. Amikor 100 évvel létrejötte után EGYED 
ANTAL visszatekintett a völgységi járás történetére, ezt írta: „…ez a járás száz esztendők előtt 
csaknem egészen erdőség volt, s ugyanezért lassanként népesíttetvén, a Vármegye régi 
felosztásában elő sem fordul ….csaknem kirekesztőleg Német Gyarmatok lakják, benne a 
nemzetiség illyen arányban vagyon, a Magyarok száma 4720, a Németeké 39 939, a Ráczoké 
1304, a Zsidóké 1798”. Négy etnikum és öt vallás együttélése adta az újratelepülés 
időszakától kezdve a Völgység sajátos karakterét. 

1787-ben Bonyhádon 589 család élt. A nemesség száma Tolna megyében 1754/55 körül 
375 fő. A 18. század közepére kialakult birtokviszonyok a következők: a megye területének 
kb. 60%-a került az arisztokrácia, 20-20%-a az egyház illetve a köznemesség kezére. Ez 
utóbbiak között kiemelkedő hely illeti meg a völgységi Dőry, Perczel és Kliegl családot, 
amelyek az 1770-es évektől a gróf Apponyi család mellett a járás legjelentősebb birtokosai 
voltak (SZITA-SZŐTS 1996). 

A bonyhádi uradalom története igen szövevényes. Még a török hódoltság időszakában 
többször gazdát cserélt, 1723-tól a terület báró Schilson és Kun Ferenc birtokában volt, akik 
egyben Bonyhád és környékének telepítő földbirtokosai voltak. Később Schilson a birtok 
egyik felét eladta Perczel Józsefnek és apósának Gaál Sándornak, majd 1735-ben a másik 
felét a Kliegl családnak. A tulajdonviszonyok ezen a ponton konszolidálódtak. Az uradalom 
két közel egyenlő nagyságú részre oszlott. A Perczel család birtokában volt Cikó, Majos, 
Zsibrik, és Bonyhád egyik fele, összesen 17500 hold, a Kligl részhez Mőcsény, Mórágy, 
Palatinca, valamint Bonyhád másik fele tartozott, mintegy 15000 hold. 

Ezt az állapotot tükrözi az 1745-ből származó földbirtokhatárokat bemutató térkép is, mely 
a Mellékletben tekinthető meg (3. ábra). A két család birtokviszonyait jól jelzik az eltérő 
színek (narancssárga, kék). Érdekességként megállapítható, hogy a két földbirtokos Bonyhád 
területét, valamint a környező területeket is úgy osztották meg egymás között, hogy nagyjából 
mindent megfeleztek, így az erdőket, a mocsarasokat, a szántókat. A település esetében pedig 
az utca közepén volt a választóvonal. 

Bonyhád XVIII. századtól meginduló fejlődésének mindenekelőtt földrajzi okai voltak, 
ugyanis a „kapu” szerepét tölthette be. Fontos út haladt át rajta, két jelentős híd (északon a 
Mérges- keleten a Szent János híd) biztosította az átkelést az ingoványos völgyön, a 
„Bonyhádi Bozót”-on. Bonyhád kapcsolta össze a Dél-Mezőföld, a Sárköz, és Észak-Mecsek 
tájait. A település határát növelte, hogy a szomszédos elpusztult falvak (így Fülöpszerdahely, 
Szentiván, Szentmáriafalva, Szentdemeterfalva) nem népesültek be. Kereskedési szempontból 
előnyös fekvését pedig két évszázadra meghatározóvá tették a Perczelek azzal, hogy 
befogadták a zsidóságot, támogatták üzleti tevékenységüket (SZITA-SZŐTS 2001). 

A 18. század közepétől két évszázadon át Bonyhád meghatározóan német és zsidó jellegű. 
A lélekszám folyamatosan nő, 1782. június 5.-én Bonyhád mezővárosi privilégiumot, 
vásártartási jogot kap József császártól. Az első magyarországi népszámlálás idején, 1786-ban 
már 3000 lélek lakik itt. A XVIII. század utolsó évtizedeiben felépült a katolikus, az izrealita, 
az evangélikus és református felekezet temploma.  

 
5.1.2 István major birtokviszonyai a 18. század végétől a 20. századig 

 
Bonyhádnak 1820-ban már 4709 lakosa van. A vallási megoszlás: 1631 zsidó, 1586 

katolikus, 1132 evangélikus, 360 református. 1829-ben 16 lélekből álló cigánycsoportot 
említenek. A városnak ekkor már 10 utcája van. A jobbágyfelszabadítás 1841-ben hozott 
törvény alapján az országban először a völgységi Kakasdon kezdődött el, majd 1848-ban 
Bonyhádon is megtörtént. 
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A Völgységi járásban a 18. század második felére a kezdeti bizonytalan állapotok a gyors 
birtokcserék után a birtokviszonyok tekintetében megdermedni látszanak. Azonban az 
örökösödés során, 2-3 nemzedéknyi idő alatt rohamosan osztódni kezdett a családi birtok. A 
köznemesi családok 10-30000 holdas nagybirtokai egy nemzedéknyi idő alatt 2-5000 holdas, 
az unokák kezén 400-1000 holdas középbirtokokká forgácsolódtak.  

Sajátos volt a bonyhádi uradalom helyzete öröklődés szempontjából is. A Perczel család 
által birtokolt rész csak férfiágon öröklődött. A Kliegl vagyon az első nemzedék kezén Kliegl, 
Salamon és Wimmersperg ágra bomlott, majd a 19. századra az unokák kezén már csak 1/72, 
később 1/96 résznyi birtok maradt. 

Az 1847. évi nemesi összeírás szerint a bonyhádi uradalom területén 27 Perczel-birtokos 
él. Ennek következménye lett, hogy az egyes birtokosok földjei az ország különböző, 
egymástól távol eső pontjain terültek el, ott is kis darabokban szétszórva. A földbirtokok 
feldarabolódása a nemesek eladósodásához, elszegényedéséhez vezetett. 

Az 1860-as kataszter térkép már a feldarabolódott úgynevezett „nadrágszíjparcellákat 
mutatja be (Melléklet: 4. ábra). Összefüggő nagy birtokokat szinte nem is találhatunk a 
környéken. Az eladások, vásárlások, örökösödés következtében történő felosztások miatt 
nagyon felaprózódott, szétszórtan elhelyezkedő birtokok jellemezték ekkor a tájat. 

Az 1867-es kiegyezés az Osztrák-Magyar Monarchiában felgyorsította a kapitalista 
fejlődést. 1895 után főleg a 400 ha alatti birtokok voltak túlsúlyban és az 1000 ha-on felüli 
nagybirtokok csak kevés számban voltak jelen. 

 
5.1.3 Birtokstruktúra a 20. században 

 
A mezőgazdaság 1919-es „szocialista átszervezése” a kisbirtokos parasztságot a vizsgált 

területen nem érintette. Az alsóbörzsönyi Hónig-, Perczel- és Weber-pusztákon (ez a mai 
István-majornak megfelelő terület) a tulajdonostól szocializált földekkel 1919 április 21.-én 
26 gazdasági cseléd 360 katasztrális holdon termelőszövetkezetet alakított. Az István-major 
központtal működő kollektív gazdaságot felsőbb utasításra 1919 nyarán állami gazdasággá 
alakították át.  

A két világháború közötti korszakban három bonyhádi közigazgatási határváltoztatás is 
történik: 1928-ban Bonyhádhoz csatolják a szomszédos Börzsöny kisközséget, 1940-ben 
pedig Ladományt (melyek az István-major körüli területeket ölelik fel). 1936-ban Hidas és 
Püspöknádasd határából csatolnak át földterületeket a Zománcgyár körül. 

1930-ban a Völgységi járás 39230 fős lakosságából 28548 német, 10539 magyar. 
Ugyanebben az évben Bonyhádon 850 gazdasági egység 6420 katasztrális holdon 
tevékenykedett. A földtulajdon megoszlására a sok parcella a jellemző, ugyanis a község 
földterülete tizenkétezer tagból állt. Magyarország birtokstruktúráját ebben az időszakban 
egyrészt a hatalmas nagybirtokok (latifundiumok) másrészt a törpebirtokok milliói 
jellemezték. A II. világháborút követően földosztás hatására túlsúlyba kerültek a kis- és 
középparaszti gazdaságok. 

Az 1948. év végén megalakult István-majorban az a termelőszövetkezeti csoport, amely 
átvette a felszámolt földművesszövetkezet vagyontárgyait. Működésüket 1949-ben, mint 
Dózsa Népe Termelőszövetkezet kezdték meg, 660 kh területen. Az 1950-ből származó 
légifotón még nagyon sok egymástól eltérő hasznosítású táblát lehet felfedezni, melyek 
viszonylag kis méretűek. 1953-ban azonban már megfigyelhető a táblák összevonására 
irányuló törekvés. 

A Dózsa Népe Termelőszövetkezet az ellenforradalom hatására sem szűnt meg, nem 
oszlott fel, csak átalakult. 1957-ben új névvel – Istvánmajori Mező- és Tógazdaság 
Termelőszövetkezet – folytatta tevékenységét. 1966-ban a termelőszövetkezet a Petőfi 
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Termelőszövetkezettel egyesült, így a 2433 ha-os területtel rendelkező szövetkezet a 
megyében is az elsők között volt. 

1972-ben egyesítve a Bonyhád környékén kialakult kisebb termelőszövetkezeteket 
megalakult 920 taggal a Pannónia Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, mely még a 
privatizáció után is megtartotta működőképességét. Az 1989-es térkép még a privatizáció 
előtti állapotokat tükrözi a hatalmas méretű szántókkal, összefüggő területekkel. A kárpótlás 
és a privatizáció következtében a földek egy része újra szétosztásra került. Ma István-major 
külterület tulajdonosi viszonyairól elmondható, hogy a terület kisebb része maradt meg a 
Pannónia Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonában (15380 m2), nagyobb 
hányadában magánkézbe került. Ennek ellenére a földek teljes egészét a termelőszövetkezet 
béreli, és műveli. István-major külterület jelenlegi tulajdonosainak száma 61 fő, a területet 
pedig 104 tulajdoni részre bontották szét, melyek közül a legkisebb 1232 m2, a legnagyobb 
összefüggő tulajdon pedig 146505 m2-t tesz ki. 

 
5.2 Történelmi térképelemzések 

 
5.2.1 Tájváltozások 1745-1782 között 

 
A török idők viszontagságai természetesen az egykor művelés alatt álló gazdasági 

területekre is hatással voltak. A gazdálkodás felhagyása a közeli területek beerdősüléséhez 
vezettek. 1745-ben javában folyt a német lakosság betelepülése Bonyhád és környékén, 
melynek következtében a település környéki termékeny földeket ismét fokozatosan művelés 
alá vonták. 

BÉL MÁTYÁS „Notitia Hungariae novae historico geographica” című művéből sok értékes 
információt tudunk meg az akkori helyzetről, tájfelépítésről, melyet az 1745-ös 
földbirtokhatárokat bemutató térképünk is hitelesen ábrázol. Híres művében így elemzi a 
dombságot: „Sűrű és magas tölgyerdők borítják itt-ott részint kellemes dombsorokban, részint 
a síkság kies ligeteiben végződik, sok helyen patakokkal átszelve, amelyek bőven öntözik a 
vidéket. A berkek között előnyös szállás kínálkozik a telepeseknek, akik most ide özönlenek 
Németországból.” Majd a megyéről így folytatja: „A folyók és erdők szépségein kívül 
gyümölcs termelésére és mindenféle veteményre is igen alkalmas a tolnai tájék. 
Hasonlíthatatlanul kellemes látványt nyújtanak azután a ligetek, melyeket tarlott mezők és 
dombok választanak szét úgy, hogy méltán hasonlítható össze ennek a megyének a fekvése 
Magyarország azon megyéivel, amelyeknek híre nem utolsó a maguk nemében.” 

Ahogy az idézet is említi éppen ebben az időben, kezdték e török idők alatt teljesen 
lakatlanná vált területet német lakosokkal újra betelepíteni: „A több mint másfél százados 
török megszállás alatt rácok telepedtek ide. A magyarok közül csak kevesen maradtak itt, 
hogy az ősi földet műveljék. Mikor azután a nagy Lipót király szerencsés uralkodása idején 
megszűnt a török bitorlás, sokáig műveletlen maradt az egész környék, ezért kellett ezt a 
mindenünnen összeverbuvált parasztsággal betelepíteni…….Különben egykor ez a táj, 
virágzó és sűrűn lakott volt mindaddig, amíg Magyarország egységes volt……A megyét most 
magyarok, rácok, németek és legújabban a tótok telepei népesítik be, de hogy a magyarok 
azoknak volnának maradékai, akik Vérbulcsu vezérrel érkeztek ide, ez kétséges, oly sokszor 
változtak e vidék lakosai.” 

Az első térképes információt István major külterületről tehát az 1745-ös 
földbirtokhatárokat bemutató térkép adja (Melléklet: 2. ábra). Bonyhád ekkor mindössze egy 
utcás kistelepülés volt. Szántói főleg a településtől nyugatra elterülő Völgység „asztalsima” 
területeire korlátozódtak. A település mellett folyó kanyargós és többágú Völgység-patak 
mellett mocsaras, vizenyős területek találhatók, malmokkal a patak partján. Ebből a nagyjából 
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sima felszínű tájból emelkedik ki a Szekszárdi-dombság részét képező szőlőhegy a mögötte 
elterülő dimbes-dombos felszínű erdővel borított területekkel. A szőlőhegy, az erdő, mely 
helyenként szántókkal megbontott képezik a vizsgált terület egy részét. A terület további 
részeit (Rák-patak, és a mögötte elterülő erdők) ez a térkép csak részben tartalmazza. Az 
általam vizsgált István-major külterület 1745-ben tehát javarészt erdő. Az összefüggő 
erdőséget csak néhány út szelte át, melyeknek fontos szerepe volt a kisebb települések 
összekötésében (Ladomány, Grábóc, Alsó-Börzsöny, illetve Cikó, Bonyháddal való 
összekötése), illetve a kereskedelemben.  

A török idők alatt lakatlanná vált Bonyhád település szántóit, rétjeit, erdőit nem művelte 
senki. Ez a táj arculatát is teljesen megváltoztatta. A parlagon maradt földeket a szukcesszió 
vette hatalmába és így 150 év alatt a szántók beerdősödtek, a patakparti rétek, legelők 
kaszálás, és legeltetés hiányában bebokrosodtak, és a vizesebb részeken ismét helyet kapott a 
nád, a zsombék, és a mocsár. Nagy a valószínűsége azonban annak, hogy az István-majori 
külterület nyugati lankásabb részeit, már a török hódítás előtt szántóként, vagy legelőként 
hasznosítottak, majd a másfél évszázados „nyugalmi időszak” következménye az 1745-ös 
térképen is látható erdőség (szekunder erdő). Mindez a vizsgált terület Bonyhád településhez 
való közelségével, illetve a domborzati viszonyok adta lehetőségekkel (lankás, leginkább 
sima platók, nagyon alkalmasak a szántókénti, esetleg legelőkénti használatra) támaszthatók 
alá.  

Az 1700-as évek közepét jellemző táji átformálódásra, a kialakuló tájhasználatra nagy 
hatással volt a betelepülő közösségek gazdálkodásának szokásai, ismerete, hagyományai. A 
betelepülő lakosság másféle „tudást” hozott magával, amely az egykori hazájuk természeti -, 
gazdasági -, politikai adottságaihoz illeszkedett leginkább. A magukkal hozott szokások és 
hagyományok az új környezetben azonban nem voltak mindig beilleszthetők. Így az első 
évek, évtizedek a megszokással, és alkalmazkodással teltek, melyre BÉL MÁTYÁS is utal: 
„Sok gazdag községet alapítottak a németek szokása szerint és munkájukat a leggondosabban 
végezték. Már több olyan dombot látsz szőlővel beültetve, amelyek vagy sohasem voltak 
megmunkálva, vagy a viszontagságos időkben pusztultak ki…….. Vannak, akik úgy vélik, 
rövidesen megtörténik, hogy ezek az új települések átveszik a magyar szokásokat.……..A 
földművesek háromszor forgatják meg a földet a vetés előtt, néhányan pedig - bár kevés 
helyen – meg is trágyázzák. A szőlőkerteket is háromszor kapálják és főleg piros fajtával 
ültetik be, budai szokás szerint………A szőlőt minden helyen kiváló eredménnyel lehet 
termelni, főként a dombos oldalakon, ahol az éghajlat alkalmas erre. Tanúbizonyság erre a 
telepesek szorgalma most olyan helyeken szüretelnek szőlőt, ahol néhány év előtt a szőlősnek 
még hírét sem hallották.” 

Az 1745-ös Bonyhád és környékét ábrázoló térképen a szőlőművelést valóban a 
domboldalon folytatták. Ezen a dombon ma is szőlőt termelnek. Mára azonban a szőlőskertek 
majdnem az egész szőlőhegyet beborítják, míg a vizsgált térképen még nem voltak ennyire 
kiterjedtek. 

BÉL MÁTYÁS a gazdasági-tenyésztett, illetve a vadon élő állatokról is szól művében: „A 
csordák és ménesek a mezőkön legelnek. A szarvasmarha és a lovak formája és termete nem 
megvetendő. A magyar juhok jóval nagyobb mennyiségben vannak, mint a külföldiek, 
melyeket származásuk után németeknek nevez a nép……….Vadállatok egykor sűrűn 
fordultak elő ezen a vidéken, de a téli vagy nyári szálláson levő katonák kíméletlen 
vadászatokkal már kiirtották őket……..Egyébként különösen a szakadékos hegyekben, 
berkekben és erdőkben otthonosak a szarvasok, dámvadak és nyulak. Nem nélkülöznéd a 
hiúzokat és a hozzájuk hasonló állatfajtát sem. Úgy értesülünk, hogy medvék nincsenek, 
mivel azok a szakadékos hegyekben, rengetegekben szeretnek élni, amilyenek erre nem 
találhatók. Gyakoriak a madarak, nemcsak az erdeiek, hanem a víziek is. Daruk, túzokok, 
fácánok, nyírfajdok, fajdok ugyancsak, a foglyok olcsó áron kaphatók. A vízi madarak 
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bizonyára jobban elszaporodnának, ha a parasztok gonoszságból, tudatlanságból, mielőtt a 
tojók kotlani kezdenének, a lerakott tojásokat el nem vinnék a fészekből.” 

Ebben az időszakban még nem szabályozták a patakokat sem, erre utal a kanyargós 
lefutásuk is. Az István-major külterületen átfolyó Rák-patak ezidőtájt nagyon kanyargós volt, 
számos kisebb befolyással, völgye mocsaras, nedves élőhelyekkel tarkított, imitt-amott egy-
egy vízimalommal a partján.  

Az 1782-85 között készült első katonai felmérés (Josephinische Aufnahme) (Melléklet: 1. 
térkép) térképszelvényén kirajzolódó tájhasznosítás még nagyban hasonlít az 1745-ös 
tájállapothoz. A felszínborítást és domborzatot is ábrázoló térképen Bonyhád már 2 főutcából, 
illetve azok közötti összekötő utcákból álló település. A külterületen az ember 
temészetátalakító tevékenységét tükrözi a Völgység-patak kiegyenesítése, a többágúság 
megszüntetése, ezzel a rét kiszárítása és alkalmassá tétele a legeltetésre, kaszálásra, majd a 
következő évszázadban a szántóművelésre. Ugyanakkor a Rák-patak még vadon, kanyargósan 
folyik mocsaras medrében, számtalan kisebb oldalbefolyásokkal, melyek a vizet a 
dombosabb, zegzugosabb oldalakról vezetik le a patakba. A völgy, melyben a patak folyik 
mocsaras, nádassal benőtt, helyenként szárazabb élőhelyekkel tarkított. A patak átkelésében 
fahidak segítették az arra vándorlót, a parton, vízimalmok sorakoztak. E mocsaras, nádassal 
benőtt völgy mellett a domboldalakon megkezdődött az erdők kiirtása, helyet adva a 
szántóknak. E külterület ekkor a Perczel és a Kliegl család birtokában volt.  

KITAIBAL PÁL botanikus, naplófeljegyzéseket készített útjairól, és e vidék vegetációról is 
élethű képet készített. KITAIBAL Magyarország egész területét bejárta, kivéve Erdélyt. 
Húszezer kilométert tett meg és figyelme mindenre kiterjedt utazásai alkalmával. A botanikus 
mellett állandóan szóhoz jut a kőzet- és talajkutató, a geográfus és technológus, és az 
egyetemes gazdasági kutató is. Tolnában 1799 szeptember 5-én, 6-án és 7-én járt, majd 1808-
ban pedig június 17-én és 18-án utazott át rajta. Utazásai alkalmából Bonyhád, Kakasd, 
Szekszárd, Tolna, Fadd, Dunakömlőd, Dunaföldvár, illetve Felsőnyék, Tamási Szakály, 
Hőgyész, Tevel, Bonyhádvarasd, Majos Nagymányok, Váralja és Máza községeket érintette. 

KITAIBEL szeptember 5-én érkezik Bonyhádra. Útközben István-major területe mellet is 
elhaladt és a következőket jegyezte fel: 

„Az út jó. Bonyhádon sok zsidó van. Köröskörül a dombok alacsonyak, a völgyek pedig 
szélesek. A talaj márgás, nem köves. Kő legközelebb Baranya vármegyében található Hidas 
és Püspöknádasd között. Az illatos hunyor (Helleborus odorus) itt még látható a kopár 
hegyeken, amelyeken csak kevés tölgyfa van. Sok dohányt termelnek; mázsája most 5-6 
forint, az elmúlt télen 8 forintba került. Balkéz felől a hegyen szőlők vannak; jobbra az út 
mentén régi erdei fenyőből álló erdő van négy tölgymaradvánnyal; aljnövényzet nincs, olyan 
az erdő, mintha ki volna seperve, alig van fű és növényzet , csak illatos hunyor nő nagy 
tömegekben. Az erdő végén, mely a nemes Kliegl uraságé, kocsma és néhány ház van, s ezt 
„Helleplatte” -nak hívják. Ezután elég sűrű erdő következik Kakasd határában, s ebben 
veresgyűrűsom (Cornus sanguinea), húsos som (Cornus mas), ostorménfa (Viburnum 
lantana), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum), virágos kőrisfa 
(Fraxinus ornus), bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosa), ükürke (Lunicera xylosteum), 
csíkos kecskerágó (Euonymus europeae), fürtös zanót (Cytismus nigricans), mezei juharfa 
(Acer campestre), közönséges mogyoró (Corylus avellana), gyertyánfa (Carpinus betulus), 
feketegyűrű juharfa (Acer tataricum), kányabangita (Virburnun opulus) és négy tölgyfafaj 
található.” 

Az 1835-ből származó birtokhatárokat (Perczel és Kliegl uraság birtokhatárai) ábrázoló 
térkép (Melléklet: 5. ábra), mely a vizsgálati terület északi részét tartalmazza bemutatja, hogy 
a zárt erdőség valóban felbomlott helyét úgynevezett legelő - erdő (Hutweiden, a térképen 
közép zölddel ábrázolva) váltja fel. Ezen a legelőn állhatott az idézetben is említett néhány 
tölgyfa, melyek az egykori erdő maradványfái voltak, kíséretükben az illatos hunyorral, mely 
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csak itt Dél - Dunántúlon honos. A KITAIBEL PÁL által bejárt Bonyhád melletti terület (István 
major külterület nyugati határa) e térképen teljesen beazonosítható. A botanikus szeptember 
5.-én ér Bonyhádra, és naplójából kiderül, hogy Hidas (Baranya megye), Bonyhád (Tolna 
megye), Kakasd útirányon át ment Szekszárdra. Ezt az utat a leírása szerint úgy tette meg, 
hogy először bement Bonyhádra, ahol látta, hogy sok a zsidó (akik nemrég települtek ide), 
majd, átkelt a Völgység-patak fahídján és elindult a mai Szekszárdi-dombság és a Völgység 
találkozásánál vezető főúton „Helleplatte” -t érintve, Kakasdon át Szekszárdra. Számunkra 
leginkább a fahídtól Helleplatte-ig (ma: Szerdahely) megtett szakasz leírása a legérdekesebb. 
Bonyhádról kifelé jőve, látta, hogy „köröskörül a dombok alacsonyak, a völgyek pedig 
szélesek.” Az alacsony dombok a Szekszárdi-dombság legnyugatibb részeit jellemzik (István-
major külterület is itt található), a széles völgyek, pedig a Völgység „asztalsima” területeit 
foglalják magukban. Rákanyarodva a főútra a Szekszárdi-dombság alacsonyabb dombjai 
mellett haladt el, ahol látta, hogy a kopár hegyeken csak kevés tölgyfa van, de az illatos 
hunyor – mely erre a környékre nagyon jellemző – még megtalálható. Ezek a kopár hegyek a 
mai szőlőhegy területét jellemzik. A térkép szerint az akkor kopár hegyek mögött erdők 
húzódtak a Rák-patak völgyéig. Továbbhaladva az út bekanyarodik a Völgységből a 
Szekszárdi-dombság alacsonyabb dombjai közé, ahol a térkép és a leírás szerint is balkéz felől 
a hegyen szőlőt termelnek (ez a mai Óhegy, ahol ma is szőlőt termesztenek), jobbra pedig az 
út mentén régi erdei fenyőből álló erdő van négy tölgymaradvánnyal, belseje olyan, mintha ki 
lenne seperve, de az illatos hunyor nagy tömegekben nő. Ezt az erdőt később Tölös erdőnek 
hívják még az 1860-as kataszter térképen. Mára már a neve sem ismert és az erdő helyén 
szántó található.  

A leírásból felismerhetjük e vidékre jellemző fajok egy részét, melyekkel KITAIBEL PÁL 
utazása során közvetlenül az út mellett, illetve attól nem távol találhatott. Ma e terület java 
része szántó, a megmaradt erdők nagy részében, pedig intenzív gazdálkodást folytatnak, a 
termesztett fajok (akác, fenyők) pedig kiszorítják a természetes vegetációt, a gyertyános-
tölgyeseket (Asperulo taurinae-Carpinetum). 

Az első katonai felmérés térképe szerint, az 1782-es években az erdőhasznosítás foglalja el 
a terület legnagyobb részét. Az erdőt helyenként más hasznosítási formák is megtörik, mint a 
szőlőhegy, illetve Rák-patak völgye melletti szántók, a dombokon előforduló szőlők, valamint 
a Rák-patak völgyében a szárazabb részeken a kisebb nagyobb legelők, kaszálók, a vizesebb 
részeken pedig mocsarasok. A Rák-patak fölötti platón az erdőn belül a térkép kisebb 
tocsogókat jelöl, melyek megtörik a szárazabb környezetet, megváltoztatva a lokális 
mikroklímát, növelve a biodiverzitást -, azonban a későbbi területhasznosítási módok (legelő, 
majd szántó), ezeket az élőhelyeket megszüntették. Általában e sekély vizű tocsogók 
beszántással, feltöltéssel hamar eltüntethetők. Így ezek az élőhelyek ma már csak nagyon 
ritkán fordulnak elő, holott korábban valószínűleg nagy számban voltak jelen a 
mikrodomborzatnak köszönhetően, és tették a környezet élővilágát színesebbé. Ekkor a 
vizsgált terület 65,70 % - a erdő, 13,09 %- a szántó, 12,44 %- a rét, mocsár, 6,84 %- a szőlő 
1,77 %- a legelő volt. 

Ökológiai szempontból az 1782 – as tájfelépítés és tájhasznosítási formák főleg az erdei 
életközösségeknek kedveztek. A kanyargós lefutású több ágú, napsütötte patakok gazdag 
élettereket jelentettek a vízi ökoszisztémák számára is. Az erdők monotóniáját az itt-ott 
beékelődő szőlősök, szántók, legelők oldották fel, nem beszélve a források és vízerek nagy 
számáról. Az erdőség belső egyhangúságát a viszonylag gazdag úthálózat is ellensúlyozta 
némiképp, hiszen ezeken a részeken több napfény érkezett a talajra és lehetővé vált a 
fénykedvelő aljnövényzet, illetve bokrok megtelepedése is, melynek következtében nőtt az 
erdő belső strukturáltsága. A terület legnagyobb diverzitása azonban mégsem erre az 
időszakra tehető, hiszen a sokféleség függ a hasznosítási formák különbözőségétől és az 
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intenzitási fokok diverzitásától is, melyhez szorosan kapcsolódik a szegélyek száma és 
hossza, illetve, ezek térbeli elrendeződése. 

Az 1782 – as állapotból örökre elveszítjük a későbbiekben a patakok kanyargós és többágú 
lefutását, a források nagy részét, a vízereket, a tocsogókat, és a mocsarasok egy részét.  

 
5.2.2 Tájváltozások 1782-1858 között 

 
A vizsgált külterületen az első katonai felmérés óta eltelt idő (73 év) alatt óriási változások 

mentek végbe. A II. katonai felmérés az országról 1829 – 66 között készült el M 1:28 800-as 
méretarányban. A bonyhádi szelvényt 1858-ban fejezték be (Melléklet: 2. térkép).  

Az 1848 - as forradalom és szabadságharc után a települések határát tagosították. Ennek 
köszönhetően a művelési ágak eddigi arányai eltolódtak, és az erdőségek rovására egyre 
nagyobb helyet kaptak a legelők és a szántók. Ez a folyamat nagyon jól látható Bonyhád 
külterületének példáján is. Az eddig összefüggő erdőknek csupán foltjai maradtak meg főleg 
azokon a részeken, amelyeken a domborzati tényezők miatt nehéz lett volna egyéb más 
hasznosítást végezni. Az egykori erdők helyén a legnagyobb arányban szántókat (50,25 %), 
illetve szőlősöket (12 %) alakítottak ki. István major külterületen 17,01 % -ra emelkedett a 
legelők aránya, a rét is elérte a 10,92 %-ot, míg az erdők területaránya 9,37 % -ra csökkent. 

A birtok-elkülönítések során lehetőség nyílt arra is, hogy a volt jobbágyok 
legelőilletőségüket erdőből kapják meg. Így, aki a kinevezett legelőjén esetleg erdőt talált, az 
valóban legelővé alakította át a fával és bozóttal sűrűn benőtt területeket.  

Egyes becslések szerint 1848-tól 1878-ig az ország erdőterülete mintegy 1,3 millió 
hektárral csökkent (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995). Az országos átlag alól István-major 
külterület sem volt kivétel. 

A vizsgált területen a legnagyobb részarányt tehát a szántóművelés foglalja el, majd 
második helyre a legelők, kaszálók kerülnek, harmadikként pedig a szőlőművelés említhető 
meg. Megállapítható, hogy a különböző élőhelyek aránya megváltozott és a hasonló életterek 
egymástól többé-kevésbé elszigetelődtek, azáltal, hogy közéjük másfajta hasznosítási formák 
ékelődtek. 

Ökológiai szempontból ez az állapot kedvez az agroökoszisztémák számára, hiszen az 
egykori zárt erdőség teljesen megszűnt, az erdei ökoszisztémák csorbát szenvedtek, csak 
kisebb erdődarabok maradtak meg a dombok meredekebb részein. A táj nagy része ún. 
„Offenlandschaft”-tá, azaz nyílt tájjá alakult át, helyet adva a fénykedvelő fajok számára. 
Ezzel nemcsak a fényviszonyok, de a hőmérsékleti, és szélviszonyok, egyszóval a mikroklíma 
is megváltozott. Ez a tájállapot is lehetett legalább annyira diverz, persze más szempontokból, 
mint az előző időszelvényben vizsgált tájfelépítés, mivel a mezőgazdasági művelés még nem 
volt annyira intenzív, mint ahogy az később jellemzővé vált. Az akkori körülmények (nincs 
vegyszerezés, műtrágyázás, a földeket is kevesebbszer bolygatták, a vetések sem voltak 
gyommentesek, maradtak szántóföldi, és út melletti flóragazdag szegélyek is) mindenképpen 
kedveztek az emberi beavatkozásokat jól tűrő növény- és állatvilág számára. Nagy számban 
tenyésztek a szántók mellett és persze a szántókon is az úgynevezett vadnövények, melyeket 
ma az intenzív gazdálkodásban egyszerűen gyomoknak és irtandónak tartunk. Köztük olyan 
fajták is előfordultak az extenzívebb használat következtében, amelyek ma már csak nagyon 
kevés számban vannak, és a Vörös Könyv tartja őket számon, mint veszélyeztetett fajok. Ide 
főleg azokat a vadon élő növényeket lehet sorolni, amelyek a későbbi intenzívebb 
földművelési módszerekhez már nem tudtak alkalmazkodni, mert lassan növő fajok kis 
konkurrenciabíró képességgel, nehezen tűrik a bolygatást, és a tápanyagfeldúsulást a talajban. 

Ha az 1860-as kataszteri térképet összevetjük a 1858-as katonai felméréssel észrevehető a 
szántók növekvő és az erdők továbbra is csökkenő tendenciája. Az akkori erdősültség sokkal 
alacsonyabb, mint ma. A termés növelése céljából minden lehetséges földterületet művelés alá 
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vontak. Így a terület majdnem 100% -a művelés alá került. Egyedül a Vörösmarty-forrás 
környéke maradt ki a mezőgazdasági használatból, bár egyes részeit, ahol kevésbé meredek 
időnként legeltették. 

A térképen feltűntetett dűlőnevek jó támponttal szolgálnak egy-egy területrész korábbi 
tájhasználatának megállapításához: 

• Waldgebirge = Erdőshegység (1860-ban: javarészt szántó, illetve szőlő), egykor azonban 
erdő borította a hegyet, 

• Herrschaftliche Hutweidenrifs = Urasági Legelőerdei Hátság (1860-ban szántó), valaha 
erdő volt, majd legelőerdő lett, amit feltörtek szántóvá. 

• Lange Furche = Hosszú barázdák (1860-ban szántó, ma is szántóként használják). 
Az 1860-as katasztertérképen szembetűnőek a nagy kiterjedésű szőlőskertek. Valóságos 

szőlőstanyák jöttek létre, földutakkal sűrűn átszőve a területet, és présházakkal beépítve. Az 
összes vizsgált időszelvényt áttekintve a XIX század végén találhatjuk a legnagyobb, 
összefüggő szőlőterületeket. 

A XIX. század második felében az istállótrágya mellett már a műtrágyákat is használni 
kezdték. A műtrágyaipar kialakulása a nyugat-európai országokban már a XX. század első 
évtizedeiben lehetővé tette a rendszeres műtrágyahasználatot. A vetésváltó rendszerben, főleg 
pedig annak második szakaszában jelentős tényezővé vált a gépesítés fejlődése. A jobb 
talajművelő eszközök a gőzeke, majd a traktor megjelenése lehetővé tette a mélyebb 
talajművelést. A cséplőgép megjelenése az állatokkal végzett nyomtatást és az emberi erővel 
végzett kézi cséplést váltotta fel. Ezt követte az aratás gépesítése, majd pedig az aratás és a 
cséplés egyidejű végzésére alkalmas kombájn megjelenése. Magyarországon ez a felvázolt 
folyamat a XIX. század 60-70-es éveitől számítva mintegy 70-80 év alatt ment végbe. Ez a 
sokoldalú fejlődés a termésátlagok nagymértékű növekedését segítette elő (ÁNGYÁN-
MENYHÉRT 1997). 

 
5.2.3. Tájváltozások 1900-1950 

 
A 18. és 19. század fordulóján kezdődött tehát el az a belterjesítési szakasz, amely még ma 

sem fejeződött be teljesen be. A gazdálkodás kezdetben új területek meghódításával 
(szűzföldek feltörése stb.) és különböző melioratív beavatkozásokkal (mocsarak lecsapolása, 
folyamszabályozás stb.) igyekezett lépést tartani a népesség növekedésével, az egyre növekvő 
igényekkel. Kialakult a konvencionális energiaintenzív, iparszerű mezőgazdálkodási forma, 
mely területhasználati sajátosságai a tájak átrendeződésében is megnyilvánult. 

E gazdálkodási forma alapvető jellemzője a koncentráció, centralizáció, és a méretek 
(üzem, tábla, gép) növelése. Igyekszik minél nagyobb homogén területeket kialakítani, az 
egyszerűbb és gazdaságosabb központilag jól tervezhető irányítás megvalósítása érdekében. 
Az erre való törekvést fedezhetjük fel az 1950-es katonai térképen is (Melléklet: 3. térkép). 

Eddig a különböző hasznosítási formák nagyjából koncentráltan, összerendezve épültek a 
tájba. Az 1950-es években a mezőgazdaság intenzívebbé válása következtében egyre több 
területet vonnak szántó művelés alá. A tagok különböző művelési ágakat vittek be a közösen 
művelt területbe, melyet az előre meghatározott tervek alapján a TSZ számára a legkedvezőbb 
művelési ággá változtatták. Ennek következtében a táj eleinte elég mozaikossá vált, 
fragmentumok alakultak ki, helyenként gazdagon átszőve megmaradt cserjesorokkal, 
erdőszélekkel, imitt-amott elvétve, még szőlőskertekkel. De a legelterjedtebb művelési forma 
a szántó lett, az erdő és a szőlőskertek rovására. A szántóföldek mérete tehát tovább 
növekedett (63%) az erdőké tovább csökkent (8%), ugyanígy a legelőké (11%) és a szőlőé 
(10%). Az intenzívebb használat (műtrágyázás, növényvédőszerezés, többszöri géphasználat) 
mind zavaró hatást fejt ki az agrártáj növény és állatvilága számára. Az összes általam 
vizsgált időszelvény közül 1950-ben találhatjuk a legkevesebb erdővel borított területet. 
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Ezeket a részeket már csak erdőfoltoknak lehet nevezni, ráadásul egymástól eléggé izoláltan 
helyezkedtek el. További változás a területen az első halastó megjelenése, völgyzárógátas 
megoldással, melynek következtében értékes kaszálók, üde rétek, zsombékosok, csalitosok 
szűntek meg végleg, átalakítva a táj egyik jellegzetes karakterét. Az így átváltozott táj már 
csak apró részleteiben hasonlít az 1745-ös állapotokhoz.  

 
5.2.4. Tájváltozások 1950-2001 

 
Az 1970-es évekre Magyarországon minden erdőben megvalósult az üzemterv szerinti 

gazdálkodás. Az erdők produktivitásának növelése érdekében az erdőtelepítéseket elsősorban 
nem az őshonos fafajokkal végezték. Akác-, nemes nyár- és fenyőültetvények, rövid 
vágásfordulójú erdőállományok jöttek létre. Ennek következtében a második világháború óta 
erdeink jelentős mértékben átalakultak. Ez a változás az István-majori külterület erdeit is 
nagyban érintette. Így a ma megmaradt erdők javarésze ökológiai szempontból nem túl 
értékes gazdasági erdők, ez alól a több mint 150 éves tölgyesállomány, illetve néhány 
erdőfragmentum képez kivételt.  

Az intenzív (iparszerű, konvencionális) gazdálkodási mód, mely az 1950-es évektől kezdte 
a területek arculatát átformálni, megváltoztatta a mezőgazdasági területek addigi jellegzetes 
struktúravilágát is. A földek egyszerűbb és hatékonyabb megművelése, valamint a nagy gépek 
jobb hatásfokkal való kihasználása érdekében a „zavaró” egykor birtokhatárjelző funkciójú 
mezsgyéket, cserjesorokat, fasorokat beszántották, és ezzel kialakították a hatalmas méretű 
sokszor több száz ha-t is elérő mezőgazdasági táblákat. Mindez gyakran a tájkép és -karakter 
sérülésével, valamint az élőhelyek eltűnésével és megsemmisülésével járt. Ezt az állapotot az 
1989-es katonai felmérés térképszelvénye tükrözi (Melléklet: 4. térkép). 

Az intenzívebb használat (műtrágyázás, növényvédő szerezés, többszöri géphasználat) 
mind zavaró hatást fejt ki az agrártáj növény és állatvilága számára. Az egykor táplálkozó 
szaporodó -, búvó -, telelő -, illetve élőhely funkciót betöltő agrár-ökoszisztémák az 
energiaintenzív gazdálkodás hatására teljesen megváltoztak. 

Az 1989-es területhasználatot bemutató digitalizált térképen jól látható azonban, hogy az 
erdők kiterjedése növekvő tendenciát mutat (17%), ezzel szemben a szántók területe 
valamivel csökkent (60%). Ez főleg annak tudható be, hogy a belterület mérete növekedett 
(4%). A rét, legelő kiterjedése szintén csökkent, hiszen kialakították a tógazdaságot, területet 
elvéve az előbb említett művelési ágaktól. 

12 évvel a rendszerváltás utáni állapotot tükrözi a 2001-es térképszelvény (Melléklet: 5. 
térkép). Jól láthatóan egy lassú tájátalakulási folyamatnak vagyunk tanúi, mely főleg abból 
adódik, hogy a földeket privatizálták, és az új földtulajdonosok ahol lehet és érdemes 
művelési ágat váltanak. Ebben az esetben a szántók egy része gyümölcsössé, illetve szőlővé 
alakul át, más részüket pedig kivonva a termelésből belterületté nyilvánítják. A már lezárult 
privatizáció és az új tulajdonok kialakulásának ellenére lassú a táj átformálódása, egyelőre a 
táji struktúra még a nagytáblásítások, a koncentrált, iparszerű területhasználatra való törekvés 
nyomait őrzi. Ennek oka egyrészt az, hogy nem alakultak ki a családi gazdaságok és a 
tulajdonosok nagy része földjeiket bérbe adják. A bérlő pedig a legtöbb esetben a korábbi 
területhasználó, a TSZ. 

Nagyon fontos feladatot jelent, éppen a táj újbóli szerkezetváltása, átformálódása előtt arra 
nagy hangsúlyt fektetni, hogy az ökológiailag értékes, tájtipikus, táji hagyományokat őrző 
tájelemek, élőhelyek, gazdálkodási formák ne sérüljenek meg, fennmaradásuk és fejlődésük a 
jövőben is biztosított legyen. 

A táji jellegzetességek feltárásában a történelmi térképek elemzése is nagy segítséget 
adhat, ennek egyik eszköze lehet a földhasználati stabilitás vizsgálata, valamint a 
konstansanalízis (változatlan területhasználattal rendelkező területfoltok lehatárolása). 
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5.3. A földhasználat stabilitásának és változásának alakulása a vizsgálati területen 
 
5.3.1 Művelésiág-változások a különböző időintervallumokban 
 
5.3.1.1 Művelésiág-változás 1782 – 1858 között 
 

Az 1782-es tájfelépítés és tájhasznosítási formák főleg az erdei életközösségeknek 
kedveztek. A terület 65,7%-át összefüggő zárt erdőség alkotta. A kanyargós lefutású többágú 
patakok gazdag élettereket jelentettek a vízi ökoszisztémák számára, melyek az erdők 
monotóniáját oldották az itt-ott beékelődő szőlősökkel, szántókkal, legelőkkel. Az 1782-es 
állapotból örökre elveszítjük a későbbiekben a patakok kanyargós és többágú lefutását, a 
források nagy részét, a vízereket, a tocsogókat, és a mocsarasok egy részét. 

Az 1858-as tájállapot nagy változást jelentett a táj struktúrájában, hiszen a zárt erdőség 
teljesen felbomlott, helyét nyílt táj foglalta el, melyen legfőképpen szántóföldi művelést, 
szőlőtermesztést, és extenzív legeltető állattartást folytattak. 

A két időpont közötti változást bemutató térkép pontosan tükrözi e nagyarányú 
tájátalakulást (Melléklet: 6. térkép). A terület 9,37%-án maradt fenn az erdőhasználat, és 
50,25%-án folytattak szántóföldi művelést. Összesen az intenzíven hasznosított területek 
aránya (a térképen a piros szín) 67%. A legjellemzőbb művelésiág váltások: erdő-szántó, 
erdő-szőlő, erdő-legelő. Az összterület 9 %- án a korábbi (1782) művelési formákat 
extenzívebb hasznosítási formák váltották fel. Ilyen változásokat figyelhetünk meg elsősorban 
a domboldalakon, ahol a következő jellemző művelésiág váltások történtek: szántó-szőlő; 
szántó-legelő; szőlő-erdő; legelő-erdő. 

Az összterület 24%-án nem történt művelésiág váltás, ezeket a területeket konstans 
területnek nevezzük. Ilyen a térképen fehér színű foltokkal jelölt területeket a Rák-patak 
völgyében és a mellette húzódó domboldalakon fedezhetünk fel. Leginkább erdőfoltok és 
korábbi szántók sorolhatók ebbe a kategóriába. 

1782 és 1858 között az összterület 76 %- án történt valamilyen irányú (extenzív-intenzív) 
földhasználati kategóriaváltás. 
 
5.3.1.2. Művelésiág-változás 1858-1950 között 
 

A vizsgálati terület tájhasználatában beállt változások már közel sem olyan nagyarányúak, 
mint az előző időintervallumban tapasztalt tájátalakulások (Melléklet: 7. térkép). A terület 
hasznosításának intenzitása azonban tovább emelkedett. Ezt a megváltozott művelési ágak, 
valamint az 1950-es években egyre inkább elterjedő belterjes mezőgazdálkodási forma is 
alátámasztja. Az intenzív irányú művelésiág váltások az összterület 28 %-át érintették. A 
legjellemzőbb ágváltások leginkább a korábbi erdőterületek átalakulásával jártak (erdő-szőlő, 
erdő-szántó, erdő-legelő, legelő-szántó, szőlő-szántó). Az extenzív irányú átalakulások 
nagyobb arányban fordulnak elő ebben az időintervallumban, mint az előzőleg vizsgált 1782-
1858 közötti időszakban. Az összterület 25 %-án, főleg a szurdokosabb, meredekebb 
domboldalakon változott meg a művelési ág extenzívebb hasznosítási formára, mint legelőből 
erdő, legelőből mocsár, patakparti vegetáció, szántóból legelő, szőlős kertből erdő. A 
konstans területek aránya 58%, mely legfőképpen az 1858-ra kialakult szántók, valamint 
kisebb részben erdő- és mocsárfragmentumokat érintik. Az összterület 43 %-án lehetett 
felfedezni 1858 és 1950 között művelésiág váltást. 
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5.3.1.3. Művelésiág-változás 1950-1989 között 
 

A Magyarországon általánossá vált belterjes energiaintenzív kemizált mezőgazdálkodási 
rendszerrel jellemezhető időszak tájalakulását, művelésiág változásait mutatja be az adott 
időintervallum a kezdetektől a rendszerváltás és privatizáció időszakáig (Melléklet: 8. térkép). 
Az összterület 15 %-a jellemezhető intenzív irányú művelésiág váltással, mely leginkább az 
összefüggő mezőgazdasági táblák kialakítása érdekében (táblaegyesítések) történtek. A 
legjellemzőbb ilyen típusú művelésiág váltások a szőlő-szántó, legelő-szántó, erdő-szántó, 
erdő-szőlő, patakpart-szántó átalakítások voltak. Az 1970-es években elindult fásítási 
programnak köszönhetően az extenzív irányú táji folyamatok nagyobb arányban jellemzik ezt 
az időintervallumot, mint az eddig vizsgált bármelyik időszakot. Az összterület 26%-án 
extenzív irányú művelési ágváltások történtek mégpedig a legjellemzőbbek a következők 
voltak: szántó-erdő, szántó-legelő, legelő-erdő, szőlő-erdő, legelő-mocsaras. A 
konstansterületek az összterület 62%-át foglalják magukba, mely egyben utal arra is, hogy a 
vizsgált 39 év alatt földhasználati kategóriaváltás a terület 38%-án történt. A vizsgálati terület 
eddigi tájátalakulási folyamatai leginkább az intenzívebb művelési ágváltás irányába hatottak, 
azonban ebben az időintervallumban ez az arány megfordult (26%, 15%). Persze nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy sajnos a kialakított erdők nagy része nem honos 
fafajtákkal került betelepítésre, és így az erdők java része ökológiailag nem jelent értékes 
élőhelyet az itt honos vadon élő növény- és állatfajok számára. 
 
5.3.1.4 Művelésiág-változás 1989-2001 között 
 

Az adott időintervallum a táj változásait, átalakulását a rendszerváltás óta eltelt idő (12 év) 
keresztmetszetében tekinti át (Melléklet: 9. térkép). Legfőbb változást a szántók csökkenése 
jelenti. Az extenzív irányú tájváltozások az összterület 17%-át érintik. A legjellemzőbb ilyen 
jellegű művelésiág váltások a szántó-legelő, szántó-szőlő, szántó-erdő, legelő-erdő 
konverziók voltak. Az intenzív irányú hasznosítási formaváltás leginkább Börzsöny település 
környékére esik, hiszen ezeket a részeket belterületbe vonták, mellyel leginkább a szántók 
aránya esett vissza. Az összes eddig vizsgált időintervallum közül ez az utolsó 12 év 
jellemezhető a legtöbb konstansterülettel: 70%. Ennek ellenére 12 év alatt 30%-os 
földhasználatbeli változást állapíthatunk meg. Egy évre számolva ez az összterület 2,58 %-os 
megváltozását jelenti. Tehát a tájváltozás üteme az eddigi időintervallumokéhoz képest 
jelentősen felgyorsult. Ennek oka legfőképpen a földterületek magánkézbe kerülésével 
magyarázható, másrészt pedig a korábbi szántók egy részének belterületi kategóriába történt 
átsorolásával, melyeknek nagy része ennek ellenére még egy darabig szántókénti kezelésben 
van. 
 
5.3.1.5 Összegző áttekintés 
 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a terület tájképében, tájstruktúrájában a legnagyobb 
változások az 1782-1858 közötti időszakban zajlottak le. Az 1858-tól kialakult tájszerkezet és 
használat nagymértékben már nem változott meg. A tájdinamikai grafikon (1. ábra) jól 
szemlélteti az egyes időszakokat jellemző művelési ágak, földhasználati kategóriák 
százalékos megoszlását. Jól láthatóan a terület használata az évszázadok során egyre 
intenzívebbé vált, melyet az intenzív kultúrák (szántó, szőlő) egyre nagyobb térfoglalása 
jelez.  
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1. ábra: Tájdinamikai grafikon (művelési ágak változása az idő függvényében) 
 

A későbbi időintervallumok tájhasználati formái leginkább a gazdálkodás módjában 
jelenthetnének különbségeket, mellyel a jelen tanulmány nem foglalkozott. Az intenzív irányú 
művelési ágváltozások területi arányai időben előre felé haladva folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutatnak, míg az extenzív irányú átalakulások az 1850-1989 -es időintervallumig 
növekszenek, majd ismét csökkenek (2. ábra). 

 

2. ábra: Művelési ágak változásai 1782-2001 között (az extenzív-intenzív irányú folyamatok 
változása) 
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Első ránézésre a konstans állandó területhasználattal jellemezhető területek folyamatosan 

növekvő arányai a tájváltozások ütemének csökkenésére engednek következtetni. Az 
időintervallumok azonban nem egyforma időegységeket tartalmaznak ezért a tájváltozások 
ütemét a következő táblázatból (4. táblázat) érdemes áttekinteni. 

 
4. táblázat: A tájváltozások üteme 

Időintervallumok Vizsgált időszak (év) Összes tájváltozás 
(%) 

Éves tájváltozást 
bemutató index (%) 

1782-1858 76 74 0,97 
1858-1950 92 42 0,45 
1950-1989 39 38 0,97 
1989-2001 12 31 2,58 

 
Az éves tájátalakulást bemutató index nagyon jól szemlélteti, hogy a vizsgálati területen 

folyó átalakulások sebessége napjainkban 2,65-szöröse az 1782-1858 közötti, valamint az 
1950-1989 közötti tájátalakulás ütemének, illetve 5,7-szerese az 1858-1950 közöttinek. A 
gyors ütemű átalakulások mögött jelen esetben részben a magántulajdonok kialakulása és 
művelési ágváltások, részben pedig a belterületbe vonások állnak. Érdekes észrevétel az is, 
hogy az 1782-1858-as időintervallum tájátalakulási üteme teljesen megegyezik az 1950-1989-
es TSZ- esítés időszakának tájátformálási ütemével. Mindkét időszak közös tulajdonsága a 
hirtelen nagyarányú fejlődés. Az 1782-1858-as időintervallum az ipari forradalom hatásait, 
vívmányait tükrözi, míg az 1950-1989-es időszak nagy előretörést jelentett az intenzív 
mezőgazdálkodás terén (nagyarányú műtrágyázás, nagy gépek, nagy táblák, stb.).  

Az 1782-2001-es időintervallum térképe jól tükrözi, hogy a vizsgálati terület java részében 
a kiinduló állapotokhoz képest (1782) intenzív irányú változások mentek végbe (Melléklet: 
10. térkép). 219 év alatt a konstansterületek és néhány extenzív irányú átalakulással 
jellemezhető terület kivételével a terület 90 %- án többszöri tájváltozásról beszélhetünk. 

Ha a történelmi térképek tájfelépítéséből adódó szegélyek (a különböző területhasználati 
kategóriákat szétválasztó határoló vonalak) összes hosszát vesszük figyelembe, melyek egy 
adott táj fragmentáltságát, illetve mozaikosságát mutatják, megállapíthatjuk, hogy az 1950-es, 
illetve a 2001-es években kiugróak ezek a számok (3. ábra). Mindkét időszak az átalakulások 
idejére (államosítás, privatizálás) esik. Ugyanezt a tendenciát követi az összes úthossz 
alakulása is (4. ábra). A legfejlettebb úthálózat az 1950-es évekre tehető (összes út: 55 km), 
míg hasonlóan kiugró értéket mutat a 2001-es térkép úthálózata is (összes út: 52 km). A 
legalacsonyabb szegélyszám az 1782-es éveket jellemzi, mely egyben a táj alacsony mértékű 
használatára utal, szintén alacsony úthosszal (29 km).  
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3. ábra: Az 5 időszelvény szegélyhosszai (km). 

 
A legkisebb úthossz az 1858-as években volt (22 km), mely időszak egyébként a 

legnagyobb tájátalakításokat tükrözi. A táj mozaikossága az 1950-es évekig (TSZ-ek 
létrehozása) tehát folyamatosan emelkedett. Ezt a növekvő tendenciájú folyamatot szakította 
meg a lassú tájátalakulás mely a nagy monoton táblák lassú „felbomlásában” mutatkozik meg. 
Mindez egyenlőre kedvez a biodiverzitás számára. 

 

 
4. ábra: Az úthosszak alakulása a különböző időkeresztmetszetekben (km) 
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5.3.2 A földhasználati stabilitási térkép 
 

A földhasználati stabilitási térkép (Melléklet: 11. térkép) bemutatja a vizsgálati terület 
minden egyes 5x5 m-es területegységére, hogy hányszor történt rajta művelésiág változás az 
elmúlt 219 év alatt. Ennek megfelelően az 5. ábra oszlopdiagram segítségével mutatja be a 
térkép statisztikai kiértékelése utáni időintervallumonkénti összes változást. A térképen fehér 
színű területek a mindvégig azonos hasznosítású (konstans) területeket ábrázolják. Ilyen 
területeket alkotnak a szántók, erdők, szőlők és mocsarak bizonyos területei. A terület 
legnagyobb részén az eltelt 219 év alatt bizonyítottan csupán kétszer történt művelésiág 
váltás. Narancssárga és piros színek jelzik az ennél többszöri ágváltásokat. A mai szántók, 
szőlők, legelők, erdők java részében az általam megvizsgált időintervallumokban egyszer, 
illetve kétszer történt művelésiág váltás, míg kisebb részükben háromszor, vagy annál 
többször. A négyszeri földhasználati kategória-váltás leginkább vonalasan jelentkezik 
(„maradványterületek”), melynek oka a szomszédos különbözőképpen használt területek 
időnkénti pár méteres megnagyobbítása, vagy pedig a terület másfajta struktúrában történt 
felosztása és művelése.  

A művelésiág változások gyakorisága, vagy éppen állandósága (konstanciája) rámutathat 
az egyes területek lehetséges ökológiai értékére, vagy éppen magyarázatot adhat bizonyos 
területrészek sérülésére (pl.: erózió, defláció). Az egyes tájtipikus élőhelyek és tájelemek, 
pedig részben az állandó területhasználattal jellemezhető „konstans területeken” belül, 
részben pedig az egyszeri, és kétszeri művelési ágváltással jellemezhető területeken maradtak 
fenn. A 150 éves cseres tölgyes (konstans terület), ahol mindvégig folyamatosan 
erdőhasználatot folytattak, értékes élőhelynek bizonyult, hiszen ma folyamatban van a terület 
természetvédelmi területté történő nyilvánítása. Szintén védett és ritka növények élnek a 60 
éves cseres tölgyesben is, mely élőhely szintén mindvégig erdőhasznosítású volt (a vizsgálati 
terület déli részén található). A tájra és környékére jellemző extenzív állattartás 
következményeként maradhatott fenn az erdei legelő öreg tölgyek és bokorcsoportok 
kíséretében, mely területre a négyszeres művelésiág váltás is hatással volt (erdő-legelő-erdő-
legelő). 

További értékes élőhelyfragmentumokat alkotnak az idősebb szoliterfák (150 éves 
kocsányos tölgy egy-egy példánya), melyek olyan állandó erdőkben maradtak fenn, ahol ma 
intenzív erdőgazdálkodást folytatnak. Szintén értékes és tájjelleget őrző több száz éves 
faegyedek találhatók a mai halastó partján is, melyek az egykori puhafás ligeterdők utolsó 
maradványai. 

 
5. ábra: Az összes területi változás kimutatása a különböző időintervallumokban (%) 
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5.3.3. Állandósággal jellemezhető földhasználati kategóriák 
 

Fontos eredményekre vezet a vizsgálati terület különböző időszakait jellemző művelési 
ágainak, vagy földhasználati kategóriáinak egymásra helyezése és a mindvégig azonosan 
használt területrészek lehatárolása.  

A lokális ökológiai hálózattervezés szempontjából azok a területfragmentumok, ahol az 
évszázadok során mindvégig extenzívebb területhasználat volt jellemző nagy jelentőségűek, 
hiszen otthont adnak a változatlan területhasználati formákhoz már jól alkalmazkodott 
populációk számára, melyek stabil életközösségeket alkotnak. Ezek a területrészek lokális 
szinten kulcsfontosságú elemei az ökológiai hálózatnak, hiszen a művelés alatt álló 
kultúrtájban (erdőfragmentumok, legelők, rétek, kaszálók) fontos megőrzendő élőhelyeket 
nyújtanak a vadon élő növény- és állatfajok számára. Megőrzésük, ápolásuk ugyanolyan 
fontos, mint a zavartalan, természetközeli biotópok fenntartása. 

Az állandó (konstans) területek lehatárolását minden művelési ágra elvégeztem. Az 
intenzívebben használt területek (pl. szántó, szőlő) esetében a változatlan területek a 
folyamatosan nagyobb igénybevétel következtében sérült (erózió, defláció), vagy érzékennyé 
vált területek foltjait foglalják magukban. Ezek a területek lokális szinten nagy 
valószínűséggel a környezetileg érzékeny területek kategóriájába kerülnek, pontosításukhoz 
terepi vizsgálatok szükségesek (Melléklet: 12. térkép).  

Az extenzívebb területhasználattal jellemezhető területi kategóriák (erdő, gyep, mocsaras, 
stb.) konstanciájának megállapításához az 5 időkeresztmetszet térképszelvényeit egy 
térinformatikai fedvényben kezelve kimetszhetők a mindvégig azonos hasznosítású 
területrészek. Ennek eredményeképpen az erdők esetében 8 területfolt keletkezett, melyek 
elsősorban a magasabb térszíneken, szurdokosabb területeken találhatók (Melléklet: 13. 
térkép). A folyamatosan erdőhasználattal jellemezhető területek összterülete: 20,36 ha. Az 
1782-es fedvényt elhagyva érdemes még 1858-tól is konstanciát keresni, hiszen így a 143 
éves erdőfoltok is feltárhatók, és ezzel bővül a konstans erdők köre. Ennek eredményeképpen 
lehatárolásra került az az értékes tölgyeserdő-állomány (fáinak életkora: legalább 150 év) is, 
mely a jövőben természetvédelmi oltalom alá kerül. A 143 éves erdőfoltok kiterjedése: 27,01 
ha. 

1858-tól nagyjából stabilizálódik az erdővel fedett területek elhelyezkedése. Csak apróbb 
változások figyelhetők meg, mint szétszabdalódás, illetve újraegyesülés az erdőtelepítések, 
illetve az erdőkivágások következtében. 

A gyepek esetében sajnos nincs olyan terület, amelyen a hasznosítás folyamatos maradt 
volna, tehát a vizsgált területen belül a gyepek (kaszálók, legelők) helyei állandóan változtak. 
Állandó gyephasznosítást 1782-től 1950-ig a mai halastavak területén, illetve a mai mocsarak 
egy részén találhattunk. Természetesen a halastavak kialakításával ezen területek kontanciája 
megszűnt. 1950-ig a konstans gyepterületek kiterjedése: 36,6 ha volt. 

A Tsz-k kialakításának időszakában az addig gyepként használt területeket feltörték, 
helyükön szántókat, szőlősöket, illetve halastavakat alakítottak ki. A halastó létrejöttével a 
patak folyása lelassult, ennek következtében az egykori nedves élőhelyek (üde rétek, 
zsombékosok) mára vizes biotópokká (mocsarakká) alakultak át. A mocsarak belső 
struktúráját a szigetszerűen megmaradt, kiemelkedő, kisebb-nagyobb fás, cserjés dombocskák 
teszik változatossá. Ökológiai szempontból tekintve ez a változás főleg a madárvilágnak 
kedvezett, hiszen ez a terület zavarásmentes fészkelő- és szaporodó hellyé vált. Bár nem 
tartozik a konstansanalízis által lehatárolt területek egyikéhez sem, hiszen a területen 
gyephasznosítás volt jellemző egészen 1950-ig, mégis értékes biotópként kell számon tartani. 
Az extenzív hasznosítási forma (rét, kaszáló), a patak közelsége, a nedves élőhelyből adódó 
körülmények már korábban is táplálkozó-, fészkelő-, pihenő helyként szolgáltak. 
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Ha a gyepterületek alakulásának vizsgálatát csak az 1782-1858 közötti időintevallumban 
végezzük el, akkor a konstans gyepterületek kiterjedése tovább nő (74,2 ha). A legtöbb 
gyephasznosítású terület 1858-ban volt. Tehát az 1782-es állapotokból kiindulva az erdők 
nagy része szántóvá, másik része gyeppé, illetve szőlővé alakult át. 1858 után a gyepek nagy 
része szántó hasznosítású lett.  

A mindvégig szántóként hasznosított területek lehatárolását nem az élőhelyek ökológiai 
értékének megbecsülésére végeztem el, hiszen e területek bár rendelkeznek csekély 
élőhelyfunkcióval (ma intenzív a rajtuk folyó gazdálkodás), nem képviselnek fontos ökológiai 
bázist a lokális ökológiai hálózat szempontjából. Annál inkább érdekes és fontos 
információhoz juttat minket a talajvédelem és a földhasználat tervezése szempontjából. E 
területek kiterjedése: 73,4 ha. A 219 éves szántók mellet érdemes bővíteni az állandó területek 
kiterjedését azáltal, hogy a 143 éves (1858-tól szántóhasználattal jellemezhető) területeket is 
lehatároljuk, hiszen a másfél évszázados intenzívebb területhasználat ugyanúgy nagyfokú 
eróziót okozhat a meredekebb domboldalakon, de a platókon is. A 143 éves szántóterületek 
kiterjedése: 426,1 ha. A változatlanul szőlőterületek kiterjedése nagyon kicsi területre 
koncentrálódnak (8 ha). Ennek oka elsősorban az 1880-as években pusztító filoxéra járvány, 
mely István-majorban is nagy károkat okozott. A szőlők helyére később erdőt telepítettek, 
vagy éppen szántóvá alakították át. Ezzel sok terület állandósága megszűnt, bár később sok 
egykori szőlőterületre visszakerültek a szőlőültetvények. 

A mocsarak esetében 207 évre visszamenően csak úgy tudunk állandó mocsárterületeket 
találni, ha az 1782-es térkép patakparti rétjeit is, mint vizesebb élőhelyeket bevonjuk a 
vizsgálatba (Melléklet: 13. térkép). Ebben az esetben kettő nagyobb konstansterületet találunk 
a mai halastavak mellett, melyek kiterjedése: 5,3 ha. A halastavak kialakítása előtti 
időszakban (1950 előtt) a konstans mocsarak kiterjedése megközelítőleg 13,7 ha volt. 

Mindent összevetve megállapítható, hogy a gazdálkodás folyamatos intenzívebbé válása 
számos sérülést okozott a tájháztartásban (erózió, a védelmi stabilitási rendszer felszámolása, 
ezzel élőhelyek megszűnése, átalakulása, vízrendezések, stb.), ugyanakkor a táj karakterét a 
több évszázados használati forma erősen meghatározza, és azokon a részeken, ahol 
állandósult a gazdálkodás formája ott ehhez az életközösségek is jól alkalmazkodtak (az 
ökológiai hálózat kulcsterületei lehetnek). 
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5.4 A zónaelemzések eredményei 
 
Az agráralkalmassági és a környezetérzékenységi vizsgálatok alapját adó frissített, illetve 
teljesen új tematikai tartalommal rendelkező adatbázisok eredménytérképei (Melléklet: 14-27. 
térképek), valamint a területi jellemzők súlyértékeinek összefoglaló táblázata (Melléklet: 4. 
táblázat) a mellékletben tekinthető meg. 
 
5.4.1 A vizsgálati terület mezőgazdasági alkalmassága 
 

A vizsgálati terület mezőgazdasági alkalmassága a mezőgazdasági talajalkalmassági 
értékszámok, valamint a mezőgazdasági klimaalkalmassági értékszámok térinformatikai 
összegzésével állt elő. A vizsgálati terület esetében 1 domborzati, 6 talajjellemző paraméter, 
valamint 6 klímajellemző paraméter állt rendelkezésre. 

A vizsgálati terület talajalkalmassága (Melléklet: 28. térkép) a súlyozási rendszer alapján 
0-33-as skálán helyezhető el, ennek megfelelően a különböző adottságkategóriákba tartozó 
területek statisztikai adatai a következő táblázatban tekinthetők meg. 
 
5. táblázat: Mezőgazdasági talajalkalmasság (osztálygyakoriság %) 

Értékszám 
kategóriák Összes terület Mezőgazdasági 

terület 
<10 0 0 

11-15 4,9 1,4 
16-20 41,1 35,44 
21-25 43,5 51,86 
>25 10,5 11,3 

 
Jól látható, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően a vizsgálati terület talajainak 54%-a, a 

mezőgazdasági területek 63%-a közelit a skála felső határához. Az összes terület 85%-a és a 
mezőgazdasági területek 87%-a a 16-25-ös értékkategóriák közé esik, melyek az országos 
skála alsó-közép szintjének felel meg. 

A mezőgazdasági klímaalkalmasság esetében a terület méretét (1200 ha) tekintve 
számottevő különbségekről nem beszélhetünk, leszámítva a mikroklimatikus eltéréseket, 
melyekkel megfelelő adatbázis hiányában nem tudunk számolni. Mindezek ismeretében a 
klímaalkalmasság adatbázisa az országos adatbázison alapul és a következő értékkategóriákat 
veszi fel. 
 
6. táblázat: Mezőgazdasági klímaalkalmasság (osztálygyakoriság %) 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

28-28,5 88,1 92,74 
28,5-29 11,9 7,26 

 
A klíma- és a talajalkalmassági értékszámok egyesítésével, azaz 13 területjellemző 

súlyozott értékeinek összegzésével állt elő a vizsgálati terület (István major) mezőgazdasági 
alkalmassági térképe (Melléklet: 29. térkép), melynek statisztikai kiértékelését a következő 
táblázat mutatja be: 
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7. táblázat: István major mezőgazdasági alkalmassága (osztálygyakoriság %) 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

<40 0,36 0,018 
41-45 16,3 8,71 
46-50 53,09 57,922 
51-55 29,82 32,6 
>55 0,43 0,75 

 
A táblázat és a térkép alapján megállapítható, hogy a 0-62-es értékskálán mérve a 

vizsgálati terület 70%-a és a mezőgazdasági területek 67%-a jó adottságú agrárterületnek 
minősül. Az összes terület 30%-a és a mezőgazdasági területek 33%-a került a kiváló 
mezőgazdasági adottságú területek körébe. Jól láthatóan a mezőgazdasági használat a jó és a 
kiváló adottságú területeken folyik, hiszen a 40-es értékkategória alá mindösszesen a 
mezőgazdasági területek 0,018 %- a esik.  
 
5.4.2 A vizsgálati terület környezeti érzékenysége 
 

Bonyhád István major külterület esetében a környezeti érzékenység megítélésére használt 
paramétereket (élővilág, talaj, víz) csoportonként összegeztem, melynek eredményeképpen 
előálltak a vizsgálati terület élővilág-, talaj- és vízbázis- érzékenységi térképei (Melléklet: 30-
32. térképek) 

Az élővilág-érzékenységi térkép előállításához 5 területjellemző paraméter összegzésével 
jutottam, melyek a 0-33-ig terjedő értékkategória rendszerben a következő értékeket veszik 
fel: 

 
8. táblázat: István major külterület élővilág érzékenysége (osztálygyakoriság %). 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

<10 70,5 98,88 
11-20 11,52 1,12 
21-25 16,6  
>25 1,38  

 
Az egész terület 70,5%-a 10 alatti értékszámokkal jellemezhető, míg a mezőgazdasági 

területek 99%-a ebbe a kategóriába került. Az élővilág szempontjából érzékenyebb területek a 
vizsgálati terület 18%-át alkotják, míg a mezőgazdasági területeken ilyen területek nincsenek. 

 
A talajérzékenység megítéléséhez 3 területjellemző paraméter súlyozásával és 

összegzésével jutottam. A 0-20-ig terjedő talajérzékenységi skálán István major területei a 
következő értékszám kategóriákba kerültek: 
 
9. táblázat: István major külterület talajérzékenysége (osztálygyakoriság %): 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

<5 1,09 0,71 
6-10 64,7 58,18 
11-15 32,99 39,09 
>15 1,22 2,02 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a terület 65,7%-a a skála szerint a kevésbé és a 

közepesen érzékeny kategóriákba kerültek, míg 34 %- a kifejezetten érzékeny talaj 
szempontjából. A mezőgazdasági terület 42%-a érzékeny terület. 

 
A víz szempontjából történő érzékenység megítélését a felszíni és a felszín alatti 

vízkészletek jellemzői segítik. A vizsgálati terület vízbázis érzékenységét a terület adottságai 
miatt elsősorban a felszíni vizek érzékenységi jellemzői határozzák meg. 

Ennek megfelelően István major külterület víz szempontjából való érzékenysége 0-9-es 
értékskálán mérve a következő értékékeket veszik fel: 
 
10. táblázat: István major külterület környezeti érzékenysége a vízbázisok szempontjából 
(osztálygyakoriság %): 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

<2 89,3 97,5 
3-4 3,05 2,493 
5-6 2,78 0,007 
7-9 4,87 0 

 
A táblázat adatai szerint a vizsgálati terület 7,34%-a érzékenyebb a vízbázisok 

szempontjából, míg 89%-a kevésbé. A mezőgazdasági területek 2,42%-a helyezkedik el 
érzékeny területeken. 

 
A környezeti érzékenységet meghatározó 10 területjellemző paraméter térinformatikai 

összegzésével állt elő a környezeti érzékenységet bemutató szintézis térkép (Melléklet: 33. 
térkép), melynek statisztikai elemzését a következő táblázat mutatja be. 

 
11. táblázat: István major külterület környezeti érzékenysége (osztálygyakoriság %) 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

<10 5 13,06 
11-20 74,52 85,35 
21-30 14,99 1,583 
31-40 5,44 0,007 
>40 0,05 0 

 
A táblázat és a térkép alapján megállapítható, hogy a 0-62-es környezetérzékenységi skálán 

mérve a vizsgálati terület mintegy 21%-a, míg a mezőgazdasági terület 1,58%-a környezeti 
szempontból kifejezetten érzékeny területeken helyezkedik el. 

 
5.4.3 Az agráralkalmassági és a környezetérzékenységi skálák egyesítése 
 

A vizsgálati terület agráralkalmassági és környezetérzékenységi értékszámainak 
egyesítésével minden egyes területegység (5X5 m-es raszter) elhelyezhető az 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán. Ennek során minden egyes vizsgálati 
egység agráralkalmassági értékszámaiból kivonjuk a környezetérzékenységi értékszámokat, 
majd hozzáadva 100-at megkapjuk a skálát, melynek szélső értékei az egyértelmű 
meghatározottságú területeket (környezetileg érzékeny, illetve agrártermelésre alkalmas 
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területek) foglalják magunkba, középső értékei pedig a kettős meghatározottságú területeket 
tartalmazzák (Melléklet: 34. térkép). 

István major külterület esetében a mezőgazdasági alkalmasságot összesen 13 paraméter, 
míg a környezeti érzékenységet 10 területjellemző paraméter határozza meg. Az 
agráralkalmassági és környezetérzékenységi skála összetevőit (területi jellemzők) és súlyait a 
következő táblázat szemlélteti. 

 
12. táblázat: István major külterület mezőgazdasági alkalmasságát, illetve környezeti 
érzékenységét meghatározó területjellemző paraméterek összefoglaló táblázata 

MEZŐGAZDASÁGI ALKALMASSÁG 
paraméterek paraméterek száma súlyok 
talajalkalmasság 7 33 
klímaalkalmasság 6 29 
Összes paraméter 13 62 

KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉG 
élővilág 5 38 
talaj 3 20 
víz 2 4 
Összes paraméter 10 62 

 
Az agráralkalmassági és a környezetérzékenységi értékszámok leírt módszer szerinti 

egyesítésével előállt István major külterület zonációs alaptérképe. A vizsgálati terület minden 
egyes 25 m2- re elhelyezésre került egy 0-162-ig terjedő környezetérzékenységi-
agráralkalmassági értékskálán. A térkép statisztikai kiértékelését, kategóriáinak területi 
arányát a 13. táblázat mutatja be. 
 
13. táblázat: István major külterület környezetérzékenységi-agráralkalmassági skálájának 
statisztikai elemzése. 
 

Értékszám 
kategóriák 

Összes terület Mezőgazdasági 
terület 

<100 1,14 0 
111-120 6,81 0,21 
121-130 31,21 12,82 
131-140 51,63 73,4 

140> 9,21 13,57 
 

A térképmelléklet és a táblázat alapján megállapítható, hogy a 0-162-ig terjedő 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán belül a vizsgálati terület szélső értékei 96 
valamint 144 körül realizálódtak. A középső értékek 120 körüliek, amelyek a kettős 
meghatározottságú területeket jelölik ki. 

Az összterület több mint 11%-án és a mezőgazdasági terület mintegy 2%-án a környezet 
érzékenysége lényegesen meghaladja a terület agrárpotenciálját. 
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5.4.4 Földhasználati mintaforgatókönyvek, zonalitási példák 

 
A 0-162 értékskálájú zonációs alaptérkép felhasználásával különböző értékszámoknál 

húzhatók meg a védelmi, az extenzív agrártermelési és az intenzív agrártermelési 
földhasználati zónák határai. Erre mutatnak példákat a következő forgatókönyvek. 
 
5.4.4.1 Első forgatókönyv 

 
Ismerve a szélső értékeket az első forgatókönyv határai a következőképpen fogalmazhatók 
meg: 
 
 Védelmi zónák (%): 120 pont alatti értékszámú területek 
 Külterjes (extenzív) agrárterületek (%): 120-125 pont közötti területek 
 Belterjes (intenzív) agrárterületek (%): 125 pont feletti területek 

 
Az így előállított zónatérkép (Melléklet: 35. térkép) területi statisztikai kiértékelését a 14. 
táblázatban összefoglalt adatok szemléltetik. 

 
14. táblázat: Javaslat háromkategóriás zónarendszer kialakítására (1. szcenárió) 

Földhasználati 
zóna Összesen 

A 
mezőgazdasági 

területek 
megoszlása a 

különböző 
zónákban 

A szántók 
megoszlása a 

különböző 
zónákban 

 % ha % ha % ha 
Védelmi területek 
(%) 

18,68 205,85 8,27 60,3 1,41 7,78 

Külterjes 
(extenzív) 
agrárterületek 

20,47 225,35 10,84 79,15 11,6 63,79 

Belterjes 
(intenzív) 
agrárterületek 
(%) 

60,85 670,5 80,89 590,46 86,99 478,69 

Összesen 100  100  100  
 

A táblázat és a térkép alapján jól látható, hogy az első forgatókönyv szerint a területek 
megközelítően 19 %-a a védelmi zónákba kerül, 21%-a extenzív agrárterület, és 61%-a 
belterjes mezőgazdasági terület. Ehhez képest a mai területhasználatot összevetve az 1. számú 
szcenáróban megfogalmazott területi kívánalmakkal, jól látható, hogy ma a mezőgazdasági 
területek 8,2 %-a a védelmi zónában van, mely a szántók 1,41 %-át (7,38 ha) érinti. A 
mezőgazdasági területek megközelítően 11%-a (79 ha) az extenzív agrárzónába került, mely a 
szántók 11,6 %-t érinti. Az intenzív agrárzónába a mezőgazdasági területek 81 %-a, azaz 590 
ha került, mely a mai szántók 87 %-át jelenti. Összességében tehát az intenzív mezőgazdasági 
használattal jellemezhető területek egy részét (140 ha-t) extenzívebb irányba kell elmozdítani, 
a védelmi területek, valamint az extenzív agrárterületek növelése céljából. 
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5.4.4.2 Második forgatókönyv 

 
A második szcenárió esetében a következő zónahatárok kijelölése történt meg: 
 
 Védelmi zónák (%): 120 pont alatti értékszámú területek 
 Külterjes (extenzív) agrárterületek (%): 120-130 pont közötti területek 
 Belterjes (intenzív) agrárterületek (%): 130 pont feletti területek 

 
Ennek alapján az elkészült zónatérkép (Melléklet: 36. térkép) statisztikai kiértékelését a 15. 

táblázat mutatja be. 
 
15. táblázat: Javaslat háromkategóriás zónarendszer kialakítására (2. szcenárió) 
 

Földhasználati 
zóna Összesen 

A 
mezőgazdasági 

területek 
megoszlása a 

különböző 
zónákban 

A jelenlegi 
szántók 

megoszlása a 
különböző 
zónákban 

 % ha % ha % ha 
Védelmi területek 
(%) 

18,68 205,85 8,26 60,3 1,41 7,78 

Külterjes 
(extenzív) 
agrárterületek 

38,68 426,2 31,46 229,67 34,98 192,33 

Belterjes 
(intenzív) 
agrárterületek 
(%) 

42,64 469,89 60,28 439,99 63,61 350,06 

Összesen 100    100  
 

A táblázat és a zónatérkép alapján megállapítható, hogy a jelenlegi mezőgazdasági 
területek 8,2 %-a (60,3 ha) a védelmi zónába került, mely a jelenlegi szántók 1,41 %-a. A 
külterjes (extenzív) zónába a mezőgazdasági területek 31,46%-a található, mely a szántók 
34,95 %-át érinti. A belterjes (intenzív) agrárzónába a jelenlegi mezőgazdasági területek 60 
%-a, azaz 440 ha esik, mely a szántók 63,6%-át érinti. 
 
5.4.4.3 Harmadik forgatókönyv 

 
A harmadik szcenárónak azt az esetet vettem, amikor a következő zónakategóriák lépnek 

érvénybe: 
 
 Védelmi zónák (%): 120 pont alatti értékszámú területek 
 Külterjes (extenzív) agrárterületek (%): 120-135 pont közötti területek 
 Belterjes (intenzív) agrárterületek (%): 135 pont feletti területek 

 
Ennek értelmében az elkészült zónációs térkép (Melléklet: 37. térkép) statisztikai 

értékelését a 16. táblázat tartalmazza. 
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16. táblázat: Javaslat háromkategóriás zónarendszer kialakítására (3. szcenárió) 
 

Földhasználati 
zóna Összesen 

A 
mezőgazdasági 

területek 
megoszlása a 

különböző 
zónákban 

A jelenlegi 
szántók 

megoszlása a 
különböző 
zónákban 

 % ha % ha % ha 
Védelmi területek 
(%) 

18,68 205,85 8,24 60,3 1,41 7,78 

Külterjes 
(extenzív) 
agrárterületek 

72,1 794,54 78,38 572,11 85,03 467,92 

Belterjes 
(intenzív) 
agrárterületek 
(%) 

9,22 101,38 13,38 97,7 13,56 74,67 

Összesen 100  100  100  
 

A zónák területéből kivéve a nem mezőgazdasági területeket, megállapítható, hogy a 
mezőgazdasági területek 8,2%-a védelmi zónába, 78,38%-a (572,11 ha) a külterjes (extenzív) 
agárzónába és több mint 13 % (97,7 ha) a belterjes agrárzónába esik.  
 
5.4.5 Javaslat a művelési ágak változtatására 

 
A három forgatókönyv közül közepes szituációt a második forgatókönyvben 

megfogalmazott területi elvárások mutatnak. Korábbi területi vizsgálatok (talaj-, víz-, élővilág 
értékelések) tájelemzések (értékes tájrészletek) alapján is úgy tűnik, hogy a három 
forgatókönyv közül a második közelíti meg leginkább földhasználati szempontból a területtel 
kapcsolatos elvárásokat. Ezek szerint István major külterületen 205,85 ha tartozik a védelmi 
zónába, 426,2 ha-os területen javasolt külterjes mezőgazdasági használatot végezni és 469,89 
ha tekinthető belterjes mezőgazdasági használatra alkalmas területnek. Fontos kérdés marad 
azonban, hogy a forgatókönyv szerint a mezőgazdasági területeken hol milyen művelési 
ágváltoztatást szükséges végrehajtani. Művelési ágankénti lebontásban (szántó, szőlő, gyep) 
megállapító, hogy melyik művelési ágból mennyi terület esik az egyes zónákba (17. táblázat), 
mindezek alapján lehet javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy hol milyen változtatás 
javasolható. 
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17. táblázat: az egyes művelési ágak területi megoszlása a különböző zónákban 

Földhasználati 
zóna Összesen 

A szántók 
elhelyezkedés az 
egyes zónákban 

A szőlők 
elhelyezkedés az 
egyes zónákban 

A gyepek 
elhelyezkedés az 
egyes zónákban 

 % ha % ha % ha % ha 
Védelmi területek 
(%) 

18,68 205,85 1,41 7,78 0 0 64,83 52 

Külterjes 
(extenzív) 
agrárterületek 

38,68 426,2 34,98 192,33 12,84 12,65 30,57 24,4 

Belterjes 
(intenzív) 
agrárterületek 
(%) 

42,64 469,89 63,61 350,06 87,16 85,94 4,6 3,7 

Összesen 100  100  100  100  
 

A szántó művelési ág változtatásának irányára és mértékére vonatkozó tervezés során a 
mezőgazdasági területek agráralkalmassági-környezetérzékenységi értékskálájából érdemes 
kiindulni, szem előtt tartva talajvédelmi szempontokat. 

A 2. forgatókönyvben megfogalmazott zónatérkép szerint az intenzív zónába tartozó 
területek megközelítően 470 ha-t, azaz az összterület 40%-át teszik ki. Mindez azt jelenti, 
hogy a 350 ha marad a szántó művelési ágban, a szőlő esetében marad a 86 ha szőlő művelési 
ág, míg a gyepekből 3,7 ha a kiváló agráralkalmasságú területen helyezkedik el, ezért a 
következő művelési ágváltás javasolható: 

• gyep-szántó konverzió: 3,7 ha. 
Ezeken a területeken környezetbarát mezőgazdálkodás folytatható. 
Az extenzív zónába ma a szántók 35%-a, azaz 192 ha tartozik. Az extenzív zóna területei 
nagyjából azokat a felületeket foglalják magukba, amelyeken a folyamatos intenzívebb 
mezőgazdasági használat következtében a talaj állapota nagymértékben leromlott 
(savanyodás, erózió), illetve egyéb adottságaikat tekintve sem alkalmasak az intenzív 
mezőgazdasági használatra. E területek további intenzív használata ezen felületeken további 
sérüléseket, károkat okozhat. Az extenzív zónába tartozó területek domborzati és 
talajparamétereit a 18. táblázat foglalja magába. 
 
18. táblázat: Az extenzív zóna területi adottságai 
Domborzati adottságok Az extenzív zónába tartozó területekre jellemző átlagos területi 

adatok (%) 
Lejtőszög A terület 16,22 %-a: 14%-nál nagyobb lejtőszöggel rendelkezik, 

                63,76%-a: 5-13%os lejtőszög közötti, 
                20,1%-a: 4% alatti lejtőszöggel rendelkezik 

Talajadottságok  
Aranykorona érték A terület 62,62%-a: 0-20 AK 

                36,93%-a: 21-29 AK 
Talajtípus A terület 47,75%-a: agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

               1,5%-a: földeskopár 
               21,36%-a: humuszkarbonát 
               3,1%-a: lejtőhordalék 
               22,76%-a: öntés réti 
               1,4%a: Ramann-féle BET 
               1,69%-a: rétláp 
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Fizikai talajféleség A terület 4,16%-a: agyag 
               33,06%-a: agyagos vályog 
               52,66%-a: vályog 
               7,73%-a: homokos vályog 
               1,05%-a: kevert homok 
               0,92%-ának nincs szerkezete 

Vízgazdálkodási 
tulajdonságok 

A terület 5,77%-ának a vízgazdálkodása nagyon gyenge,     gyenge, 
közepes. 

A terület 70,2%-a eléri a jó kategóriát, 
                4,5%-a pedig nagyon jó vízgazdálkodású. 

Kémhatás  A terület 67,64%-a: 7<pH 
               26,62%-a: 6-7 pH 
               5,33%-a: pH<5 

Termőréteg vastagság A terület 7,92%-a esetében <20 cm, 
               12,44%a esetében 20-40 cm, 
               40,42%-a esetében 40-70 cm, 
               38,77%-a esetében 70-100 cm 

 
Jól látható tehát, hogy mind a domborzati adottságok, mind a talajparaméterek azt mutatják, 
hogy ezen területek nem alkalmasak bizonyos védelmi intézkedések meghozatala nélkül az 
intenzívebb használatra. A további károk, sérülések elkerülésére, csökkentésére leginkább 
olyan kíméletes földhasználat kialakítása javasolható, amely a táj, az adott terület, területrész 
adottságaihoz és korlátaihoz a lehető legjobban illeszkedik. Alapvetően az extenzívebb 
kíméletes mezőgazdasági használat (gyepesítés, extenzív szántóhasználat), illetve az ezt 
kiegészítő ökológiai hálózatos elemek (cserje-és fasor, ligetesítés, facsoportok, cserjések, 
pufferzónák, stb.) nagyban hozzájárulhatnak ezen területek megfelelő használatához, a talaj 
regenerálódásához, ezzel a tájháztartás stabilizálásához. Ennek értelmében szükségessé válik 
az extenzív zóna területeinek további finomítása, tagolása, melynek következtében érdemes 
még két területi kategóriát megkülönböztetni. 

• extenzív szántó, 
• gyepesítésre szánt területek. 

Az extenzív zónába tartozó 192 ha egy részét extenzív szántó használatra, másik részét gyep 
használatra javasolható tehát átállítani. Az extenzív agrárzónák további pontosítása, 
szétbontása, a gyepesítésre szánt területek kijelölése az agráralkalmassági-
környezetérzékenységi skála alapján lehetséges (Melléklet: 38. térkép). A nagyobb környezeti 
érzékenységet és kisebb agráralkalmassági értékeket felmutató területek esetében jelölhetők ki 
a gyepesítésre szánt területek. Ezek a területek az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skála 120-125 értékszámai között találhatók, az összterület 20,53 %-át jelentik (226,22 ha). 

Összevetve ezeket az eredményeket a mai szántók elhelyezkedésével, megállapítható, hogy 
szántó-gyep konverziót a mai szántók 11,73%-án, azaz 64,24 ha-on javasolt végrehajtani. A 
fennmaradó 162 ha 2. szcenárióban tervezett gyepterület helyén ma erdők vannak. 
A 125-130 közötti nagyobb agráralkalmassági értékeket és kisebb környezeti érzékenységet 
felmutató területek esetében extenzív szántóhasználat javasolható különböző talajvédelmi 
megkötésekkel. Ezek a jelenlegi szántók 23%-át érintik, azaz 128 ha-t (44. térkép). 
Mindezek ismeretében az extenzív zónába eső mai szántóterületek esetében a következő 
átalakítások javasolhatók: 
• Szántó-gyep konverzió: 64 ha 
• Szántó-extenzív szántó konverzió:128 ha. 
Az extenzív zónába 12,6 ha szőlő terület is tartozik, ahol javasolható az extenzívebb 
használat, vagy művelési ágváltoztatás gyep művelési irányba. Jelenleg az extenzív zónában 
24 ha gyepterület található. 
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Az extenzív zóna gyepterületei tovább bővíthetők tehát: 
Szőlő-gyep konverzió: 12,6 ha 
 

A védelmi zónába (120-as értékszám kategórián alul) eső területeken kivétel nélkül 
javasolható az erdősítés. István major külterület esetében ez a már meglévő erdők területi 
bővítését jelentik. A mai szántóhasználatnak csupán 1,41%-a javasolható erdősítésre, mely 
megközelítően 8 ha- os területet jelent. A vizsgálati terület egészének 19%-a (206 ha) került a 
védelmi zónába. 
A védelmi zónába a szántó területek 1,41 %- a, azaz 7,78 ha esik, míg a gyepterületek 4,6%-a 
azaz 3,7 ha, Ennek megfelelően a következő művelési ágváltoztatások javasolhatók: 
• Szántó-erdő konverzió: 7,78 ha 
• Gyep-erdő konverzió: 3,7 ha. 

Mindent összevetve a kialakuló földhasználati szerkezetet mutatja be a térképmelléklet 
(39. térkép) és a 19. táblázat. 
 
19. táblázat: István major külterület kialakuló földhasználati szerkezete 
 

terület (ha) Művelési ág jelenlegi 2. szcenárió szerinti 
Szántó intenzív: 
            extenzív: 
            összesen: 

550 
- 
550 

353,7 
128 
481,7 

Szőlő: 
           meglévő: 
           tervezett: 
           összesen: 

 
99 
- 
99 

 
99 
99-13 
86 

Kert+gyümölcsös: 1 1 
Gyep tény: 
          meglévő 
          terv 
           összesen: 

 
80 
- 
80 

 
 
64,24+13+24,4 
101,64 

Mezőgazdasági terület 730 670 
Erdő tény: 
         terv (új): 
         összesen: 

200 
- 
200 

200 
7,78+52 
260 

Nádas, mocsár, halastó: 120 120 
Termőterület: 1050 1050 
Művelés alól kivett terület: 52 52 
Összes terület: 1102 1102 

 
A 2. szcenárió megvalósításához, a meghatározott földhasználati arányok kialakításához tehát 
mintegy: 
 
 128 ha intenzív szántót kell átállítani extenzív szántóvá (intenzív szántó-extenzív szántó 

konverzió) 
 64 ha intenzív szántót kell átállítani gyeppé (szántó-gyep konverzió) 
 8 ha intenzív szántón erdősíteni kell (szántó-erdő konverzió) 
 13 ha szőlőt gyep művelési ággá kell átállítani (szőlő-gyep konverzió) 
 52 ha gyepet erdősíteni javasolt (gyep-erdő konverzió) 
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 3,7 ha gyepet a jó agroökológiai adottságai miatt szántó művelési ágba javasolt átállítani 
(gyep-szántó konverzió) 

 
Összes átállítandó terület: 268 ha, mely az összes terület 24,3%-át érinti. 
 
5.4.6 A történelmi konstans szántók az agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán 

 
5.4.6.1 A 219 éves szántóterületek elhelyezkedése a skálán 

 
A 20. táblázat és a térképmellékletben található 40. térkép bemutatja a mindvégig 

szántóhasznosítással jellemezhető területek elhelyezkedését az agráralkalmassági-
környezetérzékenységi skálán. 
 
20. táblázat: A 219 éves szántók elhelyezkedése az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skálán 

Értékszám 
kategóriák 

terület (ha) terület (%) 

<110 0 0 
111-120 0,41 0,56 
121-130 5,4 7,46 
131-140 63,31 87,17 

>140 3,5 4,81 
 

A táblázat és térképmelléklet alapján megállapítható, hogy folyamatos szántóhasználat a 
helyi viszonyoknak megfelelően leginkább a legjobb és a kiváló mezőgazdasági adottságú 
területeken alakult ki, ezzel is alkalmazkodva a helyi adottságokhoz. 
 
5.4.6.2 A 143 éves szántóterületek elhelyezkedése a skálán 

 
A második katonai felméréstől számítva (1858) szintén lehatárolhatók a konstans szántók, 

mellyel a 143 éves szántók agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán való 
elhelyezkedése tanulmányozható (Melléklet: 41. térkép). Ezt szemlélteti a 21. táblázat. 

 
21. táblázat: A 143 éves szántók elhelyezkedése az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skálán 
 

Értékszám 
kategóriák 

terület (ha) terület (%) 

<110 0 0 
111-120 1,11 0,28 
121-130 41,75 10,37 
131-140 284,45 70,79 

>140 74,48 18,56 
 

A táblázatból és a térképmelléklet alapján is megállapítható, hogy a 143 éves konstans 
szántók 90%-a a vizsgálati terület azon részein találhatók, amelyek mezőgazdasági 
alkalmassága kiváló, környezeti érzékenysége csekély.  
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Mind a 219, mind a 143 éves konstans szántók területi elhelyezkedése jól illeszkedik tehát 
a táji adottságokhoz. Nem véletlen tehát, hogy ezeken a területeken ma is szántóhasználatot 
folytatnak, és e területek nagy része (401,79 ha, mely a mai szántók 73 %-a) ma is az intenzív 
agrárzóna területeihez tartozik. 
 
5.4.6.3 A 219 éves erdők elhelyezkedése a skálán 

 
A 219 éves erdők skálán való elhelyezkedésének (Melléklet: 42. térkép) statisztikai 

kiértékelését mutatja be a 22. táblázat 
 
22. táblázat: A 219 éves erdők elhelyezkedése az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skálán 
 

Értékszám 
kategóriák 

terület (ha) terület (%) 

<110 3,11 15,5 
111-120 4,28 21,46 
121-130 11,1 55,94 
131-140 1,3 6,9 

>140 0,047 0,2 
 

A táblázat és a térképmelléklet alapján megállapítható, hogy a 219 éves konstans erdők 93 
%-a környezetileg érzékeny területeken helyezkedik el. 
 
5.4.6.4 A 143 éves erdők elhelyezkedése skálán 

 
A 143 éves erdők skálán való elhelyezkedésének (Melléklet: 43. térkép) statisztikai 

kiértékelését mutatja be a 23. táblázat. 
 
23. táblázat: A 143 éves erdők elhelyezkedése az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skálán 
 

Értékszám 
kategóriák 

terület (ha) terület (%) 

<110 6,68 25,21 
111-120 5,02 18,9 
121-130 13,2 50,1 
131-140 1,51 5,69 

>140 0,047 0,1 
 

A táblázat és a térképmelléklet alapján megállapítható, hogy a 143 éves konstans erdők 94 
%-a a környezetileg érzékeny területeken helyezkedik el. 
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VI. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
A történeti és földhasználati zónaelemzések az alábbi új tudományos eredményekre vezettek: 

• Hosszú (219 éves) időszak különböző időkeresztmetszeteiből származó, régi térképek 
alapján térinformatikai eszközökkel lehatároltam a vizsgált terület konstans (változatlan 
hasznosítású) részleteit, amelyek a helyi szintű ökológiai hálózat kulcsfontosságú elemeit 
képezik. 

• Elkészítettem a mintaterület földhasználati stabilitás térképét, és több, mint kétszáz éves 
időtávban elemeztem a vizsgált tájrészlet változásait, a tájban lejátszódó folyamatokat és 
ezeknek a tájszerkezetre gyakorolt hatásait.  

• Új lokális földhasználati adatbázist hoztam létre a vizsgált területről, amely mintául 
szolgálhat a helyi szintű földhasználati zónaelemzésekhez.  

• Az országos földhasználati zónaelemzések metodikai továbbfejlesztésével javaslatot 
tettem a terület lokális szintű földhasználati zónarendszerének kialakítására, melyet 
különböző forgatókönyvek szerint elemeztem.  

• A történeti vizsgálatok és a földhasználati zónaelemzések eredményeinek egybevetésével 
megállapítottam a konstans szántóterületek és a konstans erdők tartós fennmaradásának fő 
okait.  
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 
A földhasználat, határhasználat történeti elemzése valamint a területek agrártermelési 

alkalmasságának és környezeti érzékenységének együttes vizsgálata egymást jól kiegészítve 
segíthet az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó intenzitású és formájú mezőgazdálkodási, 
földhasználati rendszerek kidolgozásában és a művelési ágváltás területi megalapozásában. 

Az országos földhasználati zónaelemzésekhez képest a gazdaságok szintjén az információk 
további „finomítása”, újabb információk adatbázisba építése válik szükségessé ahhoz, hogy a 
táji adottságokhoz, hagyományokhoz, értékekhez illeszkedő fenntartható földhasználati 
struktúra alakulhasson ki. 

Bonyhád István major külterület esetében a történeti és zónaelemzések alapján a művelési 
ágváltásra és a területhasználatra vonatkozóan a következő javaslatok tehetők.  
• Összesen 268 ha-on javasolt művelési ágat változtatni, extenzív irányú művelési 

ágváltással számolni. A lokális ökológiai hálózat szempontjából fontos élőhelyeket a vizes 
élőhelyek (mocsár, tó, tópart, patak, patakpart) és a száraz élőhelyek (erdő, gyep, bozótos, 
csalitos, mezsgye, fasor, facsoport, extenzív szántó, extenzív gyümölcsös) jelentenek. 
Mindebből látszik, hogy a 264 ha extenzív irányú művelési ágváltással a helyi ökológia 
hálózat elemeinek bővítéséhez jelentősen hozzájárul e terv. Mindezzel a fenntartható 
térstruktúra alapjai is biztosítottá válnak az adott tájban, hiszen főleg a környezetileg 
érzékenyebb területek alkotják az ökológia hálózat elemeit. Az elemek közötti folyosók, 
stepping stones-ok kialakítása, térbeli elhelyezése, a meglévő élőhelyek struktúráinak 
javítása, pufferzónáinak kijelölése már a konkrét ökológia hálózat tervezés feladata lesz, 
melyhez további információkat szolgáltatnak a meglévő élőhelyek értékelő lapjai 
(élőhelyértékelés és -térképezés). 

• Összességében az átállítandó 264 ha-os területből 77 ha-on gyepesíteni ajánlott, amellyel 
az összes gyepterület 102 ha-t tesz majd ki. Ezek a területek az NAKP horizontális 
programcsomagjának extenzív gyephasznosítású célprogramjában vehetnek részt. A 
gyepek természetvédelmi értékét jelzi, hogy hozzájuk kötődik a védett fajok mintegy 
harmada, emellett számos veszélyeztetett társulást is számon tartanak közöttük. Ezért 
lényeges megfelelő kezelésük biztosítása e célprogram révén. A gyephasznosítású 
célprogram részben a meglévő értékes gyepek megőrzését, másrészt a szántó művelési 
ágból kikerülő területek visszagyepesítését szolgálja. 

• Az átállítandó területből 60 ha-on erdősíteni szükséges, ezzel a vizsgálati terület összes 
erdő területe 260 ha lesz. A terület gazdálkodói, illetve tulajdonosai pályázat útján (a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása az erdőtelepítésre, 
az erdőszerkezet-átalakításra és a fásításra igényelhető támogatásokra) pályázhatnak e 
területek beerdősítésére. E támogatás általános célja új erdők telepítésével az ország 
erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása, valamint az erdő védelmi, 
gazdasági, egészségügyi-szociális, turisztikai, oktatási-kutatási funkciójának fejlesztése. 

• Összességében 128 ha-t javasolt átállítani extenzív szántóvá, amelynek élőhely funkciója 
mellett talaj-, vízbázis-, élőhelyvédelmi (puffer) feladata is van. 

• István major külterületen a vizes élőhelyek is jelentős szerepet játszanak a tájháztartásban. 
A történelmi térképelemzés során is látható volt, hogy részben vizes, üde területek (rétek) 
jellemezték a völgyet. Ma halastavak és mocsarak, valamint nádasok találhatók itt, 
amelyek értékes élőhelyeket biztosítanak a vízimadarak számára. E területek megőrzését a 
vizes élőhely célprogram nagyban segíti. A mezőgazdasággal kapcsolatba hozható vizes 
élőhelyek nagy jelentőségűek. Hatásuk termelési, környezeti-ökológiai (természetvédelmi), 
valamint tájvédelmi szempontból egyaránt kedvező. E célprogram több területre is 
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kiterjed: árterek, vízfolyások parti sávja, egyéb természetes vizes élőhelyek, halastavak, 
nádgazdálkodás, stb. Élőhelytípusonként eltérő kezelési módok alkalmazásával valósulnak 
meg a környezet- és természetvédelmi célkitűzések. 

Az előzetes vizsgálatok tapasztalatai alapján a helyi zónarendszer kialakítását megalapozó 
földhasználati zónaelemzések módszertani fejlesztésére a következő javaslatok tehetők. 
• Javasolható az élővilág részletesebb feltárása, főleg az állatvilág vonatkozásában, mely 

eredményekkel az élőhelyértékelés adatbázisát bővíteni szükséges, az így nyert 
információk a helyi ökológiai hálózat tervezése során is beépíthetők (célfajok választása). 

• Fontos a helyi ökológiai hálózat elemeinek további kijelölése, pontosítása. Ezek részben 
már az élőhelyértékelés során, valamint a zónák kijelölésével (védelmi és átmeneti zóna) 
konkretizálódtak. 

• Nagyon kevés információ áll rendelkezésre a vizekről (főleg a felszín alatti vizek 
esetében), ezért a vízháztartás helyi szintű adatbázisának építésével kapcsolatosan további 
információk szükségesek. 

• Mindenképpen ajánlható az adatbázis tematikus bővítése gazdasági-társadalmi 
(foglalkoztatás, stb.) szempontokkal is, mely újabb lehetőségeket kínál a terület bizonyos 
részeinek más jellegű hasznosítására is (turizmus, kikapcsolódás). 

• További fejlesztés javasolható az értékelő rendszer esetében is.  
– Nagyban segítené a helyi zónarendszer kialakításának országos elterjesztését, ha teljessé 

tennénk a gazdaságok, üzemek szintjén figyelembe veendő területi paraméterek körével 
a jelenlegi országos elemzéshez készült értékelő rendszert. Javasolom, tehát a területi 
jellemzők listájának olyan bővítését, amely már tartalmazza a lokális szinteken beépülő 
paramétereket és a lehetséges súlykiosztást is.  

– Érdemes rámutatni arra is, hogy bizonyos vizsgálati szinteken (talaj, élővilág, víz, 
klíma) mely területi paraméterek esetleg milyen más hasonló információ tartalmú 
paraméterekkel helyettesíthetők lokális szinten.  

– Mindez nagyban meggyorsítaná a munkát olyan szempontból, hogy a helyi 
zónabesorolás mindenkori készítője az értékelő rendszer szerint gyűjti majd be az 
adatsorokat, illetve javaslatokat kaphat arra vonatkozóan, hogy bizonyos konkrét elemek 
(adatbázisok) hiánya esetében milyen újabb információkkal lehetne megközelítő 
adatokkal dolgozni egy-egy paraméter esetében.  

Az így bővített adatbázis rendszer, mint egy egységesített katalógus tartalmazza az ország 
legkülönfélébb tájainak lehetséges területi paramétereit és súlyait. E rendszer segítségével a 
különböző tájak lokális zónabesorolásai egymással is összevethetővé válnának 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A mai magyar mezőgazdaságban apró lépésekkel ugyan, de elindult a struktúraváltás, 

átalakulás folyamata, melyet a fenntarthatóság, a környezetbarát termelési rendszerek, a 
természetvédelmi szempontú gazdálkodás jellemez. A mezőgazdálkodás környezetgazdálko-
dási értelmezése szerint fontos feladatot jelent a természetes és az ember alkotta környezet 
hosszú távú használata, tervszerű fejlesztése, hatékony védelme úgy, hogy a természet 
ökológiai egyensúlyát fenntartjuk, és a társadalom igényeit kielégítjük (MADAS 1985). 

A mezőgazdálkodás alapvetően tehát több feladat együttes betöltésére is hivatott. A jó 
minőségű szermaradványmentes, egészséges környezetből származó élelmiszerek előállítása 
mellett, a vidék sokoldalúságának (nemcsak termelő funkciójának, hanem esztétikai képének, 
kultúrtörténeti értékeinek) megőrzése, helyreállítása, a táj biodiverzitásának, természeti 
háztartásának megőrzése és fenntartása is alapvető feladata a multifunkcionális 
mezőgazdálkodásnak.  

E sokrétű feladat ellátása térbeli konfliktusokhoz vezethetnek, amelyek ésszerű, 
megfontolt, jól átgondolt döntéseket igényelnek. A megoldás a földhasználati rendszer 
átalakításában rejlik. Az értékfenntartó gazdálkodás egyik legfontosabb alapeleme a tájhoz, a 
környezethez illeszkedő funkció-, tevékenység-, ágazati rendszer és intenzitási fok 
megtalálása, vagyis olyan földhasználati rendszer kialakítása, amely magából a környezetből, 
annak adottságaiból és korlátaiból fakad, ahhoz a lehető legjobban illeszkedik. E 
földhasználati stratégia célja, hogy messzemenően integrálja a földhasználatot és a 
természetvédelmet, a táj adottságainak megfelelően határozza meg a védelem és a használat 
intenzitását, egymáshoz viszonyított arányát. Ez a fajta megközelítés szélsőségektől mentesen 
igyekszik a táj adottságaiból levezetve megteremteni a két törekvés összhangját (ÁNGYÁN 
1997). 

A környezeti és természeti adottságaink figyelembevételével agrár-környezetvédelmi és 
termelésfejlesztési szempontból is három típusú földhasználat kialakítása célszerű (ÁNGYÁN 
1998): 
• védelmi célú (vízminőség-, talaj-, természet- és tájvédelem) földhasználat, 
• extenzív termelési célú földhasznosítás (mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen természeti 

adottságú területeken) és 
• intenzív termelési célú földhasználat (a kedvező agroökológiai potenciál és tájgazdálkodás 

szempontjait figyelembe véve). 
Mindezeket az elképzeléseket messzemenően támogatja az 1992-es CAP reform keretében 

megszületett EEC 2078/92. számú rendelet, amely olyan támogatási rendszerek bevezetését 
tette kötelezővé, amelyek elősegítik a környezet-, természet- és tájvédelmi célok integrálást a 
mezőgazdasági tevékenységbe. Ennek köszönhetően az eddig termelésre kifizetett 
támogatások jelentős részét csoportosítják át a vidéki térségek fejlesztésére, a 
mezőgazdálkodás nem termelési típusú (környezeti, ökológiai, szociális, foglalkoztatási, 
kulturális, stb.) funkcióinak támogatására. Ez az EU-ban zajló és most már nálunk is 
elkezdődött agrár-vidékpolitikai átrendeződés megköveteli, hogy pontosan felmérjük a 
különböző típusú intézkedések célterületeit és olyan zónarendszert alakítsunk ki különböző 
(országos, regionális, helyi) szinteken, amely a lehető legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi a területek agrártermelési és egyéb potenciáljait, és e koordináták mentén kategorizáljuk 
az egyes területeket, valamint az így kialakuló zónákban eltérő agrár-és vidékfejlesztési 
prioritásokat alkalmazzunk. 

E földhasználati elveken és alapokon nyugvó országos háromkategóriás földhasználati 
zónarendszer fontos kiindulópontot jelent a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
(NAKP) célprogramjai számára, melyek a táji adottságokhoz legjobban illeszkedő 
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földhasználati struktúra, környezetbarát gazdálkodási formák országos kialakítására ösztönzik 
a programban résztvevő gazdálkodókat. Az országos szinten vizsgálódó földhasználati 
zónarendszer méretarányának megfelelően áttekintő jellegű és durva felbontású térbeli 
támogatást nyújt a különböző zónák agrárfejlesztési stratégiájának kidolgozásához. A 
következő lépést a finomabb térbeli felbontás felé, a regionális léptékű adatok integrálása 
jelenti. Ez a finomabb térbeli felbontás természetesen tematikus adatbővítést is jelent, 
melynek segítségével szintén elkészült már a régió, megye zonációs térképe. Az egyik 
legfontosabb feladat ebben a léptékben az információk, adatbázisok további finomítása volt 
(elsősorban a természeti erőforrásokra vonatkozó információk bővítése).  

Újabb kérdéseket vet fel a lokális tervezési szint, amely a gazdaságok szintjén teremti meg 
a fenntartható térhasználat és gazdálkodás kereteit. Egy adott terület sajátosságait, adottságait, 
értékeit, hagyományait leginkább a helyi szintű információk, valamint a helyileg begyűjtött és 
pontosított adatok által ismerjük meg. A táj biodiverzitását, jellegét, történelmi hagyományait 
is megőrző fenntartható térhasználat kialakítása során éppen ezért meglehetősen széles 
spektrumú adatbázis felépítése válik szükségessé. Az agroökológiai adottságok, és a 
környezeti érzékenység megítélése mellett a tájtörténeti fejlődés, a táji jellegzetességek, a 
máig fennmaradt hagyományos gazdálkodás elemeinek feltárása, a táji értékek és karakter 
megőrzése, tervezésbe épülése további fontos feladatokat jelentenek. 

Ennek ismeretében a kutatás céljai valójában két nagy egységre bonthatók: 
1. egyrészt a vizsgálati terület táji hagyományainak, sajátosságainak, tájfejlődésének 

feltárása történelmi térképek térinformatikai elemzése által (tájdinamika, művelési 
ágak változása, stabilitása, konstansanalízis), melyek eredményei részben az 
élőhelyértékelés -térképezés, és ezeken keresztül a zónarendszer adatbázisába épültek; 

2. másrészt a vizsgálati terület agráralkalmasságának, környezeti érzékenységének 
feltárása minél több és friss információtartalmú területi jellemző paraméter 
figyelembe vételével, amelyek alapján lehetővé vált az agráralkalmassági-
környezetérzékenységi skála kialakítása, majd a forgató könyvek megfogalmazása, a 
különböző zónák kijelölése. 

 
Az elemzések által a következő főbb eredményekre jutottam. 

 
I. Történelmi elemzések. 
 

István major külterület ezelőtt 256 évvel túlnyomórészt erdővel borított terület volt. 
Szántóhasználat a völgy közelében a domboldalakon folyt kisebb területeken. A völgyben 
kanyargósan folyó Rák patak mellett vizenyős, nedves területek voltak jellemzőek. 1782-től 
folyamatosan megkezdődik az erdők kiirtása a legelők, majd a szántók, szőlősök kialakítása. 
Az erdők kiirtása 1950-ben érte el a csúcspontját, innen kezdve folyamatos erdőtelepítések 
következtek. A szántóhasználat is 1950-ben volt a legjelentősebb. A TSZ-ek megjelenésével 
megfigyelhető a különböző művelési ágak térbeli koncentrációjára való törekvés, melynek 
következtében a tájat tagoló finom sruktúrák (cserjesorok, csalitosok, egykori birtokhatárokat 
jelző mezsgyék, stb.) nagy része feldarabolódott, majd eltűnt, ekkor alakítják ki a halastavakat 
is, melyek következtében a táj néhány jellegzetes ökoszisztémája (nedves, üde rétek, puhafás 
ligetek, patakparti vegetáció és állatvilág) szűnt meg. Az 1950-es években elkezdődött és az 
1989-es évek katonai térképen már jól látható erdősítések hatására ugyan megnőtt a táj 
erdővel való borítottsága, de a sok akác- és fenyőtelepítés (élőhelyértékelés eredménye) miatt 
nagy részük ökológiailag nem képvisel magas értéket. Fontosabb mozaikokat alkotnak az 
öreg csertölgyek, valamint a 120 éves öreg tölgyes állomány, melyek a történelmi térképek 
konstansanalízis vizsgálata, valamint az élőhelytérképezés és -értékelés által váltak ismertté. 
Ezek az élőhelyek a biotópértékelés nyomán is a terület legértékesebb élőhelyei közé 
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tartoznak, melyek megőrzése elsőrendű feladat. A konstans szántók lehatárolásával 
kijelölődtek azok a területfoltok, amelyeken több évszázada szántóhasználat folyik. 
Állapotukat megítélni csak a történelmi térképek elemzésével szinte lehetetlen. Feltételeztem, 
hogy a több száz éves szántókénti használat következtében bizonyos részei erőteljesen 
erodálódtak, de ugyanakkor valószínűnek tartottam azt az esetet is, hogy a több száz éves 
tapasztalatra és hagyományra alapozva ezeknek a területeknek magas az agrárpotenciálja, 
környezeti érzékenységük pedig alacsony. Erre a kérdésre adta meg végül a választ az 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán való elhelyezésük. 

Megállapíthatóvá vált, hogy azok a szántó területek, ahol már évszázadok óta 
szántóhasználatot végeznek kiváló agrárpotenciállal rendelkeznek. Mindez azt is jelenti 
egyben, hogy az évszázados művelés alapján gyűjtött tapasztalatok e területek hagyományos 
művelésének fennmaradását, megőrzését biztosították. További feladatunk e táji sajátosság, 
tudás, hagyomány további megőrzése, fenntartása. Ugyanez érvényes a vizsgálati terület 
környezetileg érzékeny területein elhelyezkedő erdők, mocsarasok esetében is. A táji 
sajátosságok, adottságok és a táj hagyományos használata alapvetően harmóniában vannak 
egymással. Ezt bizonyítják a konstans erdők, -mocsarak és -szántók forgató könyvekben 
elfoglalt helyei is, hiszen a konstans erdők és -mocsarak kivétel nélkül a védelmi zónába 
kerültek, míg a kiváló mezőgazdasági adottságú konstans szántók továbbra is az intenzív 
zónában maradtak. A gyepek esetében nem sikerült konstanciát kimutatni, mely annak 
köszönhető, hogy az évszázadok alatt mindig áthelyeződtek, mert területeiken folyamatosan 
művelési ágakat változtattak. Ezeket a folyamatokat a művelési ágváltás (extenzív-intenzív 
irányú folyamatok időintervallumonként) vizsgálatával lehetett jól nyomon követni. A gyepek 
nagy részénél hol intenzív irányú, hol pedig extenzív irányú művelési ágváltások történtek. A 
vizsgálati terület gyepterületei pedig leginkább az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skála „sárga” azaz kettős meghatározottságú részein helyezkednek el, mely egyben 
megmagyarázza e területek ingadozó használatát is.  

István major külterület történelmi térképeinek elemzése fontos kiindulópontot jelentett a táj 
korábbi struktúráinak, azok időbeli váltakozásának megismerésében. A konstans területek 
lehatárolása, a táji jellegzetes gazdálkodási módok és azok váltakozásának, folyamatának 
feltárása alapinformációkat szállítottak a hagyományos, értékes táji elemek további 
megőrzéséhez. Így a konstans erdők és mocsarak az ökológiai hálózat (védelmi, stabilitási 
rendszer) kulcsfontosságú területeit alkotják (védelmi zóna). 
 
II. Zónaelemzések: 
 

Az elvégzett előzetes térinformatikai modellvizsgálatok alapján előállt a vizsgálati terület 
talaj- és klímaszempont szerinti mezőgazdasági művelési alkalmassági térképe, valamint a 
környezetérzékenységi paraméter elemzésen alapuló környezetérzékenységi térképe. 

A két értékskála egyesítésével állt elő István major külterület földhasználati zonációs 
alaptérképe. Majd 3 forgatókönyvben fogalmaztam meg a háromkategóriás földhasználati 
rendszer (védelmi zóna, extenzív agrárzóna, intenzív agrárzóna) lehetséges térbeli 
elrendeződését. A 2. szcenárióban megfogalmazott zónarendszer (optimális zóna felosztás) 
szerint javaslatokat tettem a jelenlegi művelési ágak változtatására, figyelembe véve a táji 
hagyományokat, karaktert. 

A területi jellemzők paraméterei által felállított agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skála alapján megfogalmazott 2. szcenárió szerint védelmi zónába került a mai erdők nagy 
része, illetve a mai szántók néhány területfoltja. Összesen 60 ha területen javasolt a további 
erdősítés. Az extenzív zónában találhatók a mai erdőterületek további foltjai, illetve a 
jelenlegi gyepek teljes egésze. A szántók egy része gyepesítésre ajánlható (64 ha), másik 
részüket extenzív szántóként javasolt használni (128 ha), a „stabilabb” (konstans) szántók, 



 104

pedig továbbra is az intenzív zónában maradnak (353,7 ha). A zónaelemzések alapján 
megállapítható, hogy összesen 200 ha szántó terület extenzívebb használati formákra való 
átállítása szükséges, ahhoz, hogy a terület adottságaihoz illeszkedő, optimális térhasználati 
rendszer alakuljon ki, mely az összterület megközelítően 18%-át jelenti. Mindez első 
megközelítésben nem sok, de területi elhelyezkedését tekintve jelentős a táj struktúrájának, 
biodiverzitásának növelése szempontjából. Ezek az apró kialakítandó struktúrák (gyepfoltok, 
erdőfoltok, helyenként nagyobb kiterjedésű összefüggő élőhelyek) nagyon fontos elemeit 
képezik a helyi ökológiai hálózatok rendszerének. A intenzív zóna jelenleg összefüggő 
területein a lokális ökológiai hálózat finomstruktúráinak helyei a táblahatárok szélein 
(szántóföldi szegélyek, mezsgyék), utak mentén, illetve birtokhatárok szélein kerülhetnek 
kialakításra, melyek növelik a táj struktúráját, mozaikosságát, ezzel a biodiverzitást is. 
Összekötő elemeket jelentenek a védelmi zónák között, igénybe véve az extenzív zónákban 
kialakítandó extenzív szántók és gyepek területeit. Az így kialakítandó tájstruktúra nagyban 
meghatározza a tájképet, egyben biztosítja a táj védelmi, stabilitási rendszerének kiépülését, 
fontos élőhelyeket teremtve a vadon élő növény és állatvilág számára, másrészt biztosítja a 
termelési tér táji adottságoknak legmegfelelőbb elhelyezését. 

Ez a térstruktúra megfelelő alapozást adhat lokális szinten a fenntartható térhasználat, 
valamint a táji adottságokhoz alkalmazkodó, értékeket megőrző gazdálkodás kialakításához.  

A háromkategóriás lokális zónarendszer fontos információkat szolgáltat a jelenlegi 
területhasználók, gazdálkodók számára földjeik adottságáról, a javasolt zónabesorolásról. 
Ennek megfelelően tudatosan pályázhatnak az NAKP megfelelő célprogramjaira, szem előtt 
tartva a helyi táji értékeket, hagyományokat, sajátosságokat. 

 
SUMMARY 

 
In Hungary, structural changes and conversion processes have been initiated, by minor 

steps though, in agriculture. These processes are characterised by sustainability, 
environmentally beneficial production systems and nature protection approach in farming. 
According to the environmental management aspect of farming, long-term use, methodical 
development and effective protection of natural and human formed environment by sustaining 
the ecological balance of nature and satisfying the needs of society are of high importance 
(MADAS 1985). 

Accordingly, multifunctional farming has several fundamental tasks: on the one hand it has 
to produce high-quality food originated from a healthy environment and exempt from 
chemical residues and, on the other hand, preserve and restore the diversity (including not 
only production function but also aesthetic appearance and cultural history values) of rural 
areas; preserve and maintain biodiversity and natural balance of the landscape.  

The accomplishment of these manifold tasks can generate extensional conflicts, requiring 
reasonable, deliberate and well-judged decisions. To comply with the objectives, the land use 
system has to be modified. One of the most important basic element of value sustaining 
farming is the establishment of functions, activities, cultivation systems and intensity level 
conforming to the landscape and environment, i.e. the introduction of a land use system 
accruing from and conforming to the environment itself, its potentials and limits (ÁNGYÁN 
1997). 

With regard to agri-environmental issues and production development, three types of land 
use are proposed to be established considering our environmental and natural characteristics 
(ÁNGYÁN 1998): 
• Protective land use (protecting water quality, soil, nature and landscape), 
• Extensive farming (in areas unfavourable for agricultural production), and 



 105

• Intensive farming (observing the aspects of favourable agri-ecological potential and  
landscape management). 

The objective of this land use strategy is to integrate land use and nature protection, determine 
the intensity of protection and use and their relation in accordance with the features of the 
landscape. This approach tries to create a harmony between the two targets respecting the 
potentials of the landscape but without going to extremities. 
All these views are highly supported by EEC Regulation No. 2078/92 developed in the frame 
of CAP reform in 1992, obligating the establishment of subsidizing systems which promote 
the integration of environment, nature and landscape protection into agricultural activities. In 
consequence, a considerable part of subsidies awarded for production up to now will be 
allocated to develop rural areas and support the non-productive (environmental, ecological, 
social, employing, cultural, etc.) functions of agriculture. This agri-rural policy proceeding in 
the EU and already initiated in Hungary prescribes the survey of target fields for various 
measures and the establishment of a zone system at several (national, regional, local) levels 
conforming to the farming and non-farming potentials of the areas as far as possible, 
categorizing the individual areas in accordance with these co-ordinates and applying different 
priorities within the development of agriculture and rural areas in each zone. 

The three-category land use zone system based on these principles and policies represents 
an important starting-point for the target programmes of the National Agri-environmental 
Programme (NAKP), which encourages participating farmers to establish a land use structure 
and environmentally beneficial cultivation forms conforming most to the landscape features. 
As a rough review, the land use zone system surveying the whole country supports the 
establishment of agricultural development strategies in various zones in accordance with its 
scale. The integration of regional data provides a more refined review involving thematic data 
expansion as well which enabled the preparation of the zonal map of the region, the county. In 
this procedure, one of the most important tasks was to further refine the information databases 
(mainly by the expansion of the database on natural resources). 

Local planning level creating frames for sustainable field use and cultivation methods at 
farm level generates further questions. The features, potentials, values and traditions of an 
area can be best explored on the basis of local information and data gathered and corrected on 
site. Therefore, development of an expanded database is required during the establishment of 
a sustainable field use system preserving the biodiversity, features, historical traditions of the 
landscape. Beside the definition of agri-ecological potentials and environmental sensitivity, 
further important objectives include the exploration of landscape history and features, 
traditional farming elements implemented even nowadays, as well as the preservation and 
integration of landscape values and characters.  

On the basis of this, the objectives of research can be grouped into two main categories: 
1. On the one hand, to explore the landscape traditions, features, developmental stages 

of the area examined by field information analyses (landscape dynamics, changes and 
stability in cultivation systems, constant analysis) of historical maps. The results of 
these analyses were integrated into the database of habitat evaluation and mapping, and 
that of the zone system. 

2. On the other hand, to explore the agricultural eligibility and environmental sensitivity 
of the area examined considering as many up-to-date information on the features of the 
area as possible. On this basis, the agricultural eligibility – environmental sensitivity 
scale could be prepared, scenarios could be created and zones could be specified. 
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The following results were obtained by the analyses: 
 

I. Historical analyses: 
 
István grange periphery was mainly covered with forest 256 years ago. Minor arable lands 
could be found on the hill-side near the valley. Along the winding watercourse of Rák creek 
in the valley, the fields were typically waterlogged. From 1782, a deforestation process was 
carried out to create grasslands, plough-lands and vineyards. The level of deforestation was on 
its peak in 1950, after this time a continuous reforestation procedure was executed. The rate of 
arable lands was the highest in 1950 as well. After the establishment of producers' co-
operatives, a spatial concentration of different cultivation branches could be observed, 
resulting in the breaking up and eventual disappearance of almost all structures segmenting 
the landscape (shrubberies, brushwoods, boundary ditches indicating the boundaries of former 
estates, etc.). The fishponds were also built at that time, leading to the disappearance of some 
characteristic ecosystems (waterlogged meadows, groves with soft-woods, vegetation and 
fauna along watercourses). Owing to the reforestation procedures started in the 1950s, whose 
result is already visible in the military maps created in 1989, the rate of land covered with 
forests increased, but the ecological value of the major part of the newly planted forests is low 
because of the high proportion of acacia and pine wood (result of habitat evaluation). The old 
moss-copped oak trees and the 150-year-old oak stock represent more notable elements, 
which were revealed by the constant analysis of historical maps, as well as the habitat 
mapping and evaluation. On the basis of habitat evaluation, these fields belong to the most 
valuable habitats of the area, and the preservation of these fields is a primary objective. The 
localization of constant plough-lands detected the fields that have been used as arable land for 
hundreds of years. The condition of these lands cannot be evaluated by merely analysing 
historical maps. According to my assumption, certain parts of the fields are highly eroded due 
to their long-term usage as an arable land, at the same time it is presumable that these areas 
have high agricultural potential and low environmental sensitivity for they were used as arable 
lands for such a long time. This presumption was confirmed by the analysis of agricultural 
eligibility and environmental sensitivity.  
It was established that the plough-lands used as arable land for hundreds of years have 
excellent agricultural potential, demonstrating that traditional cultivation methods were 
preserved and maintained by the experience gathered meanwhile. Our aim is to preserve and 
maintain these landscape features, knowledge and tradition. The same applies to the forests 
and marshlands located in the environmentally sensitive parts of the area examined. Basically, 
landscape features and potentials are in harmony with traditional land use, which is verified 
by the position of constant forests, marshlands and plough-lands in the scenarios since the 
constant forests and marshlands were all ranked into the protection zone, while constant 
plough-lands with excellent agricultural potential were classified into the intensive zone. Such 
invariance could not be demonstrated in the case of grasslands for they were rearranged 
several times during the centuries by changing their cultivation methods. These processes 
could be well traced by examining the changes in cultivation branches (exchanges of 
extensive and intensive systems). The cultivation of the majority of grasslands was converted 
from extensive systems to intensive systems and vice versa from time to time. The grasslands 
in the area examined are primarily located in the “yellow” part of the agricultural eligibility – 
environmental sensitivity scale, i.e. in the transitional zone, explaining the variable use of 
these fields. 
The analysis of the historical maps of István grange periphery was proved to be an important 
starting-point in understanding former structures of the landscape and their changes in time. 
Basic information was obtained by the localization of constant areas, the exploration of 
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characteristic farming methods and their changes, which assist the preservation of traditional 
and valuable landscape elements. Thus, constant forests and marshlands represent highly 
important areas (protection zone) of the ecological network (protection, stability system). 
 
 

II. Zone analyses: 
 
The agricultural eligibility map of the area examined concerning soil and climate factors was 
created on the basis of preliminary field information modelling analyses, while the 
environmental sensitivity map was prepared by parameter analysis.  
The basic zonal land use map of István grange periphery was obtained by combining these 
two scales. Possible extensional arrangement of three-category land use system (protection 
zone, extensive zone, intensive zone) was specified in three scenarios. On the basis of the 
zone system demonstrated in the second scenario (optimal division) proposals were made 
about the changes of existing cultivation systems, considering traditions and landscape 
features. 

According to the second scenario based on the agricultural eligibility – environmental 
sensitivity scale derived from the parameters of field characteristics, the majority of existing 
forests and some minor parts of present-day arable lands were ranked into the protection zone. 
Further reforestation is proposed on 60 ha. The remaining part of the forests and the entire 
area of existing grasslands are ranked into the extensive zone. A part of plough-lands (64 ha) 
is proposed to be converted into grassland, another part (128 ha) is proposed to be used as 
extensive arable land, while the “more stable” (constant) plough-lands (353,7 ha) should 
remain in the intensive zone. On the basis of zone analyses, 200 ha of plough-land 
(approximately 18% of the total area) is needed to be concerted into more extensive 
cultivation methods to establish an optimal field use system conforming more to the features 
of the area. At the first glance, the size of this area is not considerable, but its location is 
significant with regard to the development of the landscape structure and biodiversity. These 
small structures (minor grasslands, forests, some larger habitats) to be formed are highly 
important elements of the local ecological network system. In the area of the intensive zone 
contiguous at present, fine structures of local ecological network can be created on the edge of 
the production fields (boundaries), along the roads or on the edge of the farms, increasing the 
mosaic structure and thus the biodiversity of the landscape. They serve as connecting 
elements between the protection zones, using the areas of plough-lands and grasslands to be 
created in the extensive zones. The land structure formed this way determines the landscape to 
a great extent, ensures the development of landscape protection and stability systems, creates 
important habitats for wild flora and fauna, as well as ensures the most appropriate 
localization of production areas. 
This field structure can provide a proper basis at a local level for the development of 
sustainable land use and farming methods conforming to landscape characteristics while 
preserving values. 
The three-category local zone system provides essential information for land users and 
farmers about the features of their fields and the proposed zone category. With this 
knowledge, they are able to submit their applications to appropriate target programmes of 
NAKP while observing local landscape values, traditions and features. 
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