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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 

A mai magyar mezőgazdaságban apró lépésekkel ugyan de elindult a struktúraváltás, át-
alakulás folyamata, melyet a fenntarthatóság, a környezetbarát termelési rendszerek, a termé-
szetvédelmi szempontú gazdálkodás jellemez. A mezőgazdálkodás környezetgazdálkodási 
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). Mindezek is-
meretében a mezőgazdálkodás alapvetően több funkció együttes betöltésére is hivatott: a jó 
minőségű, szermaradványmentes, egészséges környezetből származó élelmiszerek előállítása 
mellett, a vidék sokoldalúságának (helyi társadalmának, esztétikai képének, kultúrtörténeti 
értékeinek) megőrzése, helyreállítása, a táj biodiverzitásának, természeti háztartásának meg-
őrzése és fenntartása is alapvető feladata a multifunkcionális mezőgazdálkodásnak.  

E sokrétű feladat ellátása térbeli konfliktusokhoz vezethet, amelyek ésszerű, megfontolt, 
jól átgondolt döntéseket igényelnek. A megoldás a földhasználati rendszer környezetgazdál-
kodási szemléletű átalakításában rejlik, miszerint a tájhoz, a környezethez illeszkedő funkció-, 
tevékenység-, ágazati rendszer és intenzitási fok megtalálása a feladat, vagyis olyan földhasz-
nálati rendszer kialakítása, amely magából a környezetből, annak adottságaiból és korlátaiból 
fakad, ahhoz a lehető legjobban illeszkedik. E stratégia messzemenően integrálja a földhasz-
nálatot 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 (védelem, hasz-
nálat) összhangját, biztosítva ezzel a területlefedő természetvédelem koncepcióját is. (ÁN-
GYÁN, 1997). 

A környezeti és természeti adottságaink figyelembevételével tehát agrár-környezetvédelmi 
és termelésfejlesztési szempontból a földhasználat három típusa különíthető el (ÁNGYÁN, 
1998): 
• védelmi (vízminőség-, talaj-, természet- és tájvédelmi) célú 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. Ez olyan támogatási rendszerek bevezetését tette 
kötelezővé, amelyek elősegítik a környezet-, természet- és tájvédelmi célok integrálást a me-
zőgazdasági tevékenységbe. Ennek köszönhetően az eddig termelésre kifizetett támogatások 
jelentős részét csoportosítják át a vidéki térségek fejlesztésére, a mezőgazdálkodás nem ter-
melési típusú (környezeti, ökológiai, szociális, foglalkoztatási, kulturális, stb.) funkcióinak 
támogatására. Ez az EU-ban zajló és most már nálunk is elkezdődött agrár-vidékpolitikai át-
rendeződés megköveteli, hogy pontosan felmérjük a különböző típusú intézkedések célterüle-
teit, 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 kategorizálja az egyes területeket, valamint az így ki-
alakuló zónákban eltérő agrár-és vidékfejlesztési prioritásokat alkalmaz. 

E földhasználati elveken és alapokon nyugszik az országos háromkategóriás földhasználati 
zónarendszer, mely fontos kiindulópontot jelent a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
(NAKP) célprogramjai számára. A célprogramok 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 zóna-
rendszer 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 lépték-
ben az információk, adatbázisok további finomítása (elsősorban a természeti erőforrásokra 
vonatkozó információk bővítése) volt.  

Újabb kérdések merülnek fel lokális tervezési szinten, amely a gazdaságok szintjén teremti 
meg a fenntartható térhasználat és gazdálkodás kereteit. Egy adott terület sajátosságait, adott-
ságait, értékeit, hagyományait leginkább a helyi szintű információk, valamint a helyileg be-
gyűjtött és pontosított adatok által ismerjük meg. A táj biodiverzitását, jellegét, történelmi 
hagyományait is megőrző fenntartható térhasználat kialakítása során éppen ezért meglehető-
sen 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 is két részre bonthatók: 
1. egyrészt a vizsgálati terület táji hagyományainak, sajátosságainak, tájfejlődésének fel-

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

2. másrészt a vizsgálati terület agráralkalmasságának, környezeti érzékenységének feltá-
rása minél több és friss információtartalmú területi jellemző paraméter figyelembe vé-
telével, amelyek alapján lehetővé vált az agráralkalmassági-környezetérzékenységi 
skála kialakítása, majd a forgató könyvek megfogalmazása, a különböző zónák kijelö-
lése.  

 



 6

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Az anyag és módszer fejezetet is a célkitűzéseknek megfelelően érdemes két részre bontani 
és ennek megfelelően tárgyalni. Egyrészt a történelmi térképek elemzésével, a korábbi írásos 
anyagok áttekintésével a vizsgálati terület korábbi tájfelépítését, a megőrzendő táji hagyomá-
nyok (tájkarakter) megismerését, illetve az ezek során alkalmazott módszerek és források be-
mutatását tárgyalja a fejezet, másrészről pedig az agráralkalmassági és környezetérzékenységi 
vizsgálatok során alkalmazott adatbázisok előállításának folyamata, valamint a vizsgálat me-
nete kerül áttekintésre. 

2.1. A történelmi térképek elemzése, értékelése 

A vizsgálat célterülete, Bonyhád István major külterület esetében elsősorban katonai fel-
mérések térképszelvényei, valamint a földbirtokhatárokat bemutató történelmi térképek álltak 
rendelkezésre 1745 és 2001 között. Számítógépes feldolgozásra csak a pontosabb katonai 
térképek (1782, 1858, 1950, 1989), illetve a bonyhádi földhivatal digitális katasztertérképe 
(2001) kerültek (1. táblázat) a többi térképet, mint kiegészítő információt vettem alapul.  

1. táblázat: A felhasznált térképek 
A térkép megnevezése Az elkészítés 

éve 
Méretará-

nya 
A térkép 

típusa 
Szelvények 

száma 
Fellelhető-

ség 
Első katonai felmérés 1782 1:28800 katonai - Hadtörténeti 

Térképtár  
(Budapest) 

Második katonai felmé-
rés  

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 térképi információkat jól kiegészítették a különböző tartalmú leíró információk is, mint pl.: 

– Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae historica geographica” című műve 1735-ből, illet-
ve 1742-ből, 

– Kitaibel Pál botanikus naplófeljegyzései 1799-ből, majd 1808-ból, 
– Egyed Antal összeírásai 1823-ból, 
– az 1860-as kataszteri térkép Telekkönyve, 
– legelőgazdálkodási terv 1880-ból. 
A történelmi térképekből a lehető legtöbb információt térinformatikai alkalmazás útján 

nyerhetjük. A térképek transzformálás, majd digitalizálás után váltak alkalmassá a különböző 
térinformatikai összevetések, illetve műveletek elvégzésére. A digitális állományú térképek 
lehetőséget adtak a következő elemzések elvégzésére: 

• Tájhasználat-változás grafikon elkészítése minden egyes időkeresztmetszet térképének 
területi statisztikai kiértékelésével. 

• Földhasználati stabilitás térkép készítése raszteres (grid) térképek térinformatikai összeg-
zésével. 
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A térkép területlefedő információt ad arról, hogy az egyes területegységeken (5x5 m-es 
cellák) belül milyen sűrűséggel változtattak bizonyítottan művelési ágakat, földhasználati 
kategóriákat az elmúlt 219 év alatt. 

A földhasználati stabilitás térkép elkészítéséhez, a térbeli elemzés megkönnyítésére a vek-
toros (poligon-) formájú adatbázist raszteressé (griddé) célszerű konvertálni. Ennek során 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 (2. 
táblázat).  

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 

Ahhoz, hogy a változásokat egyszerre elemezhessük térbelileg és tematikusan, kivontam 
egymásból az egymást követő időpontok gridjeit. 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, úgy változás következett be. A változásgyakoriság-térképek (földhasználati stabilitás tér-
kép) előállításához a földhasználat változás térképekből indultam ki. A grideket újrakódoltam, 
oly módon, hogy a nem változott területek (0 kódúak) szintén 0 kódot, a megváltozott terüle-
tek (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 változásgyakori-
ság-térképet: összeadtam a két-két időpont közötti bináris változás-térképeket, mellyel előállt 
az összesített földhasználati stabilitás térkép. 
• Az állandó területhasználattal jellemezhető (konstans) területek lehatárolása művelési 

ágbontásban digitális polygon térképállományok felhasználásával készült. 

A földhasználati stabilitás térkép nem mutatja meg, hogy az állandósult területhasználattal 
jellemezhető területek közül melyek az extenzívebben használt, nagy valószínűséggel ökoló-
giailag is értékes területfoltok, illetve melyek azok az állandó felületek, amelyeken a több 
évszázados intenzívebb használati forma következtében nagy valószínűséggel sérülésekkel 
(erózió, defláció) találkozhatunk. A cél tehát a különböző földhasználati kategóriákba tartozó 
konstans területek szétválogatása és megjelenítése volt. Ennek érdekében az 5 időkeresztmet-
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szet 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. 
• A művelési ágak extenzív-intenzív irányú változásának vizsgálata raszteres (grid) térké-

pek kódolásával, majd időintervallumonkénti egymásból történő kivonásával készült. 

Az adatfeldolgozás során a földhasználati kategóriákat két csoportba soroltam. Az egyik 
csoportba az extenzív gazdálkodási formákkal jellemezhető földhasználati kategóriák (1), a 
másik csoportba az intenzívebb gazdálkodási formákkal jellemezhető művelési ágak, föld-
használati kategóriák (2) kerültek. A két csoport kialakítása során elsősorban a talajra gyako-
rolt hatás, illetve az adott földhasználati kategória, mint élőhely lehetséges természetességi 
fokát vettem alapul (3. táblázat). Ennek megfelelően kódoltam a két csoportba tartozó föld-
használati kategóriákat, amelyekhez a történelmi térképek grid térképeit használtam fel. 

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 adat-
bázisából kivontam ez utóbbi térkép adatbázisát, mellyel láthatóvá, statisztikailag is értékelhe-
tővé váltak a területi különbségek és a változás iránya. 

A történelmi térképelemzések során 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. 

2.2. A földhasználati zónaelemzések adatbázisa és a vizsgálat menete 

A vizsgálati terület jelenlegi állapotának felmérése során első lépésben a rendelkezésre álló 
térképi, illetve írásos információk begyűjtését és értékelését végeztem el, melynek során két 
témakört érintettem: az agráralkalmasságot (talaj, klíma) illetve a környezetérzékenységet 
meghatározó jellemzőket és paramétereket (talaj, víz, élővilág) gyűjtöttem össze. 
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A hiányos, illetve nem területlefedő információk nem voltak alkalmasak sem a térinforma-
tikai alkalmazásokhoz, sem pedig a terület agráralkalmasságának, illetve környezetérzékeny-
ségének modellezéséhez, ezért szükségessé vált új és területlefedő adatbázis építése mind az 
agráralkalmassági, mind pedig a környezetérzékenységi paraméterek esetében a talaj, a víz és 
az élővilág témaköreiben. Az adatbázisok elkészítése 3 éves terepi méréseken és megfigyelé-
seken alapult. A mérések eredményeit térinformatikai eszközökkel készült digitális adatbázis-
ok formájában jelenítettem meg, amelyek az igényeknek megfelelően idővel folyamatosan 
bővíthetők és frissíthetők.  

2.2.1. István major külterület mezőgazdasági alkalmasságát és környezeti érzékenységét 
meghatározó területi paraméterek adatbázisának előállítása 

• Lejtőkategória térkép készítése 
A lejtőkategória térkép előállítása a digitális domborzati adatállomány felhasználásával 
történt. A domborzatmodellt az ARC/Info szoftver topogrid-moduljával készítettem, a 
szintvonalakat az EOV M=1:10 000-es térképszelvénye szolgáltatta. (FÖMI, 1987) Az elké-
szült domborzatmodell adta az alapját a lejtőszög számításának, melyet az Arcview 
Surface/Derive slope menüjének segítségével végeztem el. 

• Az új talajparaméterek előállítása terepi mérésekkel 
A talajparaméterek előállítását a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási In-
tézet Tájökológia Tanszékének munkatársaival közösen végeztem. Munkatérképként 
M=1:10 000-es méretarányú EOV-s térképlapokat használtuk, amelyek tartalmazták a terü-
letre jellemző művelési ágakat és a szintvonalakat. További információforrást jelentettek a 
korábban említett légifotók és a kartogramok is. A légifotók összehasonlításával, a térké-
pek tanulmányozásával, illetve a terepbejárással tervezhetővé vált a felvételezési pontháló-
zat, amelyek alapján elkészítettük a talajtípus térképet, frissítettük a fizikai féleség és kém-
hatás térképeket, illetve elkészítettük a termőrétegvastagság 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 tetsző-
legesen voltak sűríthetők, és így reprezentatívabb képet kaphatunk a talajviszonyokról 
(BARCZI, 1995, 1997, 2000). A felvételezési ponthálózatot a terepbejárások tapasztalatai 
alapján pontosítottuk. A talajok térképezését, a ponthálózat felvételezését a Pürkhauer-féle 
szúróbotos technikával végeztük. A talajtípusok megállapításához STEFANOVITS (1992) 
és SZODFRIDT (1993) munkái szolgáltak útmutatóul. 
A talajok vízgazdálkodásának megítéléséhez 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, részben térinformatikai alkal-
mazással készült. 
A fizikai féleség, kémhatás, termőrétegvastagság térképek készítése teljes mértékben térin-
formatikai eszközökkel történt. A fizikai féleség térképek elkészítéséhez felhasználtuk a 
felvételezi pontok információtartalmát valamint a korábbi kartogramok adatbázisát is. 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 termőrétegvastagság és a kémhatás térképek elké-
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szítése részben mechanikus úton, részben FIR alkalmazással történt (interpoláció) a felvé-
telezési pontok, a domborzatmodell és a terepismeret figyelembevételével.  
A talajerózió becslése az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer, az általános 
talajveszteségbecslési egyenlet alapján történt, amely egy mezőgazdasági táblára vagy táb-
la nagyságú területre fejezi ki a talajpusztulás (A) évi becsült értékét 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= (agyagbemosódásos barna erdőtalaj esetében: 0,0098; földeskopár esetében: 0,042; 

humuszkarbonát esetében: 0,038; lejtőhordalék 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 bo-
rításnál; 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 rasz-
teres állományú volt, polygonból griddé konvertáljuk, és végül a Map Calculator segítsé-
gével a különböző fedvényeket összeszorozzuk. 

• Az élővilágra vonatkozó paraméterek, 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 munka-
társától, egyetemi hallgatók ide vonatkozó kutatásaiból. 
A cél olyan adatbázis kialakítása volt, amely a későbbi ökológiai hálózat tervezéssel fog-
lalkozó 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 ko-
rábbi terepi tesztelés előzött meg.  
Az NRW módszer előnye, hogy rámutat az egyes élőhelyek későbbi fejlesztési, ápolási te-
endőire is. Az értékelő rendszer egy általános adatlapból, illetve egy értékelő, pontozó lap-
ból áll. 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, degra-
dáltságot jelző növénytársulások, az élőhely rendelkezik-e átmeneti zónával, szélei lezár-
tak-e, stb.). A pontozó lapon az élőhelyeket pótolhatóságuk, természetességük, stuktúra- és 
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fajgazdagságuk, ritkaság / veszélyeztetettségük, gyakoriság / reprezentanciájuk és 
avifaunisztikai jelentőségük alapján értékeltük, kategóriákba soroltuk a legértékesebbtől a 
kevésbé értékesig (összesen 5 kategóriát különböztettünk meg).  
Mindezt megelőzte az élőhelyek területlefedő térképezése, mely légifotó segítségével tör-
tént. A topográfiai térkép (EOV-s szelvények) és a légifotó összedolgozását az 1999-es di-
gitális állományú sztereo légifotópár nagyban segítette, melyhez szintén a Földrajzi Infor-
mációs Rendszert (FIR) használtuk fel. Az elkészült munkatérképet a terepen is pontosítot-
tuk. Az élőhelyek lehatárolása az ÁNÉR élőhelybesorolása alapján (FEKETE et al., szerk., 
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 élőhe-
lyeiről. Az adatbázis bővíthető az állatvilág felmérésével. Erre a jelen vizsgálat nem terjedt 
ki. 

• Az extenzíven gondozott területek lehatárolása 
Az extenzíven gondozott területek lehatárolását légifotó, EOV-s térképszelvények és te-
repbejárás segítségével végeztem el, amelynek során a légifotó és munkatérkép 
térinformatikai összeillesztésével határoltam le a területeket. 

• A tervezett természetvédelmi terület 
A Bonyhád Városi Önkormányzat Területfejlesztési Osztályán informálódtam arról, hogy a 
150 éves tölgyes állomány, melyet az élőhelyértékelés során is teljesen külön egységként 
kezeltünk és értékeltünk, a jövőben természetvédelmi oltalom alá kerül. 

2.2.2. Az agráralkalmassági-környezetérzékenységi skála kialakítása 
Az egyes területi paraméterek súlyozásával – annak megfelelően hogy milyen szerepet ját-

szanak a terület mezőgazdasági alkalmasságának , illetve környezeti érzékenységének kiala-
kulásában – jöttek létre a súlyozott területi jellemzők térképi adatbázisai. A vizsgálati terület 
jellemzőinek összeállításánál az országos zónarendszer adatbázisát, valamint súlyozási rend-
szerét is figyelembe vettem, melynek kialakításához korábbi széleskörű elemzések, összefüg-
gés-vizsgálatok eredményeit (ÁNGYÁN, 1991) illetve az adatbázisokat előállító intézetek és 
szakértők által megadott prioritási értékeket használták fel. A vizsgálati terület esetében 23 
területjellemző környezeti változót kellett kategorizálni, és értékkel ellátni. 

A mezőgazdasági alkalmasságot meghatározó súlyozott területi jellemzők (talaj, klíma pa-
raméterek) térinformatikai összegzésével állt elő a vizsgálati terület mezőgazdálkodási érték-
száma, a környezeti érzékenységet meghatározó súlyozott területi paraméterek (talaj, víz, élő-
világ) összesítésével pedig környezetérzékenységi értékszám. A két értékszám térinformatikai 
egyesítésével (a mezőgazdálkodási értékszámból kivonva a környezetérzékenységi értékszá-
mot), majd az eredményhez hozzáadva 100-at kaptam meg az agráralkalmassági-
környezetérzékenységi skálát, melyen a két szélső érték a mezőgazdasági termelésre legal-
kalmasabb, illetve a környezeti szempontból legérzékenyebb területeket mutatja be, a skála 
középső értékeinél pedig a kettős meghatározottságú területek találhatók. 

A skála segítségével különböző értékkategóriák jelölhetők ki, és különböző forgatóköny-
vek (belterjes és külterjes agrárterületek zónája, védelmi zóna) vizsgálhatók. Három forgató-
könyv segítségével két szélsőséges és egy közepes zónafelosztást modelleztem. A második 
szcenárió (közbülső forgatókönyv) zónafelosztására ráhelyezve a mai földhasználatot bemuta-
tó térképet (EOV M 1: 10 000-es térkép légifotó és terepbejárás alapján frissített digitális ál-
lománya), meghatározható, hogy melyik művelési ágat, és mekkora területeket kell extenzí-
vebb irányba eltolni annak érdekében, hogy a terület táji adottságainak megfelelő hasznosítást 
tudjunk kialakítani. 
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2.2.3. A történelmi térképek az agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán  
A történelmi térképek elemzése során előállt konstans szántókat, illetve konstans erdőket is 

elhelyeztem az agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán, arra a kérdésre keresve a 
választ, hogy vajon a több száz éves hagyományosan szántóművelésben lévő területek való-
ban magas agrárpotenciállal rendelkeznek-e, és ezért tudtak mindvégig megmaradni 
szántókénti használatban, vagy pedig éppen a folyamatos monoton szántóhasználat következ-
tében mára nagyban erodálódtak és környezetileg érzékennyé váltak. A konstans erdők eseté-
ben is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg: azaz ezek a területek valóban környezetileg 
érzékeny területek-e és erre vezethető-e vissza a folyamatos erdőkénti használatuk. Mindezt 
első lépésben a digitális konstanstérképek attribútum tábláinak átkódolásával, majd az 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálából történő kivonásukkal értem el. 

A zónaelemzések során alkalmazott térinformatikai programok és egyéb számítógépes 
szoftverek 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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3. EREDMÉNYEK 

3.1. Történelmi térképelemzések eredményei (1782-2001) 

3.1.1. István major külterület födbirtokrendszeri struktúrájának változásai 
A 17. század végén István major külterület közvetlen szomszédságában elterülő Bonyhád 

település teljesen lakatlan volt. A 18. század elején az új otthont kereső magyarok és rácok 
(szerbek), de főleg a több hullámban érkező, Fulda környéki német telepesek két emberöltő 
alatt benépesítették a bonyhádi medencét és a környező dombokat. Szervezett telepítésre 
1721-ben került sor, amikor a Kersnerich uraság magyar jobbágyokat telepített bonyhádi bir-
tokára, illetve 1724-ben Schilson báró német telepeseket hívott falvaiba, így Bonyhádra is. A 
régi örökös jobbágyságot a XVIII. század elején ezen az elnéptelenedett vidéken nem lehetett 
visszaállítani. Helyette szerződéses földesúr-jobbágy viszony alakult ki.  

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, ame-
lyek az 1770-es évektől a gróf Apponyi család mellett a járás legjelentősebb birtokosai voltak 
(SZITA-SZŐTS, 1996). 

A bonyhádi uradalom 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 tulajdonvi-
szonyok ezen a ponton konszolidálódtak. Az uradalom két közel egyenlő nagyságú részre 
oszlott. Ezt az állapotot tükrözi az 1745-ből származó földbirtokhatárokat bemutató térkép is. 

A 18. század közepétől a lélekszám folyamatosan nő, 1782. június 5.-én Bonyhád mezővá-
rosi privilégiumot, vásártartási jogot kap József császártól. Az első magyarországi népszámlá-
lás idején, 1786-ban már 3000 lélek lakik itt. Bonyhádnak 1820-ban már 4709 lakosa van. A 
jobbágyfelszabadítás 1841-ben hozott törvény alapján 1848-ban Bonyhádon is megtörtént. 

A Völgységi járásban a 18. század második felére a kezdeti bizonytalan állapotok a gyors 
birtokcserék után a birtokviszonyok tekintetében megdermedni látszanak. Azonban az örökö-
södés során, 2-3 nemzedéknyi idő alatt rohamosan osztódni kezdett a családi birtok. A köz-
nemesi családok 10-30000 holdas nagybirtokai egy nemzedéknyi idő alatt 2-5000 holdas, az 
unokák kezén 400-1000 holdas középbirtokokká forgácsolódtak.  

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 uno-
kák 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, el-
szegényedéséhez vezetett. 

Az 1860-as kataszter térkép már a feldarabolódott úgynevezett „nadrágszíjparcellákat” mu-
tatja be. 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. 
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A mezőgazdaság 1919-es „szocialista átszervezése” a kisbirtokos parasztságot a vizsgált 
területen nem érintette. Az alsóbörzsönyi Hónig-, Perczel- és Weber-pusztákon (ez a mai Ist-
ván-majornak megfelelő terület) a tulajdonostól szocializált földekkel 1919 április 21.-én 26 
gazdasági cseléd 360 katasztrális holdon termelőszövetkezetet alakított, melyet 1919 nyarán 
állami gazdasággá alakították át.  

1930-ban a földtulajdon megoszlására a sok parcella a jellemző, ugyanis a község földterü-
lete 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 a termelőszövetkezeti csoport, 
amely 1949-ben, mint Dózsa Népe Termelőszövetkezet működött, 660 kh területen. 1957-ben 
új névvel – Istvánmajori Mező- és Tógazdaság Termelőszövetkezet – folytatta tevékenységét. 
1966-ban a termelőszövetkezet a Petőfi 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 Pannó-
nia Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, mely még a privatizáció után is megtartotta műkö-
dőképességét.  

A kárpótlás és a privatizáció következtében a földek egy része újra szétosztásra került. Ma 
István-major külterület tulajdonosi viszonyaira jellemző, hogy a terület kisebb része maradt 
meg a Pannónia Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonában (15380 m2), nagyobb há-
nyada magánkézben van. 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. 

3.1.2. István major külterület területhasználatában beállt változások  
Az első térképes információt István major külterületről az 1745-ös földbirtokhatárokat be-

mutató térkép adta, mely csak részben tartalmazza a vizsgálati területet. A térkép és a leíró 
információk alapján megállapítható, hogy István major külterület nagy része majdnem telje-
sen összefüggő erdő. Kevés szántóhasználat a kanyargósan folyó Rák-patak közvetlen köze-
lében jellemző, melynek egyéb részein üde rétek találhatók. 

Az 1700-as évek közepét jellemző táji átformálódásra, a kialakuló tájhasználatra nagy ha-
tással volt a betelepülő közösségek gazdálkodásának szokásai, ismerete, hagyományai, mely-
ről BÉL MÁTYÁS is megemlékezett.  

Az 1782-85 között készült első katonai felmérés (Josephinische Aufnahme) térképszelvé-
nyén kirajzolódó tájhasznosítás még nagyban hasonlít az 1745-ös tájállapothoz. A terület leg-
nagyobb részén erdő a jellemző, melyet helyenként más hasznosítási formák is megtörnek, 
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 ki-
sebb 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. 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. (1. térkép) 
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1. térkép: István major külterület földhasználati térképe (1782) 
 
A második katonai felmérés a M=1:28800-as méretarányban 1858-ban készült el. Az 

1848 - as forradalom és szabadságharc után a települések határát tagosították és ennek kö-
szönhetően a művelési ágak eddigi arányai eltolódtak, így az erdőségek rovására egyre na-
gyobb helyet kaptak a legelők és a szántók. Az eddig összefüggő erdőknek csupán foltjai ma-
radtak 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. Ökológiai szempontból ez az állapot kedvezett 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. Ez-
zel nemcsak a fényviszonyok, de a hőmérsékleti, és szélviszonyok, egyszóval a mikroklíma is 
megváltozott. 

Az 1860-as katasztertérképen szembetűnők 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, össze-
függő szőlőterületeket. 

A 18. és 19. század fordulóján kezdődött 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, folyamsza-
bályozás stb.) igyekezett lépést tartani a népesség növekedésével, az egyre növekvő igények-
kel. Kialakult a konvencionális energiaintenzív, iparszerű mezőgazdálkodási forma, mely 
területhasználati sajátosságai a tájak átrendeződésében is megnyilvánult. Az 1950-es években 
a mezőgazdaság intenzívebbé válása következtében egyre több területet vonnak szántó műve-
lés alá. A különböző művelési ágakat a termelőszövetkezeti rendszerben a TSZ a számára 
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legkedvezőbb művelési ággá változtatta. 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 növeke-
dett (63%) az erdőké tovább csökkent (8%), ugyanígy a legelőké (11%) és a szőlőé (10%). Az 
intenzívebb használat (műtrágyázás, növényvédőszerezés, többszöri géphasználat) mind zava-
ró hatást fejt ki az agrártáj növény és állatvilága számára. Az összes általam vizsgált időszel-
vény közül 1950-ben találhatjuk a legkevesebb erdővel borított felületet. (2. térkép) (a 
disszertáció 3. térképe) 

 
2. térkép: István major külterület földhasználati térképe (1950) 

 
Az 1970-es évekre megvalósult az üzemterv szerinti erdőgazdálkodás. Ennek következté-

ben István-majori külterület erdőinek javarésze ökológiai szempontból nem túl értékes gazda-
sági erdővé alakult, ez alól a több mint 150 éves tölgyesállomány, illetve néhány 
erdőfragmentum képez csak kivételt. Az intenzív (iparszerű, konvencionális) gazdálkodási 
mód megváltoztatta a mezőgazdasági területek addigi jellegzetes struktúravilágát is. A földek 
egyszerűbb és hatékonyabb megművelése, valamint a nagy gépek jobb hatásfokkal való ki-
használása érdekében a „zavaró” egykor birtokhatárjelző funkciójú mezsgyéket, cserjesoro-
kat, 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. Az 1989-es területhasználatot bemutató 
digitalizált térképen látható, hogy az erdők kiterjedése növekvő tendenciát mutat (17%), ezzel 
szemben a szántók területe valamivel csökkent (60%). A belterület mérete növekedett (4%), a 
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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 (3. térkép) (a 
disszertáció 5. térképe). A már lezárult privatizáció és az új tulajdonok kialakulásának ellené-
re 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 gazdasá-
gok és a tulajdonosok nagy része földjeiket bérbe adják. A bérlő pedig a legtöbb esetben a 
korábbi területhasználó, a TSZ. 

 

 
 
 

3. térkép: István major külterület földhasználati térképe 
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Összegző áttekintést ad a különböző időszakok jellemző tájhasználatáról, illetve ezek vál-

tozásáról az 1. ábra. 
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1. ábra: Tájhasználat-változás 1782-2001 között Bonyhád István major külterületen 

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 elem-
zése, a földhasználati stabilitás térkép elkészítése, a konstansanalízis (változatlan területhasz-
nálattal rendelkező területfoltok lehatárolása), valamint az extenzív-intenzív irányú táji fo-
lyamatok feltárása nagy segítséget jelentettek. 

3.1.3. Földhasználati stabilitás térkép 
Ökológiai szempontból értékes információkhoz juthatunk, ha lehatároljuk azon területré-

szeket, amelyek a több évszázados területhasználat során stabilak maradtak (nem változott a 
fölművelési ág), hiszen egyrészről ezeken a területeken értékes élőhelyek alakulhatnak ki, 
másrészről nagyban meghatározzák az adott táj jellegét, sajátosságát, megőrződhetnek esetleg 
jellegzetes hagyományos gazdálkodási formák is. Nagyban sérülhettek ugyanakkor azok a 
területrészek, ahol évszázadokon keresztül folyamatosan 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 ká-
ros hatásainak. Vannak olyan jellegzetes táji elemek is, amelyek fennmaradásához éppen a 
folyamatos, de legalábbis a többszöri földhasználati kategóriaváltás szükséges. Ilyen például a 
legelő-erdő is (a vizsgálati terület északi részén), mely értékes megőrzendő élőhely. 

A 2. ábra a földhasználati stabilitás térkép (4. térkép) (a disszertáció 11. térképe) statiszti-
kai értékelése során készült el, és bemutatja, hogy az egyes időintervallumokban mekkora 
területrészeken történt valamilyen tájhasználat változás. 
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2. ábra: Az egyes időintervallumok területhasználatát jellemző összes változás (%)  

Jól látható, hogy a változások mértéke időben előre felé haladva folyamatosan csökken, 
mely egyben azt is jelenti, hogy a legnagyobb mértékű tájváltozások 1782-1858 években zaj-
lottak le. 

 

 

 

4. térkép: Bonyhád István major külterület földhasználati stabilitás térképe (1782-2001) 

Földhasználati stabilitás térkép 
(1782-2001) 
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3.1.4. Állandósággal jellemezhető (konstans) földhasználati kategóriák  
A földhasználati stabilitás térkép nem mutatja meg művelési ágbontásban, hogy a folyama-

tosan extenzívebben használt területek (pl.: konstans erdők, mocsarak, gyepek, stb.) milyen 
kiterjedésűek, és merre helyezkednek el. Ismeretük nagy jelentőségű a lokális szintű ökológiai 
hálózat számára, hiszen otthont adhatnak a bizonyítottan mindvégig azonos használathoz már 
jól alkalmazkodott életközösségek számára, amelyek stabil populációkat képeznek. A bizo-
nyítottan folyamatosan intenzívebb területhasználattal jellemezhető területek pedig az állandó 
nagyobb igénybevétel következtében nagy valószínűséggel károsodtak (pl.: néhány száz éves 
folyamatos szántóhasználat). Ezen területek lehatárolása és megismerése nagy segítséget je-
lent részben a táji értékek, hagyományok, részben pedig a károsodott, sérült tájrészletek feltá-
rásában. 

Bonyhád István major külterületen a konstans erdők elsősorban a magasabb térszíneken, 
szurdokosabb területeken találhatók. Összterületük: 20,36 ha. A 143 éves erdőfoltok feltárása 
is nagy jelentőségű ökológiai szempontból. Ennek eredményeképpen lehatárolásra került az 
az értékes tölgyeserdő-állomány (fáinak életkora: legalább 150 év) is, amely a jövőben termé-
szetvédelmi oltalom alá kerül. A 143 éves erdőfoltok kiterjedése: 27,01 ha. 

A gyepek esetében sajnos nincs olyan terület, amelyen a hasznosítás folyamatos maradt 
volna. Állandó gyephasznosítást 1782-től 1950-ig a mai halastavak területén, illetve a mai 
mocsarak egy részén találhattunk.  

A mindvégig szántóként hasznosított területek kiterjedése: 73,4 ha. A 219 éves szántók 
mellet érdemes bővíteni az állandó területek kiterjedését a 143 éves (1858-tól szántóhaszná-
lattal jellemezhető) területek lehatárolásával is, hiszen a másfél évszázados intenzívebb terü-
lethasználat ugyanúgy nagyfokú eróziót okozhat a meredekebb domboldalakon, de a platókon 
is. A 143 éves szántóterületek kiterjedése: 426,1 ha. 

A mindvégig szőlőterületkénti használat kicsi területre koncentrálódik (8 ha). 
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 vizsgá-
latba. Ebben az esetben kettő nagyobb konstansterületet találunk a mai halastavak mellett, 
melyek kiterjedése: 5,3 ha. 

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

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 állandó-
sult a gazdálkodás formája ott ehhez az életközösségek is jól alkalmazkodtak (az ökológiai 
hálózat kulcsterületei lehetnek). 

3.1.5. Művelésiág-változás (extenzív-intenzív irányú folyamatok) 
Az 1782-es tájfelépítés és tájhasznosítási formák főleg az erdei életközösségeknek kedvez-

tek. A terület 65,7%-át összefüggő zárt erdőség alkotta. 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 állattar-
tást folytattak. 
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A két időpont közötti változást bemutató térkép, valamint a 3. ábra pontosan tükrözi e 
nagyarányú tájátalakulást. A terület 9,37%-án maradt fenn az erdőhasználat, és 50,25%-án 
folytattak szántóföldi művelést. Összesen az intenzíven hasznosított területek aránya 67%. A 
legjellemzőbb művelési ágváltások: 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 műve-
lési ágváltások történtek: szántó-szőlő; szántó-legelő; szőlő-erdő; legelő-erdő. Az összterület 
24%-án nem történt művelési ágváltás, ezeket a területeket konstans területnek nevezzük. 
1782 és 1858 között az összterület 76 %- án történt valamilyen irányú (extenzív-intenzív) 
földhasználati kategóriaváltás (3. ábra). 

3. ábra: Művelési ágak változásai 1782-2001 között (az extenzív-intenzív irányú folyamatok 
változása) 

1950-es években az intenzív irányú művelési ágváltások 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 dombol-
dalakon változott meg a művelési ág extenzívebb hasznosítási formára, mint legelőből erdő, 
legelőből mocsár, patakparti vegetáció, szántóból legelő, szőlős kertből erdő. A konstans terü-
letek aránya 58%, Az összterület 43 %-án lehetett felfedezni 1858 és 1950 között művelési 
ágváltást (3. ábra). 

1950-1989 között 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 összterület 26%-án extenzív 
irányú művelésiág váltások történtek mégpedig a legjellemzőbbek a következők voltak: szán-
tó-erdő, szántó-legelő, legelő-erdő, szőlő-erdő, legelő-mocsaras. A konstansterületek az össz-
terület 62%-át foglalják magukba, mely egyben utal arra is, hogy a vizsgált 39 év alatt föld-
használati kategóriaváltás a terület 38%-án történt (3. ábra). 

1989-2001 között legfőbb változást a szántók csökkenése jelenti. Az extenzív irányú táj-
változások az összterület 17%-át érintik. A legjellemzőbb ilyen jellegű művelésiág váltások a 
szántó-legelő, szántó-szőlő, szántó-erdő, legelő-erdő konverziók voltak. Az összes eddig 
vizsgált időintervallum közül ez az utolsó 12 év jellemezhető a legtöbb konstansterülettel: 
70% (3. ábra). Ennek ellenére 12 év alatt 30%-os földhasználatbeli változást állapíthatunk 
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meg. Egy évre számolva ez az összterület 2,58 %-os megváltozását jelenti. Tehát a tájváltozás 
üteme az eddigi időintervallumokéhoz képest jelentősen felgyorsult. 

Az intenzív irányú művelési ágváltozások területi arányai időben előre felé haladva tehát 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak, míg az extenzív irányú átalakulások az 1850-
1989 -es időintervallumig növekszenek, majd ismét csökkenek, a konstanciával jellemezhető 
területek kiterjedése pedig folyamatosan emelkedik.  

A teljes (1782-2001-es) időszak földhasználati intenzitásváltozásának irányát és jellegét az 
5. térkép (a disszertáció 10. térképe) foglalja össze. 

 
5. térkép: Bonyhád István major külterület művelési ágváltozása (1782-2001) 

 
Összességében megállapítható, hogy táj használatának folyamatos intenzívebbé válása kö-

vetkeztében nagyobb sérülésekkel is számolhatunk a tájháztartásban, mint: 
• az egykori jellegzetes élőhelyek összezsugorodása (erdő, rét, legelő, legelő - erdő), 
• illetve megszűnése (nedves rétek, többágú, kanyargós patakfolyás, források, puhafás liget-

erdők), 
• a táj vízháztartásának egykori jellegzetes növény-és állatvilágának átalakulása (völgy: 

völgyzárógátas halastavak kialakítása) 
• a folyamatos, illetve hosszútávú intenzívebb, nagyobb beavatkozással járó hasznosítási 

formák (szántó, szőlő) hatására erősen, illetve közepesen erodálódott mezőgazdasági táb-
lák. 
A folyamatos tájátalakulások ellenére maradtak értékes, megőrzendő táji elemek, jellegze-

tes gazdálkodási formák is mint: 
• a 150 éves tölgyes állomány (konstanserdő), 
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• idős szoliter fák az egykori erdők maradványaiként (konstanserdőkben, és a tó szélén), 
• legelő-erdő (többszöri művágváltás eredményeként), 
• konstans szőlőskertek (219 évesek), 
• valamint 100 éves gesztenye liget (szintén konstanserdőben). 

3.2. Földhasználati zónaelemzések eredményei 

3.2.1. A vizsgálati terület mezőgazdasági alkalmassága 
A vizsgálati terület mezőgazdasági alkalmassága a mezőgazdasági talajalkalmassági érték-

számok, valamint a mezőgazdasági klimaalkalmassági értékszámok térinformatikai összegzé-
sével állt elő. A vizsgálati terület esetében 1 domborzati, 6 talajjellemző paraméter, valamint 
6 klímajellemző paraméter állt rendelkezésre. 

A klíma- és a talajalkalmassági értékszámok egyesítésével, azaz 13 területjellemző súlyo-
zott értékeinek összegzésével állt elő a vizsgálati terület (István major) mezőgazdasági alkal-
massági térképe. 

Az előállt mezőgazdasági alkalmassági térkép (6. térkép) (a disszertáció 29. térképe), va-
lamint statisztikai kiértékelése alapján megállapítható, hogy a 0-62-es értékskálán mérve a 
vizsgálati terület 70%-a és a mezőgazdasági területek 67%-a jó adottságú agrárterületnek mi-
nősül. Az összes terület 30%-a és a mezőgazdasági területek 33%-a került a kiváló mezőgaz-
dasági 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. 

 

6. térkép: Bonyhád István major külterület mezőgazdasági alkalmassága 
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3.2.2. A vizsgálati terület környezeti érzékenysége 
A környezeti érzékenység megítélésére használt paramétereket (élővilág, talaj, víz) csopor-

tonként összegeztem, melynek eredményeképpen előálltak a vizsgálati terület élővilág-, talaj- 
és vízbázis- érzékenységi térképei. A térképek és statisztikai elemzésük alapján megállapítha-
tó, hogy élővilág szempontjából érzékenyebb területek a vizsgálati terület 18%-át alkotják, 
míg a mezőgazdasági területeken ilyen területek nincsenek. Talaj szempontjából a terület 
65,7%-a kevésbé és közepesen érzékeny, míg 34 %- a kifejezetten érzékeny terület. Összessé-
gében a mezőgazdasági terület 42%-a környezetileg érzékeny talaj szempontjából. A vizsgála-
ti terület 7,34%-a érzékenyebb a vízbázisok szempontjából, míg 89%-a kevésbé. A mezőgaz-
dasági területek 2,42%-a helyezkedik el érzékeny területeken.  

A környezeti érzékenységet meghatározó 10 területjellemző paraméter térinformatikai ösz-
szegzésével állt elő a környezeti érzékenységet bemutató szintézis térkép. (7. térkép) (a disz-
szertáció 33. térképe) A térkép és a statisztikai kiértékelés alapján megállapítható, hogy a 0-
62-es környezetérzékenységi skálán mérve a vizsgálati terület mintegy 21%-a, míg a mező-
gazdasági terület 1,58%-a környezeti szempontból kifejezetten érzékeny területeken helyez-
kedik el. 
 

 

3.2.3. Az agráralkalmassági és a környezetérzékenységi skálák egyesítése 
A vizsgálati terület agráralkalmassági és környezetérzékenységi értékszámainak egyesíté-

sével 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 

7. térkép: Bonyhád István major külterület környezeti érzékenysége 
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megkapjuk a skálát, melynek szélső értékei az egyértelmű meghatározottságú területeket 
(környezetileg érzékeny, illetve agrártermelésre alkalmas területek) foglalják magunkba, kö-
zépső értékei pedig a kettős meghatározottságú területeket tartalmazzák 

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

4. táblázat: István major külterület mezőgazdasági alkalmasságát illetve környezeti érzé-
kenységét 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 

A 38-162-ig terjedő agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán belül a vizsgálati te-
rület tényleges szélső értékei 96 valamint 144 között realizálódtak. Területi értékeiket a 8. 
térkép (a disszertáció 34. térképe) szemlélteti. 

 

 
8. térkép: Bonyhád István major külterület környezetérzékenységi-agrártermelési skálája
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Az összterület több mint 11%-án és a mezőgazdasági terület mintegy 2%-án a környezet 
érzékenysége lényegesen meghaladja a terület agrárpotenciálját. 

3.2.4. Földhasználati mintaforgatókönyvek, zonalitási példák 
A 38-162 értékskálájú zonációs alaptérkép felhasználásával különböző értékszámoknál 

húzhatók meg a védelmi, az extenzív agrártermelési és az intenzív agrártermelési földhaszná-
lati zónák határai. Erre mutatnak példákat a következő forgatókönyvek. 

3.2.4.1. 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 első forgatókönyv szerint a területek megközelítően 19 %-a a védelmi zónákba kerül, 
21%-a extenzív agrárterület, és 61%-a belterjes mezőgazdasági terület. Ennek megfelelően 
ma a mezőgazdasági területek 8,2 %-a esik a védelmi zónába, mely a szántók 1,41 %-át (7,38 
ha) érinti, 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. 

3.2.4.2. 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 megfelelően a jelenlegi mezőgazdasági területek 8,2 %-a (60,3 ha) kerül a védelmi 
zónába, mely a jelenlegi szántók 1,41 %-a. A külterjes (extenzív) zónában ma a mezőgazda-
sági területek 31,46%-a található, mely a szántók 34,95 %-át érinti. A belterjes (intenzív) ag-
rárzónába a jelenlegi mezőgazdasági területek 60 %-a, azaz 440 ha esik, mely a szántók 
63,6%-át érinti. 

3.2.4.3. 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 

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 agrárzó-
nába esik.  

3.2.5. Javaslat a művelési ágak változtatására 
A három forgatókönyv közül közepes szituációt a második forgatókönyvben megfogalma-

zott 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 elváráso-
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kat. 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 belter-
jes mezőgazdasági használatra alkalmas területnek. 

Művelési ágankénti lebontásban (szántó, szőlő, gyep) megállapító, hogy melyik művelési 
ágból mennyi terület esik az egyes zónákba (5. táblázat), mindezek alapján lehet javaslatot 
tenni arra vonatkozóan, hogy hol milyen változtatás javasolható. 

5. táblázat: Az egyes művelési ágak területi megoszlása a különböző zónákban 

A szántók  A szőlők  A gyepek  Összesen elhelyezkedés az egyes zónákban Földhasználati 
zóna % ha % ha % ha % ha 

Védelmi területek  18,7 205,85 1,4 7,78 0,0 0,00 64,8 52,0 
Külterjes (exten-
zív) agrárterületek 

38,7 426,20 35,0 192,33 12,8 12,65 30,6 24,4 

Belterjes (inten-
zív) agrárterületek  

42,6 469,89 63,6 350,06 87,2 85,94 4,6 3,7 

Összesen 100,0  100,0  100,0  100,0  
A 2. forgatókönyvben megfogalmazott zónatérkép szerint az intenzív zónába tartozó terü-

letek megközelítően 470 ha-t, azaz az összterület 40%-át teszik ki. Ezek a területek alkotják a 
belterjes agrárzónát, ahol tehát környezetbarát mezőgazdálkodás folytatható. 

Az extenzív zónába ma a szántók 35%-a, azaz 192 ha tartozik. Nagyjából olyan felületek 
tartoznak e zónába, amelyeken a folyamatos intenzívebb mezőgazdasági használat következ-
tében a talaj állapota nagymértékben leromlott (savanyodás, erózió), illetve egyéb adottságai-
kat tekintve sem alkalmasak az intenzív mezőgazdasági használatra. A további 
talajdegradáció elkerülésére, csökkentésére leginkább olyan kíméletes földhasználat kialakítá-
sa javasolható, amely a táj, az adott terület, területrész adottságaihoz és korlátaihoz a lehető 
legjobban illeszkedik.  

A nagyobb környezeti érzékenységet és kisebb agráralkalmassági értékeket felmutató területek 
esetében jelölhetők ki a gyepesítésre szánt területek (120-125 értékszámai között találhatók). 
Szántó-gyep konverziót a mai szántók 11,73%-án, azaz 64,24 ha-on javasolt végrehajtani.  

A 125-130 közötti nagyobb agráralkalmassági értékeket és kisebb környezeti érzékenysé-
get felmutató területek esetében extenzív szántóhasználat javasolható különböző talajvédelmi 
megkötésekkel. Ezek a jelenlegi szántók 23%-át érintik, azaz 128 ha-t.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 hasz-
nálat. 

Jelenleg az extenzív zónában a szántókon és szőlőkön kívül 24 ha gyepterület is található, 
mellyel a zóna gyepterületei tovább bővíthetők. 

A védelmi zónába (120-as értékszám kategórián alul) eső területeken kivétel nélkül java-
solható az erdősítés. István major külterület esetében ez a már meglévő erdők területi bővíté-
sét jelentik. A mai szántóhasználatnak csupán 1,41%-a javasolható erdősítésre, mely megkö-
zelítően 8 ha- os területet jelent míg a gyepterületek 4,6%-a azaz 3,7 ha. A vizsgálati terület 
egészének 19%-a (206 ha) került a védelmi zónába. 

Mindent összevetve a kialakuló földhasználati szerkezetet mutatja be a 6. táblázat. 
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6. táblázat: István major külterület kialakuló földhasználati szerkezete 
terület (ha) Művelési ág jelenlegi 2. szcenárió szerinti 

Szántó intenzív: 
            extenzív: 
            összesen: 

550 
- 

550 

353,7 
128,0 
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), 
• 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. 

3.3. A történelmi térképek konstans szántóinak, erdőinek egybevetése az 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálával 

A bizonyítottan állandó szántó-, illetve erdőhasználattal jellemezhető területek 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán történő elhelyezésével megállapítást nyert, 
hogy a folyamatos szántóhasználat a helyi viszonyoknak megfelelően leginkább a legjobb és a 
kiváló mezőgazdasági adottságú területeken alakult ki, ezzel is alkalmazkodva a helyi adott-
ságokhoz. 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. 

Megállapítható továbbá, hogy a 219 éves konstans erdők 93 %-a környezetileg érzékeny 
területeken helyezkedik el, mely szintén nagyban hozzájárul e területek tradicionális erdőkénti 
használatához. 
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4. 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 szol-
gálhat a helyi szintű földhasználati zónaelemzésekhez.  

• Az országos földhasználati zónaelemzések metodikai továbbfejlesztésével javaslatot tet-
tem a terület lokális szintű földhasználati zónarendszerének kialakítására, melyet külön-
böző 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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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A földhasználat, határhasználat történeti elemzése valamint a területek agrártermelési al-
kalmasságának 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 struk-
túra 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 ágváltás-

sal számolni. A lokális ökológiai hálózat szempontjából fontos élőhelyeket a vizes élőhe-
lyek (mocsár, tó, tópart, patak, patakpart) és a száraz élőhelyek (erdő, gyep, bozótos, csali-
tos, mezsgye, fasor, facsoport, extenzív szántó, extenzív gyümölcsös) jelentenek. Mindeb-
ből 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 terü-
letek 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 informá-
ciókat 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 prog-
ramcsomagjának 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 meg-
felelő 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 terü-
letek beerdősítésére. E támogatás általános célja új erdők telepítésével az ország erdőterü-
letének 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, ame-
lyek értékes élőhelyeket biztosítanak a vízimadarak számára. E területek megőrzését a vi-
zes élőhely célprogram nagyban segíti. A mezőgazdasággal kapcsolatba hozható vizes élő-
helyek nagy jelentőségűek. Hatásuk termelési, környezeti-ökológiai (természetvédelmi), 
valamint tájvédelmi szempontból egyaránt kedvező. E célprogram több területre is kiter-
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jed: árterek, vízfolyások parti sávja, egyéb természetes vizes élőhelyek, halastavak, nád-
gazdálkodás, 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 informáci-
ók 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 eseté-
ben), ezért a vízháztartás helyi szintű adatbázisának építésével kapcsolatosan további in-
formációk szükségesek. 

• Mindenképpen ajánlható az adatbázis tematikus bővítése gazdasági-társadalmi (foglalkoz-
tatás, 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, klí-
ma) mely területi paraméterek esetleg milyen más hasonló információ tartalmú paramé-
terekkel helyettesíthetők lokális szinten.  

– Mindez nagyban meggyorsítaná a munkát olyan szempontból, hogy a helyi zónabesoro-
lás mindenkori készítője az értékelő rendszer szerint gyűjti majd be az adatsorokat, illet-
ve 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 or-
szág legkülönfélébb tájainak lehetséges területi paramétereit és súlyait. E rendszer segít-
ségével a különböző tájak lokális zónabesorolásai egymással is összevethetővé válná-
nak. 
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