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1. Bevezetés 

A különböző léptékű környezeti változások gyorsuló üteme olyan tudományos és gyakorlati kérdéseket 

fogalmaz meg, amelyekre a földrajztudomány, illetve a természetföldrajz módszereivel adhatjuk a legjobb 

választ. A kérdések komplex voltából következik, hogy csak a természetföldrajz, mint szintetizáló tudomány 

képes jó válaszokat adni, tehát a csak geomorfológiai, hidrogeográfiai stb. elemzés önmagában nem elegendő. 

Ebből következik, hogy a tájföldrajzi, tájtani megközelítés fokozottan előtérbe kerül. 

A komplex természetföldrajzi elemzést és értékelést elsősorban az emberi társadalom rohamosan növekvő 

környezetalakító szerepe teszi szükségessé. A népesség rohamos növekedése és ehhez kapcsolódóan az 

élelmiszertermelés iránti igény megugrása, a környezet leromlása, a biodiverzitás és általában a természetesség 

csökkenése, a globális klímaváltozás és a globális, regionális, illetve lokális léptékű földhasználat változás, a 

tájdegradáció és az elsivatagosodás azok a legfontosabb folyamatok, amelyek kiemelten fontosnak tartunk. 

A komplex folyamatok legjobban a tájtan, tájökológia módszereivel vizsgálhatók. A tájökológia az abiotikus, a 

biotikus szféra és az emberi társadalom közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik, a tájak közötti különbségek, 

heterogenitás okait és következményeit kutatja különböző léptékben, ezáltal igyekezvén megteremteni a 

tájtervezés és táj menedzsment tudományos megalapozását. Napjainkban a tudományos kutatás figyelme a táj 

mintázat (pattern, mosaic), anyag és energiaáramlási folyamatok, térbeli ökoszisztéma folyamatok (total human 

ecosystem processes) és a táj működése felé fordul elsősorban. 
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A globalizáció lépten-nyomon hangoztatott folyamatai, valamint a környezettudatosság és a természetesség 

iránti igény fokozódása egy olyan tudományt szólítanak meg, amely képes a környezet folyamatait integrált 

módon szemlélni, alkalmasint nemcsak az élő- és az élettelen természet integrált vizsgálatára alkalmas, hanem 

arra is, hogy az ember, pontosabban az emberi társadalom környezet alakító szerepét is figyelembe vegye. 

Nyilvánvalónak tűnik, hogy ez a tudomány a földrajztudomány, azon belül pedig a tájtan, mint legkomplexebb 

diszciplína. A földrajztudományon belül a természetföldrajz sem csupán, sőt ma már nem elsősorban a 

természeti eredetű folyamatokkal foglalkozik, hanem főként az antropogén folyamatokkal. Itt nem az 

antropogén geomorfológiára gondolunk, amely a múlt század derekán alakult ki és virágzott, hanem a 

természetföldrajz egészére, amely valamennyi – antropogén eredetű – természetföldrajzi folyamattal 

foglalkozik. 

Úgy tűnik tehát, hogy a környezeti globális, regionális és lokális léptékű problémák komplex szemléletű 

megoldásának egyedüli letéteményese a geográfia. Sajnos, ez több ok miatt sincs egészen így. A továbbiakban 

most már csak a természetföldrajzra szorítkozva azt látjuk, hogy a rokon tudományok valamennyien felismerték 

az integrált szemlélet fontosságát és úgy vélik, hogy a környezeti kérdések integrált szemléletű megoldása az ő 

feladatuk. Példaként idézhetjük a földhasználat változásának vizsgálatát, amely a mi meggyőződésünk szerint a 

természet- és a társadalomföldrajz kutatási feladata, vagyis azon feladatok egyike, amelynek megoldását a 

geográfia egésze adhatja. Valójában a környezetvédelem, környezetgazdálkodás olyan komplex szemléletet és 

sokoldalú, természet-, valamint társadalomtudományi megközelítést igényelnek, amelyre a geográfia egésze a 

legalkalmasabb. 

Ismételten hangsúlyozzuk az emberi társadalom rohamosan növekvő környezetalakító szerepét. A környezeti 

problémák legfontosabb kiváltó oka a Föld lakosságának rohamos növekedése. A 21. században a Föld 

népessége várhatóan 8–10 milliárdra nő. A növekvő népesség élelmiszerigénye, a növekvő fogyasztás a 

természeti erőforrások gyorsuló kimerülését idézi elő. A fogyasztás következménye természetesen intenzív 

tájhasználat, egyes esetekben tájrombolás. Az antropogén hatás a tájra messze felülmúlja a természetes 

folyamatokét, a hatások gyakorisága és intenzitása tekintetében. A tájban ható antropogén folyamatokkal 

kapcsolatban a növekvő fosszilis tüzelőanyag égetés és műtrágyázás, a fokozott nitrogén megkötés és 

eutrofizáció jelenségei húzandók alá. A globalizáció a betegségeket, kórokozókat is érinti és így azok oda is 

eljutnak, ahol nincs természetes ellenségük. A környezet leromlása, a biodiverzitás és általában a természetesség 

csökkenése, a globális klímaváltozás és a globális, regionális, illetve lokális léptékű földhasználat változás, a 

tájdegradáció és az elsivatagosodás kiemelten fontos folyamatok. 

A globális klímaváltozás folyamatai igen érzékenyen érintik a táj működését. Az évszakosan is változó 

hőmérséklet és csapadék értékek, főként azonban a szélsőséges események gyakoriságának és amplitúdójának 

növekedése valamennyi tájalkotó tényezőre hat. A globális klímaváltozás tájra, táji folyamatokra gyakorolt 

következményeinek vizsgálata tudományunk egyik legnagyobb kihívása. 

A fenteik alapján elmondhatjuk, hogy a táj és a környezet értékelése napjainkban folyamatosan felmerül. Mire 

és hogyan használjuk a tájat? Hogyan kerüljük el a táj állapotának leromlását, amely a helytelen, vagy a 

túlzottan intenzív használat következtében jön létre? Mit kell védenünk, milyen területrészeket, illetve 

tereptárgyakat? Mindehhez valamiféle értékelésre van szükség. Hasonló kérdések vetődnek fel a környezettel 

kapcsolatban is. Ugyanazt jelenti-e ez a két fogalmom, hogy táj és környezet? Ha nem, mi köztük a különbség? 

Egyebek között ezt a kérdést is fontos tisztázni, mielőtt az értékelésről beszélünk. 

Ahhoz, hogy a táj és a környezet értékelésének módszereit megismerjük, először meg kell ismernünk a táj és a 

környezet fogalmát, a tájtan és a tájökológia kialakulásának történetét, így tehát a tárgyalás elméleti és 

tudománytörténeti alapvetéssel indul. 

2. 1.   A táj és a környezet fogalmának földrajzi 
értelmezése 

2.1. 1.1. A tájfogalom értelmezése a földrajztudományban 

Már említettük, igen fontos, hogy a táj és a környezet közötti különbséget meghatározzuk. Először a táj fogalmát 

kell definiálnunk, majd megkíséreljük a környezet fogalmának definiálását is, végül a két fogalom közötti 

különbséget és az esetleges hasonlóságokat, azonosságokat fogjuk megismerni. 
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A táj szó valamennyiünk képzeletében valamilyen konkrét, vagy kevésbé konkrét, elhomályosult természeti 

képet jelenít meg. Így – szubjektív értelemben – a táj tulajdonképpen természeti tájat jelent. A fogalom kötődést 

is kifejez: „hazai táj”, „európai táj” stb. A tájfogalom kialakulásának áttekintése, majd szabatos meghatározása 

során ezt a szubjektív tájfogalmat, „tájérzést” folyamatosan szem előtt tartjuk. 

A tájfogalom fejlődésének korai – XVIII–XIX. századi – szakaszában fontos szerepet játszott ez a szubjektív – a 

tájat élményként felfogó – szemlélet. Később fokozatosan előtérbe került a táj objektív, tudományos, oksági 

alapon történő megközelítése. 

Leser (1976) szerint mind a táj, mind a környezet komplex rendszer, amelyeket ökoszisztémaként foghatunk fel. 

Müller (1974) szerint az ökoszisztémák térbeli, önszabályozásra képes hatásrendszerek, amelyek biotikus (az 

embert is beleértve) és abiotikus elemekből épülnek fel. Ebből az is következik, hogy a táj mint ökoszisztéma 

elemei között az ember és annak tevékenysége is szerepel. A tájfogalom tudománytörténeti fejlődése azonban 

azt mutatja, hogy kezdetben természettörténeti kategóriaként értelmezték és csak későbbiekben merült fel a 

kultúrtáj fogalom bevezetésének szükségessége. Az ötvenes évek szovjet geográfiája pl. a tájat 

természettörténeti kategóriának, a regionális földrajz tárgyának minősítette. A természeti tájfogalom azóta is 

uralkodó maradt (Szolncev, 1968; Szocsava, 1970; Iszacsenko, 1972a, 1972b, 1974; Armand, 1975; Miller, 

1980), nemcsak az akkori szovjet, hanem más nemzetek geográfiájában is. Még az egyébként egységesnek 

tekinthető német földrajzban is találkozhatunk olyan kísérletekkel, amelyek a táj fogalmát és vizsgálatát kétfelé 

osztják. Így Troll (1950) szerint a funkcionális tájkutatás – metodikai szempontokat szem előtt tartva – az 

ökológiai, természeti-tájkutatási irányzat mellett a kultúrtáj gazdasági, technikai és társadalmi aspektusait külön 

kell vizsgálja. Ez 

Bartels (1968) szerint a tájkutatásnak természet- és társadalomtudományi irányzatra való felosztásához kell, 

hogy vezessen, ami tájföldrajzi szempontból céltalan és fölösleges, mivel ezáltal a német irodalom 

„emberföldrajzi” koncepciójából a természettudományos-ökológiai gondolkodás utolsó maradványai is 

eltűnnének. A táj elemei közé a német földrajzi iskolákban rendszerint az ember, pontosabban az emberi 

tevékenység eredményei is beletartoznak (Neef, 1967; Schmithüsen,1950[1]). 

Az imént említett kultúrtáj fogalom (aminek fokozott jelentősége a táj–környezet fogalmának tisztázása során 

nyilvánvalóvá válik) abból a felismerésből született, hogy a természeti táj mint szubsztrátum bár létezik, de az 

emberi tevékenység azt nemcsak, hogy befolyásolja, hanem át is alakítja. Mezősi (1983) szerint ez a kategória 

„a társadalmi tevékenység hatására átalakult, ill. kialakult téregységek jelölésére szolgál, azaz a tájat a benne 

elhelyezkedő mesterséges objektumokon és hatófolyamatokon keresztül szemlélve vizsgálja”. Fogalmát Ratzel 

(1882) említi először. Az angolszász irodalomban elsőként Sauer (1925) és Bryan (1933) munkáiban szerepel. A 

kultúrtáj mellett hamarosan megjelenik az ipari-városi táj fogalma is, a szovjet szakirodalomban pedig sokszor 

szerepel az antropogén táj elnevezés (Milkov, 1973; Kurakova, 1976[2]). Mendöl (1932) azt írja, hogy az ember 

„belenyúl a táj életébe, módosítja annak képét és így a tájnak dinamikus tényezőjévé válik”. 

Már a XIX. század második felében megfogalmazódott az a felismerés, hogy a táj valamiféle egység, szintézis, 

amely a különböző (tájalkotó) tényezők összehatása révén jön létre. Ez az összehatás minden konkrét esetben 

valami új egységet hoz létre. Más szóval ez azt jelenti, hogy egymáshoz hasonló tájak léteznek ugyan, de 

teljesen azonosak soha sem. Humboldt (1836) szerint a táj egy földrészlet (Erdgegend) totális jellegét kifejező 

fogalom. 

Az 1. ábrán feltüntettük azokat a szempontokat, amelyek – szubjektív, vagy objektív módon – szerepet játszanak 

a tájfogalom kialakulásában és a tájnak, mint területi egységnek meghatározásában. 
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A következő animáción azt mutatjuk be, hogy a tájban keletkezett sebek a táj esztétikai képét is rombolják, 

nemcsak magát a tájat. Így tehát az objektív tényezők hatására létrejött sebek a szubjektív tájérzetet és érzékelést 

rendkívüli módon befolyásolják. 

 

1. animáció Sebek a tájban. (www.bakogabor.hu alapján) 

A tájsebek emberi tevékenység hatására létrejött tájalkotó földfelszíni, geomorfológiai elemek. Az ökológiai, 

tájképi adottságokat jelentős mértékben változtatják meg és maradandó nyomot hagynak a tájban. A legnagyobb 

tájsebeket a bányászat (különösen a külszíni bányászat) hozza létre, de az építkezések, a hulladék-felhalmozás 

és az úthasználat is tájsebek kialakulásával jár. Kiterjedésük, formájuk függ az emberi tevékenység 

időtartamától, intenzitásától, a csapadékviszonyoktól, a lejtőmeredekségtől, a talaj típusától, az alapkőzettől. A 

táj funkcionális és esztétikai értékét – amint fentebb említettük – csökkentik, számos tájalkotó tényező (talaj, 

növényzet, természetes vizek) károsodik. Az ilyen károsodott tájrészletek gyógyítandók, tehát a táj korábbi, 

megszokott képét vissza kell, hogy adjuk. A természetes körülmények, a korábbi viszonyok visszaállítása lassan 

történik, hosszú rekultivációs folyamat eredményeként. Tulajdonképpen a tájfogalom, amely objektív és 

szubjektív tényezők hatására alakult ki, döntő szerepet játszik a rekultiváció iránti igény kialakulásában. Ha nem 

élne a köztudatban, a tudományban és a hatóságok tudatában a táj egészségének és esztétikai képének 

jelentősége, úgy nem kényszerítené az egyéni és közösségi tudatot a rekultiváció iránti igényre. 

Idézzünk néhány tájdefiníciót, majd szűrjük le belőlük a tanulságot – elemezzük, hogy mi bennük a közös és 

végül adjuk meg azt a meghatározást, amelyet elfogadunk. 

A táj egy dinamikus, területileg strukturált hatásrendszer, amely három, különböző törvényszerűségek szerint 

működő alrendszerből – az élettelen, az élő és a nooszféra[3]-alrendszerből áll (Schmithüsen, 1974; Leser, 

1976). 

Schmithüsen 1964-ben úgy fogalmazott, hogy „a táj a geoszféra olyan nagyságrendű része, amely földrajzi 

szempontból relevánsnak minősül, jellemvonásainak összessége szerint pedig egységként értelmezhető”. 

Neef (1967) szerint „a táj a földfelszín egy olyan konkrét részlete, amelyet egységes szerkezet és azonos 

hatásrendszer jellemez”.          
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Leser (1976) még egy meghatározást ad: „a táj nem más, mint a geoszféra (földrajzi burok) tetszőleges területi 

kiterjedésű részletének (szó szerint: kivágatának) a konkrét, azaz a valóságban létező ökoszisztémája”. Ez a 

meghatározása Carol, Ellenberg, Finke, Klink, Neef, Troll és Schmithüsen által adott definíciókra támaszkodik. 

Még számos meghatározást idézhetnénk. Nézzük először is, hogy a fenti meghatározásokban  mi a közös és 

ennek kapcsán idézzünk még néhány további definíciót. A genus proximum valamennyi esetben hasonló, 

csaknem azonos: térbeli, területi egység, a földfelszín részlete, kivágata. Ha a tájat funkcionális szempontból 

határozzuk meg és nem a területi momentumot hangsúlyozzuk, akkor a hatásrendszerekhez tartozik. 

A differentia specifica általában funkcionális szempontból, rendszerelméleti alapon nyugszik és a biotikus és 

abiotikus, valamint az antropogén hatást megtestesítő alrendszereket említi.  A tájalkotó tényezők igen tömören 

jelennek meg Kádár definíciójában: (1965): „fizikális és humán elemi egység”. 

A táj meghatározásában tehát szerepelnie kell, hogy a táj a földfelszínnek egy darabja, méghozzá – valamilyen 

szempontból – egységesnek tekinthető része. Másodsorban célszerű arra is utalni, hogy élő és élettelen 

tényezők, továbbá az ember alakította, harmadrészt megemlíthető, hogy valamiféle rendszerről, hatásrendszerről 

van szó. A szubjektív elemek, a táj érzékeinkkel történő felfogása is szerepelhet a meghatározásban. Mindeme 

szempontokat véleményünk szerint legjobban Bulla Béla 1954-ben adott meghatározása testesíti meg, amely a 

következőképpen hangzik: „A táj tájalkotó tényező (szerkezet, domborzat, éghajlat, hidrológiai hálózat, 

természetes növénytakaró) és az ember tájalkotó, kultúrateremtő tevékenységének természetes együttese, 

szintézise. Földrajzi területegység, amelyhez hasonló van a Földön, de teljesen azonos soha. Tehát minden táj 

önálló individuum, egyéniség.” (Bulla–Mendöl, 1947) Mivel ez a meghatározás minden lényeges momentumot 

tartalmaz, egyszerű, világos és lényegretörő, a továbbiakban ezt fogjuk használni. 

A 2. ábra egy olyan tájat ábrázol, amely természeti táj, a tájalkotó tényezők hatására jött létre. Ezt sem 

jelenthetjük ki egyértelműen, hiszen a gleccser jégtömegének rohamos mértékű olvadása a globális 

felmelegedés következménye, ez a folyamat pedig antropogén eredetű. 

 

2. ábra Egy olyan táj Izlandon, amely kvázi természetesnek tekinthető. Breidarlon gleccsertó a Vatnajökull 

gleccser elvégződésénél. (A szerző felvétele) 
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Bulla később, 1962-ben azt írja, hogy „a korszerű természetföldrajzi szemlélet szerint a táj az övezetes 

tagolódást mutató földrajzi buroknak a taxonómiai egysége”. Bulla ebben a megfogalmazásában elsősorban a 

tájbeosztás szempontjait tartotta szem előtt, azért közelített másként a tájfogalom felé. Kiemeli, hogy a korszerű 

tudományos szemlélet csak társadalmi munkával többé-kevésbé átalakított természeti tájat ismer (3. ábra). Arra 

is utal, hogy a tájalkotó tényezők egyszersmind tájalakító tényezők is. 

 

3. ábra Az emberi társadalom által átalakított táj. Szőlő ültetvény a Tokaji borvidéken. 

(A szerző felvétele) 

Végül – hogy teljesebb képet kapjunk – idézzünk még néhány definíciót, amelyek a Bulla utáni időből 

származnak. Pécsi (1972) meghatározásában világosan megfogalmazódik, hogy a tájban természeti és „kultúr”-

elemek ötvöződnek: „… a táj hosszú természettörténeti és rövid, de igen hatékony gazdasági fejlődés együttes 

eredménye. A tájat tehát természeti és társadalomtörténeti kategóriaként, embercentrikusan kell tekinteni, 

értékelni”. Székely (1973) a tájak fejlődésének folyamatát, a tájalkotó tényezők szerepét elemzi, rámutat az 

ember tájalakító szerepének egyre fokozódó jelentőségére. 

Mőcsényi (1968) meghatározása a következő: „A táj nem más, mint a természet és a társadalom 

kölcsönhatásainak ellentmondásos, ezért dialektikus egysége. A táj egyrészt a társadalom anyagi életfeltétele, 

másrészt magas rendű vizuális-esztétikai kvalitások hordozója. Ezért egyben az ember és természet 

kölcsönhatásainak tárgyiasult – az ember alakította anyagi világban manifesztálódott – története. A táj 

antroposzociocentrikus fogalom. A természet és társadalom olyan ellentétpár, mely kölcsönösen áthatja 

egymást, és megbonthatatlan egységet képez. Azaz a táj a társadalmi igényeknek megfelelően bioszférából 

nooszférává alakított, emberiesített természet, emberi környezet.” 

2.2. 1.2. A környezetfogalom földrajzi értelmezése 

Sokkal nehezebb dolgunk van, ha a környezet fogalmát szeretnénk meghatározni. Ha a gyakoriságot nézzük, azt 

kell mondanunk, hogy a környezet szó és annak összetételei sokkal gyakrabban fordulnak elő, mint a táj 

fogalma. Tájtervezés, környezettervezés, tájvédelem, környezetvédelem, tájgazdálkodás, környezetgazdálkodás 

és még sorolhatnánk a szópárokat. 
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Annyit előre bocsáthatunk, hogy a táj szó bizonyára mindenkiben természetesebb képet jelenít meg, mint a 

környezet kifejezés. A táj és környezet fogalmak helytelen használata igen gyakori, mind a földrajzban, mind 

más tudományokban, főként pedig a gyakorlatban. Néhány évtizeddel ezelőtt még úgyszólván csak a táj 

fogalommal találkoztunk, ezt az utóbbi évtizedben a környezetfogalom kezdi kiszorítani, sőt bizonyos 

értelemben helyettesíteni. Itt csupán arra utalunk, hogy a „táj” szó használatának visszaszorulása és a 

környezetfogalom rohamos terjedése világjelenség (vö. pl. Umweltforschung, environmental geology, 

environmental geomorphology, environmental management).  

A táj és a környezet fogalmának értelmezése közötti különbségek vizsgálata előtt nézzük meg, mi bennük a 

közös. Mind a táj, mind pedig a környezet „térkategória, sőt 4 dimenziós és komplex, bennük a természeti és 

társadalmi-gazdasági tényezők, hatások bonyolult hatásmechanizmusban, fizikai-kémiai-biológiai-társadalmi 

mozgásformában jelen vannak…” (Marosi, 1980). Hasonló következtetésekre jutunk a már említett, Leser-féle 

(1976) meghatározás szerint, hogy ti. mindkettő ökoszisztémaként fölfogható komplex rendszer. 

A két fogalom közötti különbségre legvilágosabban Marosi (1980) mutatott rá. Marosi a különbséget egyrészt 

kapcsolatrendszerükben, másrészt területi elhatárolásukban látja. „A környezetfogalom minden esetben 

feltételezettséget fejez ki és viszonylatot tételez fel, mégpedig… birtok egy olyan viszonyban, amelyben a 

birtokos valamilyen élő, aktív szervezet”. Birtokos lehet a növény-, az állatvilág valamely egyede vagy 

csoportja, de lehet birtokos az ember, ill. bizonyos embercsoportok is. Marosi helyesen állapítja meg, hogy a 

környezet „annak az élő szervezetnek a helye vagy tere, amelyre hat, és az a tér vagy hely, amely az illető 

élőszervezetre hat”. A tájat a környezettől megkülönböztető fő ismérv, hogy „nem viszonylat, …, nem konkrét 

feltétele konkrét tevékenységnek. … Térbeli alapja, határainak meghatározója a természeti tényezők összessége, 

bár a társadalom hatására formálódik”. Marosi fejtegetése alapján az is nyilvánvaló, hogy nem szükséges többé 

– az egyébként is csak nehezen és pontatlanul definiálható – antropogén, urbanogén, technogén tájról beszélni, 

hiszen a tájak hierarchikus rendszere az egész földfelszínt lefedi, hanem – amint Marosi erre utal is – a fenti 

különbségtétel a tájtípusok nevezéktanában elvégezhető. Marosi e megállapítását ma felül kell bírálnunk, mert 

olyan sok a nem természetes táj, hogy igenis, szabad pl. városi tájról (urbanogén tájról) beszélni. Sőt, be kell 

vezetnünk a globalizált táj fogalmát is, amelyen minden olyan térrészlet értendő, amely bárhol a világon 

előfordul és nagyon hasonló. A 4. ábrán tipikus városi táj látható, amely azonban mégis különleges, egyedi, 

semmiképpen sem globalizált. Ez a tipikus észak-európai brit házsor egy angolszász beépítési típus, a huszadik 

század elejéről, amely azért a Földön sokfelé megtalálható, ahol a brit birodalomhatása kimutatható. Úgy is 

mondhatnánk, a száz évvel ezelőtti brit típusú, az akkor brit globalizációnak megfelelő városi táj. 

 

4. ábra Városi táj, tipikus brit házsor Exeter városában. (A szerző felvétele) 
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A táj és környezet közötti különbség annak területi elhatárolásában is megnyilvánul (Marosi, 1980; Mezősi, 

1983). A tájak határa állandóbb, mint a konkrét környezetéi, amelyek az emberi tevékenység hatására 

gyorsabban módosulnak (vö. Armand, 1975; Szimonov, 1977). Amint erre egyebek közt Enyedi (1979a), 

Marosi (1980) és Mezősi (1983) utaltak, nem minden környezet regionális földrajzi egység, a tájak viszont azok. 

Végezetül szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a „környezet” szó köznyelvi használata legalább annyira 

elterjedt, mint a tájé. Éppen ez a körülmény indokolja a pontos definíció szükségességét. Marosi (1980) szerint a 

környezet mindig konkrét, még a legtágabb értelemben vett környezeten belül is a legkülönbözőbb környezetek 

léteznek (annyi a konkrét környezet, amennyi az élőszervezetek száma). Mezősi (1983) arra hívja fel a 

figyelmet, hogy létezik ennél tágabb környezetértelmezés is: pl. egy bányatelep környezete. Nézzük meg ezután, 

mi a különbség a tájértékelés és a környezetértékelés között. 

 

5. ábra A Ferihegyi repülőtér környezete (Forrás: kozteruletbudapest.blogter.hu ) 

2.3. 1.3. A földrajzi környezet rendszer elvű megközelítése 

Az alábbiakban egy múlt századi, fél évszázaddal ezelőtti értelmezést mutatunk be, amely azonban ma is 

megállja a helyét. Megkíséreljük tehát a környezet fogalom további pontosítását, differenciálását. Marosi (1980) 

szerint a környezet fogalmát hosszú ideig a természet, ill. a természeti környezet fogalmával szinonim 

értelemben használták[4]. Hasonlóképpen volt ez a tájfogalommal kapcsolatban is – mint ezt már korábban is 

említettük. Pécsi (1979) rámutat, hogy az ember és környezet (man and environment) kifejezésen ma is többen 

az ember és természeti környezete közötti kapcsolatot értik. Mivel napjainkban a gyors ütemű gazdasági-

társadalmi fejlődés folytán a természeti tényezők és a társadalmi-gazdasági szféra között állandó, bonyolult 

kölcsönhatások működnek, ezért a földrajzi környezet fogalma nem lehet azonos a természeti környezet 

fogalmával, hanem annál bővebb értelmű. Pécsi (1972b, 1974) szerint a földrajzi környezet nemcsak a 

bennünket körülvevő élő és holt természeti anyagokat, a földi szubsztrátumot és az abban végbemenő 

folyamatokat foglalja magába, hanem a társadalmi-gazdasági tevékenység összehatását is, valamennyi 

létesítményével együtt. 

A múlt század derekán a környezetkutatás tárgyában számos elméleti-módszertani fejtegetés látott napvilágot, 

modellek, sémák, rendszerek születtek (Odum, 1963, 1971; Haase–Haase, 1971; Muchina et al., 1978; Pécsi, 

1979). E munkák kezdetben az ember és (földrajzi) környezete kapcsolatait vizsgálták, majd a későbbiek 
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folyamán az ember helyére a társadalom, ill. egyes társadalmi csoportok kerültek (Marosi, 1980). Ilyen módon a 

legkorszerűbb értelmezés szerint a társadalom teljes földrajzi környezetéről mint rendszerről (6. ábra) 

beszélünk[5] (Pécsi, 1979), amelyhez a természeti (geoszféra, ökoszféra), az átalakított természeti 

(technoszféra), a társadalmi-gazdasági (termelő szféra) és a politikai-kulturális (nem termelő szféra) környezet 

alrendszerei tartoznak. 

 

6. ábra A földrajzi környezet tagolódása és integrált, gyakorlati  célú kutatása (Pécsi, 1979 nyomán) 

A fenti értelmezés azóta is megállja a helyét. Ez nem meglepő, hiszen a társadalom teljes földrajzi környezete 

mint rendszer nem is állhat másból, mint természeti – élő és élettelen –alrendszerekből, valamint az ember által 

döntő módon meghatározott társadalmi-gazdasági-kulturális-politikai alrendszerekből. Ezeket a rendszertani 

egységeket lehet különböző módon elnevezni, lehet más módon is alrendszerekre bontani, a lényeg nem 

változik. Fontos közös vonása azonban bármely felosztásnak a rendszer szemléletű megközelítés. Arról van szó 

tehát, hogy az egész több mint a részek összessége, a rendszer tulajdonságai nem következnek az alkotórészek 

jellegzetességeiből. A rendszerek elemekből épülnek fel, és nem elég azokat megismerni, hanem a 

kapcsolataikat, kölcsönhatásaikat kell megértenünk. 

Nézzünk meg egy másik szintetizáló ábrát arról, hogy az ember, az emberi társadalom figyelembe vételével 

hogyan vázolható fel a társadalom teljes földrajzi környezete mint rendszer, illetve ahogyan a szerző írja, a 

humán ökoszisztéma (7. ábra). Az ábrán látható megközelítés eltér az előző ábrán bemutatottaktól, itt az energia 

kérdése áll a központban. 

Ezzel összefüggésben három fő alrendszer szerepel az ábrán: a természetes tájak (bioszféra tájak), a 

mezőgazdasági-ipari tájak és a technoszféra + infrastruktúrális tájak. 
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7. ábra A teljes humán ökoszisztéma (Naveh, 2000 nyomán) 

2.4. 1.4. Táj és környezet értékelés 

A tájértékelés versus környezetértékelés tekintetében, a táj és környezet fogalom vonatkozásában nem ilyen 

kiélezett a helyzet, hiszen csupán arról van szó, hogy egy területi egységet – legyen az bármilyen szempontok 

alapján meghatározva – valamilyen szempontból értékelünk. Melyek lehetnek ezek a területi egységek? A 

tájértékelés esetében a szó szoros értelmében (sensu stricto) természeti tájak értékeléséről esik szó. Természeti a 

szónak abban az értelmében, hogy természetföldrajzi alapon meghatározott tájakra gondolunk, olyan tájakra 

tehát, amelyek a hierarchia valamilyen szintjén állnak, tehát kistájak, középtájak, nagytájak. 

Ha nem vagyunk ennyire szigorúak – márpedig nem lehetünk azok – akkor például egy völgy (például a 

Zagyva-völgy), vagy egy hegy (mondjuk a tokaji Kopasz-hegy) tájértékelése is tájértékelésnek minősül, még 

akkor is, ha ezek nem tájtani egységek. Sőt az is elképzelhető, hogy egy városi (urbanogén) tájat értékelünk. 

Úgy tűnik mégis, hogy a táj értékelése kissé kötöttebb fogalom, mint a környezet értékelése. Beszélhetünk egy 

hulladéklerakó, egy gyár, egy bevásárló központ, repülőtér környezetéről ugyanúgy, ahogy szó eshet egy 

természetvédelmi terület, nemzeti park önálló területi egységének, mozaikjának környezetéről, a jánoshegyi 

Erzsébet kilátó környezetéről, és így tovább. Konklúzióként tehát azt szűrhetjük le, hogy az értékelés módszerei 

hasonlóak, mondhatni azonosak, akár tájról, akár környezetről van szó. Így a továbbiakban nem is mélyedünk el 

ebben az elméleti kérdésben még alaposabban, hanem területi egységek értékeléséről fogunk beszélni, amelyek 

adott esetben tájak vagy környezetek. 

3. 2.   A táj rendszer szemléletű tárgyalása 
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Az eddigiekben meghatároztuk a táj fogalmát, tisztáztuk a táj fogalmának a környezet fogalmával való 

összefüggéseit. Ahhoz, hogy a tájat különböző szempontokból értékelni tudjuk, feltétlenül meg kell ismernünk 

belső szerkezetét, részeit, működését, külső és belső kapcsolatrendszerét. Ehhez a rendszerelméletet fogjuk 

felhasználni és a tájat mint öko-rendszert, ökoszisztémát értelmezzük. Az alábbiakban az ökoszisztéma, illetve 

az öko-rendszer kifejezéseket szinonim értelemben használjuk majd. A rendszerelméleti tárgyalásmód indokolt, 

hiszen a táj bonyolult, összetett, komplex téregység. 

A rendszerelmélet és rendszerelemzés (l. pl. Forrester, 1968) földrajzi, illetve ökológiai alkalmazása csaknem 

fél évszázados múltra tekint vissza (l. pl. Margalef, 1958; Bennett–Chorley, 1978; Klug–Lang, 1983). 

A rendszerelemzés lényegében azt jelenti, hogy egy rendszer állapotát és a benne ható folyamatokat leírjuk, 

végül megadjuk, hogy mindezek alapján a rendszer hogyan működik, hogyan viselkedik. Amennyiben térbeli 

rendszerekről van szó, úgy a rendszer viselkedése, illetve annak megváltozása valamilyen térbeli szerkezet, 

„mintázat” kialakulásában, illetve annak megváltozásában is megnyilvánul. Gondoljunk például a tájak 

hierarchikus rendszerére (pl. a középtájak kistájcsoportokból, ez utóbbiak pedig kistájakból stb. állnak). Ha a 

rendszer állapota, és a benne ható folyamatok hatására annak működése átalakul, úgy ez a térszerkezet – a tájak 

hierarchikus rendszerének – megváltozásában is tükröződik. 

A rendszerelemzés legegyszerűbb módja tulajdonképpen megegyezik a tudományos kutató munka módszertani 

lépéseivel, vagyis először is felismerjük és megfogalmazzuk a vizsgálandó tudományos kérdést, ezt követően 

meghatározzuk a célt, majd áttekintjük a lehetséges megoldási módokat. A megoldás rendszerint valamilyen 

modell segítségével történik, az eredmény pedig e modell kiértékeléséből adódik. Végül az eredmény gyakorlati 

alkalmazására is javaslatot teszünk. A rendszerelemzés módszertanában az a legfontosabb, hogy mindig 

visszatérünk az előző módszertani lépéshez és így a módszert – alkalmasint valamilyen modellt – folyamatosan 

csiszoljuk, javítjuk. 

A „rendszer” szó önmagában is utal arra, hogy valamilyen hierarchikus (alá-fölé rendeltségi viszonyban álló) 

struktúráról van szó. A rendszer hierarchiáját úgy lehet meghatározni, hogy a rendszer maga is rendszerekből 

épül fel oly módon, hogy az n-ik rendű rendszer az (n + 1)-ik rendű rendszer alrendszere (vö. Klug–Lang, 

1983). Rendszer-hierarchiáról természetesen csak akkor beszélhetünk, ha két vagy több rendszer egy magasabb 

rendű rendszerré kapcsolódik össze. A tájtan területéről nagyon sok rendszer-hierarchiai példát idézhetünk: pl. 

két kistáj egy kistájcsoportot alkot. Igen fontos szerepet tölt be a méretarány, a „földrajzi dimenzió”, hiszen más 

rendszerhierarchiák tárhatók fel kis, illetve nagy méretarányban. 

Ha a hierarchia legfölső szintjéről indulunk, azt mondhatjuk, hogy minden rendszer részekből, rész-

rendszerekből épül fel. A rendszer részei között különböző kapcsolatok állnak fenn. Ezek a kapcsolatok, 

relációk a rendszer igen fontos jellemzői, amelyek a rendszer szerkezetét is megadják. A kapcsolatok között 

különösen fontosak a csatlakozások, az összekapcsolódások, amelyek tulajdonképpen funkcionális 

kapcsolatokból adódnak, és amelyek valójában a rendszerben ható folyamatokként jelennek meg. Kiemelendők 

továbbá az input-output kapcsolatok, amelyek anyag- és energiaforgalom formájában realizálódnak. Gondoljunk 

például egy kisvízgyűjtőre, amelybe víz lép be csapadékvíz formájában és belőle víz lép ki párolgó, beszivárgó 

és elfolyó víz formájában. 

Kapcsolatok állnak fenn a rendszer alrendszerei és egyéb részei között, illetve a rendszer és más – pl. 

szomszédos – rendszerek között. A vízgyűjtők példájánál maradva, két szomszédos vízgyűjtő között kapcsolat 

áll fenn pl. a felszín alatti vízáramlás formájában. A rendszer valamely része vagy alrendszere betölthet tározó 

funkciót is – pl. a vízgyűjtőbe kerülő víz egy része a talajban tárolódik. 

Végül említést kell tennünk a vonatkoztatási (relációs) kapcsolatokról is, amelyek a térbeli rendszer esetében 

mindig fontos szerepet játszanak, hiszen ezek adják meg a rendszer helyét a térben. A vízgyűjtő határvonalát – a 

vízválasztót – pl. egy koordináta-sorozattal adhatjuk meg. A vonatkoztatási kapcsolatok – tehát pl. a vízgyűjtő 

határának pontjai – viszonylag állandónak tűnnek, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az állandóság 

csak viszonylagos, hiszen a tájban ható folyamatok következtében a vonatkoztatási kapcsolatok – a vízgyűjtő 

határpontjai – változhatnak. Különösen gyors ez a változás, ha katasztrofális események történnek a tájban. A 8. 

ábra a rendszerek grafikus ábrázolásakor alkalmazott jeleket mutatja be. 

Richter (1968) szerint a rendszer struktúráját a rendszeren belüli hálózat típusa és a kapcsolatok sűrűsége is 

meghatározza. A hálózati típus és a kapcsolat sűrűség minden, a valóságban létező és elméleti – modellezett – 

rendszer esetén sajátos és a rendszerre jellemző módon alakult ki. A hálózati típust a rendszerre, illetve annak 

részeire jellemző, valamint rendszeridegen kapcsolatok egymáshoz való viszonya határozza meg. A kapcsolatok 

sűrűségét a rendszer részei közötti kapcsolatok száma és viszonyai adják meg. A rendszer struktúráját tehát az 
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alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok, valamint a rendszerben fennálló – tehát belső – és más – tehát külső – 

rendszerekhez fűződő kapcsolatok határozzák meg. A táji rendszerek sajátossága, hogy struktúrájuk nem örök, 

nem állandó, hanem rövid, vagy hosszú távon megváltozhat. Erre a legjobb példát az éghajlat, illetve az időjárás 

hatására bekövetkező változások adják. Az éghajlat/időjárás hatására a rendszer struktúrája úgy változik meg, 

hogy pl. a hálózat típusa és a kapcsolatok sűrűsége évszakos változásokat mutat. 

 

8. ábra Rendszerek grafikus ábrázolásához használt jelek (Klug–Lang, 1983; Chorley–Kennedy, 1971; Leser, 

1991 nyomán) 

3.1. 2.1. Ökoszisztéma modellek 

A természettudományokban általában széleskörűen alkalmazunk modelleket. Az ökoszisztémákat is általában 

valamilyen modell segítségével közelítjük, szerkezetüket, működésüket a modellezés módszerével tárjuk fel. A 

természettudományokban azért van modellezésre igény, mert a jelenségek bonyolultabbak és így egyszerűsítésre 

és lényegkiemelésre van szükség ahhoz, hogy megértsük őket. A modell a valóságnak csak egy részét ragadja 

meg, és pedig elvonatkoztatás (absztrakció) segítségével. 

Anélkül, hogy a modellezés elméletének részleteiben elvesznénk, röviden – egy folyamatábra segítségével (9. 

ábra) – végighaladunk azokon a lépéseken, amelyeket a táj ökoszisztémák rendszerelemzése, modellezése során 

meg kell tennünk. 
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9. ábra Táj ökoszisztémák rendszerelemzésének egyik lehetséges módja, az elemzés folyamatának lépései. 

(Leser, 1991 nyomán) 

A modellezés első lépéseként a problémát kell leírni, megfogalmazni. Ennek során nyilván először a kutatás 

célját jelöljük meg, különös tekintettel a gyakorlati célokra, illetve gyakorlati alkalmazásokra. A táj 

ökoszisztémák rendszerelemzéssel történő modellezése során többnyire valamilyen gyakorlati feladatot 

kívánunk megoldani. 

A tudományos vagy gyakorlati kérdésfelvetéshez kiválasztjuk a megfelelő modellt. A modellnek nyilván 

bizonyos korlátai vannak. Miután ezeket a korlátokat tisztáztuk, a rendelkezésre álló adatok figyelembe 

vételével elkészítjük a munkamodellt. Az ábrán felsoroltuk a munkamodell megalkotásának lépéseit. Kiemeljük 

ezek közül a strukturális, az okozati és a funkcionális kapcsolatokat. 

Ezt követi a modell-szimuláció, amely egy diagram alapján elkészített program futtatását jelenti. A szimuláció 

elvégzése után alkalmasint próbálkozhatunk alternatív modellekkel is. A megfelelő modellvariáns kiválasztása 

után következik a modell tesztelése és validálása, érvényesítése, szükség esetén – amennyiben a modell 

tesztelése nem ad kielégítő eredményt – egy új, másik modell kiválasztása. 

Az ábrán bemutatott folyamat lényegében bármely természettudományos feladatnál hasonló módon megy 

végbe. További részletezés általános és elméleti szinten nem volna célszerű, hiszen minden konkrét 

problémához konkrét modellt kell találni. 

3.2. 2.2. A táj alrendszerekre bontása 
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A táj ökorendszere rendkívül komplex, ami a fentiekben röviden bemutatott rendszerelemzés módszerével jól 

közelíthető. A komplexitás – összetettség – egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a tájalkotó tényezők hatása 

együttesen érvényesül, másrészt fontos az is, hogy ez az összetettség a területi struktúrában is kifejeződik. Arról 

van tehát szó, hogy a tájalkotó tényezők együttes hatására homogén területi egységek különíthetők el. 

A táj-ökorendszert tehát a rendszerelemzés alkalmazásával részrendszerekre kell bontanunk. E felbontás során a 

rendszer-hierarchia elvét kell alkalmaznunk. A táj-ökoszisztéma alrendszerei között funkcionális kapcsolatok 

állnak fenn, amelyek szintén valamilyen hierarchia szerint működnek. 

Az alábbiakban áttekintjük a táj-ökoszisztéma szerkezetét, vagyis alrendszerekre való felbontását. Ezzel 

kapcsolatban a következőkre kell figyelemmel lennünk. 

a)     Általános tértudományi, ezen belül földrajzi metodikai probléma a határok meghúzásának kérdése. A tájak 

határát tulajdonképpen önkényesen húzzuk meg, erre az önkényes lépésre azonban szükség van ahhoz, hogy pl. 

kistájakat különítsünk el. (A határ meghúzása természetesen csak annyiban önkényes, hogy pl. két kistájat 

elválasztó vonalat egy „sávon” belül bárhol meghúzhatunk. A méretarány megváltozása szélesíti, illetve szűkíti 

ezt a sávot.) A 10. ábrán egy olyan szituációt mutatunk be, amelyben a táj határa viszonylag egyértelműen 

húzható meg. 

 

10. ábra Egyértelműen meghúzható tájhatár Izland szigetén. (A szerző felvétele) 

b)     Fontos továbbá azt is eldönteni, hogy két egymással határos területi egység – példaként maradjunk ismét a 

kistájnál – a hierarchia azonos vagy különböző szintjén helyezkedik-e el. Az alá-fölé, illetve mellérendeltségi 

viszonyt milyensége és iránya, valamint ezeknek területi megjelenése határozza meg. Ismét a kistájaknál 

maradva erre a következő példát hozzuk. Ha a Duna–Tisza közi síkvidék középtáját tekintjük, felmerülhet a 

kérdés, hogy a Pilis–Alpári homokhátat, a Dorozsma–Majsai homokhátat, a Kiskunsági-homokhátat és a 

Bugaci-homokhátat egyszerűen külön kistájakként értelmezzük, vagy definiáljunk inkább egy kistájcsoportot – 

pl. „Duna–Tisza közi homokhátak” néven és a négy homokhátat ennek rendeljük alá, sőt az is elképzelhető 

volna, hogy három kistájat foglalnánk össze egy kistájcsoporttá és így a negyedik, csoporthoz nem tartozó kistáj 

pedig a hierarchiában eggyel magasabb szintre csúszna, és így tovább. Mindez nagyon elméletinek tűnik, pedig 

igencsak gyakorlati kérdés – hiszen a konkrét tájhatárokat kell a fenti elvi álláspont alapján meghúzni. 
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A német szakirodalom ezzel az elméleti kérdéssel sokat foglalkozott (l. pl. Richter, 1967; Finke, 1974; Leser, 

1978, 1991 stb.). Németül különbséget tesznek a tájbeosztás (Naturräumliche Gliederung) és a tájrend (táji 

hierarchia, Naturräumliche Ordnung) fogalma között. A kettő természetesen szorosan összefügg egymással. 

Erről később, a tájtipológiáról szóló, 6. sz. fejezetben részletesebben is szó lesz, itt csak röviden érintjük. 

A tájrend megítélése során a területi egységekben ható folyamatokat kell értékelnünk. A folyamatok értékelése 

általában tájháztartási vizsgálatokat – tehát pl. vízháztartás rezsim vizsgálatokat – jelent. Minél alaposabb és 

mélyrehatóbb volt e viszonyok tájökológiai vizsgálata, annál kisebb súlyt kapott a tájbeosztás, a tájak határa 

meghúzásának kérdése. A tájbeosztás vizsgálatakor viszont a határvonalak meghúzásának problémája áll a 

középpontban, aminek során a tájban ható folyamatok és a háztartási viszonyok vizsgálata alárendelt szerepet 

játszott. A határvonalak meghúzása ugyanis elsősorban topográfiai alapon történik (l. pl. hegység-dombság-

síkság, illetve nagy méretarányban: völgytalp, völgyoldali lejtő, gerinc). A táj-ökoszisztémák elhatárolása során 

területegységeket határozunk meg, amelyeknek természetes (pl. hegyláb, völgyoldal), ritkábban mesterséges (pl. 

országhatár) határai vannak. Így az alrendszerek határának megvonása valójában nem is olyan nehéz. 

Leser (1991) a tájelhatárolás horizontális és vertikális aspektusára külön is felhívja figyelmünket. A horizontális 

aspektus triviális: pl. egy kistáj mint ökoszisztéma a rá jellemző folyamategyüttessel, mellette a szomszédos 

kistáj, és így tovább. 

A vertikális nézőpont kevésbé nyilvánvaló, ugyanakkor rendkívül fontos. Ha például tópokról (tájsejtekről, l. 

később) van szó, azok felső vertikális határa a talajközeli légréteg felső határa (Haase–Neumeister, 1986). Alsó 

határként a talajvíztükröt, vagyis a talajvíz felső határát fogadhatjuk el (4. ábra). A talajvíztükör alsó határként 

való fölfogásával a természetföldrajz területén máshol is találkozhatunk (pl. a szélerózió működésének alsó 

határa is a talajvíztükör). Neumeister (1979) a talajvíztükör alsó határként való szerepeltetését azzal indokolja, 

hogy a talajvízszint az a határszint, amelynek mentén a függőleges irányú anyagáramlások horizontális irányúvá 

változnak. 

A 11. ábra alapvető, koncepcionális tájökológiai ábraként fogható fel. Az ábrán szereplő tájrészlet a felszínnel 

párhuzamos rétegekre van bontva. Ezek a rétegek egyszersmind különböző mérési és megfigyelési szinteket is 

jelentenek. Fontos megjegyezni, hogy az ábrán az emberi tevékenység hatására átalakított táj szerepel, hiszen a 

földhasznosítás módja önmagában is rétegeket definiál. 

 

11. ábra A táj ökoszisztémák részekre bontása terepen végzett rendszerelemzési vizsgálatokhoz. (Haase-

Neumeister, 1986; Leser, 1991 nyomán) 

c)     A táj-ökoszisztéma homogenitásának, illetve heterogenitásának kérdése szorosan kapcsolódik az imént 

említett réteges felépítéshez. Ha ugyanis elfogadjuk a réteges felépítés elvét, akkor nem feltételezhetjük az egész 

tópra vonatkozóan a homogenitást. Homogenitást csak az egyes rétegekre vonatkozóan feltételezhetünk. 
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A homogenitás kritériumait a szóban forgó kutatás céljai szerint kell az adott esetre vonatkozóan – tehát 

tulajdonképpen mindig újra és újra – meghatározni (Leser, 1991). A homogenitás kritériumainak 

megállapításánál az anyag- és folyamat-mérlegek sokat segítenek. Magától értetődik, hogy a homogenitás-

heterogenitás megállapítása a rendszer különböző hierarchikus szintekre való bontásának fontos eszköze. 

d)     E helyütt is fel kell hívnunk a figyelmet a dimenzió szerepére, amely elsősorban a modellezésnél játszik 

fontos szerepet. Elsősorban arra gondolunk, hogy a modellezés során felhasználandó adatok csak a legritkább 

esetben állnak az alkalmazott dimenziónak megfelelően rendelkezésre. Az adatok ugyanis általában nagy 

területekre vonatkozóan, generalizált formában találhatók meg, ha tehát a hierarchia legalacsonyabb szintjén – a 

tópok nagyságrendjében – kívánunk modellezni, akkor nincsenek olyan adataink, amelyek ebben a dimenzióban 

megvolnának. 

e)     A hierarchikus viszonyok szerepe a tájháztartási számítások során is előtérbe kerül. Példaként említhetjük 

egy kisvízgyűjtő tájháztartási mérlegének esetét (12. ábra). A mérleget kétféleképpen készíthetjük el. Az egyik 

módszer szerint a vízgyűjtő részleteire külön-külön mérleget készítünk és ezt összegezzük, a másik módszer 

pedig az volna, hogy rögtön a vízgyűjtő egészére készítjük el a mérleget. Ha ez utóbbit választjuk, akkor a 

területen belüli különbségeknek és a részmérlegeknek nem tulajdonítunk jelentőséget. Ez más szóval azt jelenti, 

hogy a mérlegkészítésnek is van hierarchikus vonatkozása. 

 

12. ábra Elemi tájökológiai (topikus dimenzió) egység tájháztartási vizsgálatának módszerei egy kisvízgyűjtő 

példáján (Leser, 1991 nyomán) 



   

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.     Vagy az egész vízgyűjtőre vonatkozóan végezzük el a tájháztartási számításokat, vagy a vízgyűjtőnek az 

ábrán látható három részletére állítunk fel rész modelleket a számítás elvégzésére. 

2.     Kétféle mérlegkészítési lehetőség adódik: 

2.1.  Az összmérleget a három részmérlegből számítjuk 

2.2.  Az egész vízgyűjtő nagysága alapján történő mérlegszámítás 

A két megközelítési mód más-más terep- és labormunkát igényel és különböző eredményekhez vezet. 

Rövidítések: S = sugárzás; N = csapadék; Si = beszivárgás; GW = talajvíz; A0 = felszíni lefolyás; NSe = tápanyag 

bevitel; NSa = tápanyag output; NSR = tározott tápanyag, 

Bm = biomassza; H = humusz / szerves anyag; részterületi körforgások az 1. sz. ábrarészletben: K = klíma; W = 

víz, B = biomassza; H = szerves anyag; 0 = felszínközeli kőzet / talaj. 

A következő, 13. ábra azt szemlélteti, hogy akkor is kétféle számítási módszert alkalmazunk, ha a topikus 

dimenzióból egy nagyságrenddel feljebb megyünk és a kórikus dimenzióban készítünk tájháztartási mérleget. 

Az egy dimenzióval való feljebb lépés vízgyűjtők vonatkozásában azt jelenti, hogy nem egy kisvízgyűjtőről van 

szó, hanem több, egymáshoz csatlakozó kisvízgyűjtővel van dolgunk. 

A topikus dimenzióban egy kisvízgyűjtőt „szedtünk szét” tópokra. Ez a kisvízgyűjtő azonban nyilvánvalóan 

több, hozzá hasonlóval együtt egy nagyobb vízgyűjtő/völgy része. 

Ha a kórikus dimenzióban tájháztartási számítást végzünk, akkor tehát vagy a részvízgyűjtőkre kiszámított 

mérlegeket vonjuk össze és ezáltal pontosabb, de munkaigényesebb úton kapott mérlegünk lesz, vagy a 

vízgyűjtő egészére átlagolt értékekből, direkt módon számítunk egy kevésbé pontos értékeket adó mérleget. 

Végül megjegyezzük, hogy Leser (1991) elfelejti megemlíteni, hogy tájháztartási mérleget elsősorban 

kisvízgyűjtők alapul vételével lehet készíteni, hiszen ezekre határozhatók meg a legpontosabban az input és 

output értékek. Az a tény azonban, hogy ábráit vízgyűjtő relációra készítette el, önmagáért beszél. 
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13. ábra A táj ökoszisztémák hierarchikus rendje és a mérlegszámítás lehetőségei a kórikus 

dimenzióban.  (Leser, 1991 nyomán) 

1. A teljes területet a besugárzás, a csapadék, a felszíni lefolyás és a tápanyag output segítségével 

jellemezhetjük. A terület részvízgyűjtőit (I–VI.) az 5. ábrán megadottak szerint jellemezhetjük a topikus 

dimenzióban. 

2. Mérlegszámításra a következő lehetőségek adódnak: 2.1 – a mérleget az I–VI. részvízgyűjtők mérlegeinek 

összevonásával számítjuk ki; 2.2 – az egész vízgyűjtőre számolunk a kórikus dimenzióban egy durva 

mérleget. 

A 14. ábra olyan ökoszisztéma modellt mutat be, amely a tájháztartási mérlegek hierarchiájának figyelembe 

vételével készült. Az ábra készítője különválasztotta a szerves és a szervetlen részrendszereket, majd ezek 

további részrendszerekre – pontosabban e részrendszerek háztartási mérlegeire – való felosztása után végül is a 

teljes ökoszisztéma integrált háztartási mérlegét adja meg. 
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14. ábra A táj ökoszisztéma háztartás-mérlegei (Drozdov, 1978; Leser, 1991 nyomán) 

3.3. 2.3. A tájökoszisztéma és alrendszerei 

A fentiek előre bocsátása után eljutottunk oda, hogy megpróbáljuk a táj ökoszisztéma részrendszereit 

meghatározni. Az eddigiek alapján világos, hogy e részrendszerek az élő, illetve az élettelen természetet, 

továbbá az embert, illetve az emberi társadalmat kell, hogy reprezentálják, a rendszerhierarchia elveinek 

figyelembevételével. 

A táj-ökoszisztéma egészének, illetve részrendszereinek vizsgálatával több rokontudomány foglalkozik, 

mindegyik saját nézőpontja és kutatási módszere szerint. Erre a specializációra szükség is van, mert a táj-

ökoszisztéma, azon belül a geoszisztéma, bioszisztéma és az antroposzisztéma alrendszereinek mindegyikét 

valamely speciális tudományág ismeri a legrészletesebben (a morfotópot és a morfoszisztémát pl. a 

geomorfológia). Ennek megfelelően minden diszciplína egy kicsit másképp definiálja az ökoszisztémát. Ennek 

tudománytörténeti vonatkozásairól az első fejezetben már szóltunk (aut- és szünökológia, bio- és geoökológia, 

ezek kutatási tárgya és feladatai). 

Az ökoszisztéma egységes egészként működik és az egyes tudományágaknak is ekként kellene vele 

foglalkozniuk. Mivel azonban minden diszciplínának megvan a saját kutatási tárgya, amely az egységes 

egészként működő ökoszisztémáknak csak valamely részletét jelenti, valamely részrendszeréhez kapcsolódik, 

így amikor egy adott diszciplína az ökoszisztémáról mint egészről állít valamit, akkor óhatatlanul saját 

szempontját vetíti vissza az ökoszisztéma egészére. Ennek megfelelően csak ritkán találkozunk igazi, átfogó 

ökoszisztéma-kutatással. Hasonlóképpen ritka az elméleti és a gyakorlati kutatás közötti összhang. Az 

ökoszisztéma-kutatás elméleti igényeit pontosan meg tudjuk fogalmazni, ezek gyakorlati alkalmazása azonban 

csak ritkán valósul meg. 

A 15. ábra világosan és áttekinthetően vázolja fel a rendszer szerkezetét. 
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15. ábra A tájökológia, a táj-ökoszisztéma és a tervezési gyakorlat (Leser, 1991) 

Mielőtt a pontos definíciókat megadnánk, tekintsük át az ábrát. Az ábra bal oldalán látjuk az élő természet 

részrendszereit, amelyekkel a bioökológia foglalkozik. A jobb oldalon az élettelen természet részrendszerei 

találhatók. Ez utóbbi a geoökológia tudományának kutatási tárgya. Az ábra közepén látjuk az ember szerepét 

tükröző részrendszert. E három együtt adja meg a táj-ökoszisztémát, amely a tájökológia tárgya. 

Az ábra középen, vízszintesen el van választva. A felső rész a területi, az alsó a funkcionális vonatkozásokat 

jeleníti meg. Ha az élővilágot tekintjük, úgy annak területi vonatkozású rendszerének alapegysége a biotóp, 

amely két részből áll: a fitotópból és a zootópból. Ha ezeket funkcionálisan közelítjük (lásd az ábra alsó részét), 

akkor biorendszerről beszélünk, amelynek ugyancsak két része van, a fitocönózisok és a zoocönózisok 

(növénytársulások és állattársulások) alrendszere. 

Az ábra jobb oldalának felső részén látjuk az élettelen természet topológiai egységét, a geotópot, amely négy 

részből – részrendszerből – áll: a domborzat területi alapegysége a morfotóp, a talajé a pedotóp, a vízrajzi 

adottságoké a hidrotóp és végül a klimatikus adottságoké a klímatóp. Ha mindezt funkcionálisan szemléljük 

(lásd az ábra jobb alsó részét), akkor geoszisztémáról beszélünk, amelynek részei a morfoszisztéma, 

pedoszisztéma, hidroszisztéma és a klímaszisztéma. 

Az ábra közepén az antropotóp és az antroposzisztéma foglal helyet, amelyek az emberi hatás területi és 

funkcionális szféráját hivatottak reprezentálni. Ez utóbbiak természetesen nehezebben definiálhatók, mint az élő 

és az élettelen természet topológiai egységei. 

Végül megemlítendő, hogy az ábra felső felén található topológiai alrendszerek – a biotóp, antropotóp és a 

geotóp – együttesen a táj – magasabb szintű – alrendszerét definiálják, ugyanakkor az ábra alsó felében 

megjelenő bioszisztéma, antroposzisztéma és geoszisztéma a táj-ökoszisztémát határozzák meg. A tájökológia 

kutatási területét pedig a négyzet ábrázolja. 

Az ábra tartalmának vázlatos áttekintése után kíséreljük meg az ábrán szereplő fogalmak pontos 

meghatározását. Nézzük először az „utótagokat”, tehát a tóp és a szisztéma fogalmát. 
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A tópok a bio- és geotudományok területi alapegységei. Mondhatnánk úgy is – ha a toposz görög szót kívánjuk 

konzekvensen alkalmazni –, hogy a tóp topológiai alapegység. Másképpen fogalmazva, a tóp olyan tartalmilag 

és funkcióját tekintve homogén területi alapegység, amely minden esetben egy-egy geofaktorra vagy azok 

valamilyen csoportjára vonatkozik. A rendszer (szisztéma) működési egységet jelent és így a geo- és 

biotudományok funkcionális szempontú alapegysége. A tóp és a rendszer közötti összefüggés úgy fogalmazható 

meg, hogy a tópok nem mások, mint a bennük ható (funkcionáló) rendszerek területi megjelenítői 

(reprezentánsai). 

A tópok egyszersmind a hierarchia legalsó fokozatát is jelentik. Minden föld- és élettudomány (geo- és 

biotudomány) vizsgálatához tartozik egy saját, legalacsonyabb szintű topológiai egység, azaz tóp. A morfotóp a 

domborzati (geomorfológiai) szempontból tekintett legkisebb homogén területi egység. Morfotóp lehet pl. egy 

völgytalp, egy völgyoldali lejtő, egy dombhát. Amennyiben például a völgyoldali lejtő nem tekinthető 

homogénnek, úgy az nem morfotóp, hanem több részre oszlik (például lejtőláb, inflexiós sáv, lejtőtető) és akkor 

ez utóbbiak lesznek a legkisebb homogén területi egységek. 

A pedotóp talajtani szempontból a legkisebb homogén területi egység. Természetesen bármelyik tudomány 

vizsgálódásához tartozhatnak különböző tóprendszerek. Ha például nem a talaj egészét, hanem annak valamely 

tulajdonságát tekintjük, úgy e tulajdonság szempontjából is elkülöníthetünk tópokat. Ez más szóval azt is jelenti, 

hogy a 6. ábrán szereplő részrendszerek további részrendszerekre oszthatók. A pedotóp példájánál maradva, ha a 

talaj vízgazdálkodását nézzük, úgy ennek területi alapegységét pedo-hidrotópnak nevezhetnénk. Ha a talaj 

kémiai tulajdonságait nézzük, akkor például pedo-kemotópról beszélhetünk – általában –, ha valamely sajátos 

kémiai tulajdonságot vizsgálunk, például a talaj aciditását, akkor pedo-acidotópról beszélhetünk és így tovább. 

A hidrotóp a hidrológiai vizsgálódás alapegysége, a klímatóp a klimatológiaié. Természetesen ezek is tovább 

bonthatók, ha valamely hidrológiai vagy klimatológiai résztulajdonságot vizsgálunk. 

A morfotópok, pedotópok, hidrotópok, klímatópok alrendszereiből a geotópok rendszere épül fel. A geotóp tehát 

egy olyan legkisebb topológiai egység, amely valamennyi élettelen tényezőt figyelembe véve egységesnek 

tekinthető. 

Mielőtt az élővilág oldalára áttérnénk, nézzük meg az élettelen oldalt funkcionális szempontból, vagyis a tópok 

után tekintsük át a vonatkozó rendszereket. A morfoszisztéma nem más, mint a morfotópon ható geomorfológiai 

és ökológiai folyamatok eredményeként létrejött funkcionális egység. Megfordítva, mondhatjuk azt is, hogy a 

felszínen (vagy pontosabban fogalmazva a felszín közeli alakzaton) ható folyamatokat a domborzat morfográfiai 

jellemvonásai úgy szabályozzák, hogy azok végül egy területileg elhatárolható formaegyüttes kialakulásához, a 

morfotóp kialakulásához vezetnek. Ebből az is következik, hogy a morfotóp olyan legkisebb geomorfológiai és 

geoökológiai területi egység, amelyben az ott ható folyamatok is egységesen hatnak. 

A pedoszisztéma a fentiekhez hasonló módon határozható meg, vagyis az a pedotópon ható talajgenetikai és 

ökológiai folyamatok funkcionális egysége, amelyet a szubsztrátum fizikai és kémiai tulajdonságai irányítanak. 

E folyamatok hatására jön létre a területileg elhatárolható pedotóp. 

A hidroszisztéma a hidrotópon ható hidrológiai folyamatok funkcionális egysége, amely folyamatokat a 

felszínközeli alapzat, a geomorfológiai jellemzők, továbbá a fitomassza sűrűsége és szerkezete szabályozzák és 

amelynek eredményeképpen területileg strukturált vízháztartás alakul ki. 

A klímaszisztéma a klímatópon ható éghajlati folyamatok funkcionális egysége, amelyet az éghajlati input és 

output, a geomorfológiai jellemzők, a földfelszín és a talajt borító növényzet szabályoz és egy területileg 

strukturált éghajlati háztartás jön létre. 

Mindezek után pedig a geoszisztéma definíciója következik. A geoszisztéma a geotópon ható geofaktorok 

(domborzat, talaj, víz és klíma) együttes hatására létrejövő funkcionális egység. Ez a funkcionális egység a 

morfo-, pedo-, hidro- és klímaszisztémánál magasabb hierarchiai szintet képvisel, amelyet tipikus háztartás is 

jellemez. 

A táj-ökoszisztéma élő oldalán szereplő fogalmakat hasonlóképpen definiálhatjuk. A fitotóp, olyan topológiai 

egység, amely növényzeti szempontból homogénnek tekinthető. A zootóp hasonlóképpen határozható meg. 

A fito- és zooszisztéma helyett a fitocönózis és a zoocönózis fogalmakat használjuk. A fitocönózis növények 

olyan társulása, amelyek egy fitotópot alkotnak és amelyek saját struktúrával rendelkező, magasabb rendű 

életközösségnek tekinthetők. A fitocönózis lényegében a geoszisztéma abiotikus potenciájától függ vitalitás, 

elterjedés és összetétel tekintetében. A zoocönózis hasonlóképpen definiálható. 
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Marosi (1981) ábrája (16. ábra) az emberi tevékenységhez kapcsolódó topológiai alapegységeket részletezi, 

továbbá megkísérli a konkrét környezet elhelyezését is a topológiai rendszerben. Különbséget tesz antropotóp és 

szemiantropotóp között – utóbbi esetében természeti elemek is hozzátartoznak a tóphoz –, a rekreationstóp 

esetében pl. természetes vagy részben természetes növényzet is előfordul. Az antropotóp ugyanakkor teljes 

egészében mesterséges – pl. egy gyár mint indusztrotóp; az antropotópot technotópra és produktotópra osztja, 

megkülönböztet ökonotópot és szociotópot. 

 

16. ábra Topológiai alapegységek és kapcsolataik vázlatosan (Marosi, 1981) 
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4. 3.   A dimenzió szerepe 

A fentiekben láttuk, hogy a táj-ökoszisztéma modelljének hierarchikus rendszerét a rendszerelmélet 

alkalmazásával építhetjük fel. A rendszerelmélet segítségével egységes, világosan áttekinthető struktúrát 

kaptunk. A struktúrán belül alrendszereket definiáltunk, amelyek lényegében a tájalkotó tényezőket 

(geofaktorokat) képviselik, amelyek önmagukban is bonyolult szerkezetűek és így komplex alrendszereknek 

tekinthetők. Ezeket az alrendszereket tájökológiai részkomplexumnak is nevezhetjük. Mindegyiket valamelyik 

föld- vagy élettudomány ismeri a legmélyebben. Ezek a tudományok a tárgyukat képező geofaktorokat, illetve 

azok működését vizsgálják részletesen. A geofaktorok mint funkcionális egységek egy-egy alrendszert – a 

domborzati adottságok pl. a morfoszisztémát határozzák meg – alrendszerként modellezhetők. Az alrendszer 

területi reprezentánsát valamilyen tópnak – az adott példában morfotópnak – nevezzük. 

A dimenzió és a méretarány kérdésének fontosságára már korábban is felhívtuk a figyelmet (vö. 3.1). Nem 

csupán elméleti kérdésről van itt szó, hiszen a konkrét, gyakorlati terepmunka, illetve a már említett értékelési 

feladatoknál sem közömbös, hogy kis, közepes vagy nagy méretarányban dolgozunk. A méretarány határozza 

meg a mintavétel módját, a mintavételi helyek sűrűségét és végül az eredménytérkép generalizálásának 

mikéntjét. A geoökológiai terepmunkát tehát minden esetben a nagyságrendek (dimenziók) és a méretarány 

határozzák meg és ezekhez a kutatómunka teljes folyamatában konzekvensen tartanunk kell magunkat. A 

dimenzió kérdése természetesen adatgyűjtési és feldolgozási probléma is. Az adatszerzés (adatgyűjtés) 

elsősorban gyakorlati kérdés, hiszen mindössze arról van szó, hogy van-e, rendelkezésre áll-e olyan adat, amire 

szükségünk van. 

Az adatnyeréssel kapcsolatban rengeteg példát említhetünk. Ha pl. pedotópokat kívánunk meghatározni, 

kérdéses, hogy van-e kész talajtérkép és az milyen méretarányban, továbbá milyen módszer szerint készült. Ha 

nincs, vagy van, de nem megfelelő, úgy magunk gondoskodunk az adatok felvételezéséről. Ez viszonylag 

könnyen kezelhető probléma. Nehezebb dolgunk van, ha az adatok időbelisége is követelmény, ha pl. óránkénti 

csapadék-intenzitás adatokat szeretnénk legalább tíz évre visszamenőleg. 

A fenti példával kapcsolatban említhető az adatok egyöntetűségének, egyforma felbontásának, területi 

reprezentációjának kérdése is. Ha pl. 100 ´ 100 m-es talajfúrás hálózat alapján készült a talajtérkép, akkor ehhez 

nem biztos, hogy szerencsés a területtől 25 km-re fekvő meteorológiai állomás adatait hozzárendelni. Ezzel 

tulajdonképpen az összehasonlíthatóság kérdéséhez is eljutottunk. 

Mielőtt a gyakorlat vizein tovább eveznénk, szükségesnek tűnik a dimenzió kérdését elméleti szempontból 

tisztázni. Az imént említett gyakorlati példák egy-egy tájalkotó tényezőt érintettek. Felvethető tehát egyfelől, 

hogy egy tényező vizsgálata során milyen dimenzióban dolgozunk – gondolunk itt például a pedotópok és 

pedoszisztémák vizsgálatára. Bár ez önmagában nem egyszerű kérdés, mégis kevésbé bonyolult, mintha több 

adatszintet vizsgálunk egyszerre, vagyis ha a teljes geoszisztémát, esetleg a táj ökoszisztéma egészét 

tanulmányozzuk. Arról van tehát szó, hogy a táj ökoszisztéma kvázi tematikus alrendszerekre történő bontása 

talán egyszerűbb, mint ezeknek az alrendszereknek, vagy a rendszer egészének területiséget adni és ennek során 

konzekvens módon eljárni. A területi dimenzió-méretarány kérdés elsősorban földrajzi-térképészeti, ezért 

érdemes benne szaktudományunk módszerével alaposabban is elmélyedni. 

A német szakirodalomban különösen fontos szerepet tulajdonítottak a dimenzió kérdésének (l. pl. Neef, 1963a, 

1963b, 1964a, 1964b, 1968a, 1968b; Klug–Lang, 1983; Hofmann, 1970; Barsch, 1975; Leser, 1991). Neef 

(1963a) meghatározása nyomán a dimenzió geográfiai értelemben nem más, mint az a méretarány tartomány, 

amelyben ugyanolyan tartalmú, értelmű – „nagyságrendű” – kijelentéseket tehetünk, ugyanolyan módszertani 

célokat követünk és egy bizonyos módszertani szintet végig tartunk. A meghatározás körülbelüli fordítása így 

hangzik: „Ahol a méretarány megváltozása új típusú, új szintű földrajzi tények feltárásához vezet és ezáltal más, 

új megállapítások megtételét teszi lehetővé, ott megváltozik a földrajzi dimenzió”. 

E definíció figyelembevételével a tájökológiában a következő dimenziókról beszélhetünk (Barsch, 1975 és 

Leser, 1991 nyomán). Az egyes dimenziókat és a hozzájuk kapcsolódó módszertani alapelveket az 1. táblázat 

mutatja be. 

1. táblázat Különböző dimenziójú táj ökoszisztémák kutatásának módszertani alapelvei 

(Klug–Lang, 1983 és Leser, 1991 nyomán) 
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Dimenzió Területi egységek A kutatás tárgya Anyagi jellemzők Legfontosabb kutatási 

módszer 

Topikus Fiziotóp 

Geoökotóp 

Ökotóp 

Szervetlen 

részkomplexum 

Szervetlen-szerves 

részkomplexum 

Homogén anyagi 

részrendszer 

Homogén anyagi 

georendszer 

Részkomplexum-

analízis 

Tájökológiai komplex 

analízis 

Kórikus Mikrochora 

Mesochora 

Kis területi 

összekapcsolódás 

(karakterisztikusan 

összerendezett tópok) 

Közepes területi 

összekapcsolódás 

Specifikus heterogén 

anyagi rendszer 

Sokoldalú heterogén 

anyagi rendszer 

Korológiai analízis és 

szintézis 

Regionális Makrochora Nagy területi 

összekapcsolódás 
Generalizált, 

heterogén anyagi 

rendszer 

Globális Megachora 

Georégió 

Geoszféra 

Regionális területi 

összekapcsolódás 

Szubzóna, zóna 

(szubkontinens, 

kontinens) 

Glóbusz 

Erősen generalizált, 

heterogén anyagi 

rendszerek 

Általános geofaktorok 

(domborzat, éghajlat, 

növényzet) 

Regionális földrajzi 

(zonális és azonális) 

regionalizáció (terület 

elkülönítés) 

            a) A topikus dimenzió arra alkalmas, hogy segítségével a legkisebb tájökológiai területi alapegységeket, 

a tópokat meghatározzuk. E dimenzióban a homogén tartalom követelmény. Homogén tartalom akkor 

lehetséges, ha egy bizonyos terület struktúrája és a benne ható folyamategyüttes azonos. Ebből következően 

egységes az anyag- és energiaháztartás mechanizmusa is. Másként fogalmazva, a topikus dimenzió keretében 

azonos ökológiai viselkedés jellemző. A homogenitás természetesen viszonylagos és nem érvényes föltétlenül a 

rendszer valamennyi összetevőjére, részegységére. Mindig a célszerűség elve határozza meg, hogy mire 

vonatkoztatjuk a homogenitást. Ha pl. hidrotópokat akarunk meghatározni, akkor nyilvánvalóan a vízföldrajzi 

viszonyok homogenitását keressük. Ha a vízföldrajzi viszonyok közül valamely speciális részterület – pl. 

talajvíz rezsim – érdekel bennünket, akkor ennek homogenitását követeljük meg, és így tovább. A homogenitás 

meghatározásához nyilván egy intervallumot is meg kell adnunk, amelyen belüli ingadozásokat már nem 

veszünk figyelembe (pl. a talajvíz mélysége júniusban 3–3,5 m között mozog). 

A topikus dimenzióhoz területnagyság határértékeket nehéz volna megadni, annál is kevésbé, mivel a legkisebb 

homogén egységek nagysága erősen függ a terület jellegétől és a vizsgált kérdéstől is. Nyilvánvaló, hogy nagy 

kiterjedésű, egyveretű, sík, azonos éghajlati adottságú területeken nagyobb kiterjedésűek lesznek a tópok (pl. 

egy lapos félsivatagban). Változatos tájökológiai adottságokhoz változatos tóp-struktúra tartozik. Egy 

dombvidéken pl. valószínűleg külön tópok tartoznak a különböző domborzattípusokhoz, sőt egy típuson belül is 

lehet több tóp (pl. egy völgytalp, illetve annak felső, középső vagy alsó szakasza). Így egy tóp területe néhány 

m2-től egészen néhány hektárig bármekkora lehet. 

            b) A következő nagyságrend, dimenzió a kórikus dimenzió. Ide olyan ökotóp-együttesek sorolhatók, 

amelyek homogén, topikus nagyságrendű területi egységekből állnak és a dimenziónak megfelelő azonos 

területi struktúrával rendelkeznek. Topikus szinten ezek az egymáshoz fűződő tópok természetesen heterogének, 

de eggyel magasabb, tehát kórikus szinten viszont egységesnek tekinthető területi szerkezettel rendelkeznek. A 

tópok, azaz a tájökológiai alapegységek valamilyen mintázat szerint csatlakoznak egymáshoz. Azt is 

mondhatjuk, hogy a chora tájgenetikai szempontból vagy a jelenlegi folyamatok dinamikáját illetően hasonló 

jellemvonásokat mutat és mindez területileg is kifejezésre jut. Chora lehet például egy fennsík, gerinc, eróziós 

völgy, illetve annak vízgyűjtője stb. 
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            c) A következő nagyságrendi fokozat a regionális dimenzió. A régió nagyobb területi kiterjedésű táj-

ökoszisztémák együttese, amelyek a kórikus dimenzió nagyságrendjének megfelelő ökotóp-együttesekből 

állnak, és amelyek a két alacsonyabb rendű dimenzió vonatkozásában jelentős mértékben heterogének. Ez a 

heterogenitás ugyanakkor a magasabb, tehát a regionális dimenzió szempontjából már elhanyagolható. A régió 

valójában nagyszámú területi egységet tömörítő együttest jelent. Ilyen lehet például valamilyen nagy 

domborzattípus, egy hegység, nagy kiterjedésű alföldi terület stb. 

            d) Végül eljutunk a legnagyobb nagyságrendhez, vagyis a kontinentális, globális – geoszférikus – 

dimenzióhoz. A geoszférikus dimenzió tehát kontinentális, globális, globális-zonális nagyságrendű tájökológiai 

egységeket jelent, amelyeket a Föld mint bolygó nagyságrendjében ható folyamatok alakítanak ki és e 

dimenziónak megfelelő egységes struktúra jellemez. Ez a struktúra különbözik a szomszédos geoszféra 

(georégió) struktúrájától. Ezt a különbséget egyetlen tényező – pl. az éghajlati övezetesség – is kifejezheti. 

A fentiekben vázolt rendszer területi nagyságrendeket tükröz elsősorban – a legkisebb területű egységtől 

haladunk a legnagyobb területű egység felé. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a különböző nagyságú 

területeken belül egy táj-ökoszisztéma működik, amelynek működése és a benne ható folyamatok egyveretűsége 

eredményezi azt, hogy ilyen területnagyság jött létre. 

A táj-ökoszisztéma dimenzióinak magyar nyelvű megnevezésére a következő sorozatot javasoljuk. A legkisebb 

egységet, a topikus dimenziót magyarul tájsejtnek nevezhetjük. Mondhatni, ez a „Landschaftszelle” fordítása, de 

úgy gondoljuk, ennél több, hiszen jól kifejezi magyarul, hogy a legkisebb egységről van szó. A következő 

fokozat neve tájsejt-csoport lehetne. Ezt követően már a magyar terminológia hagyományosan elfogadott 

kategóriái következnének: kistáj, kistájcsoport, középtáj, alkalmasint középtáj-csoport, nagytáj, régió, kontinens 

és végül a glóbusz. 

A tartalmi különbözőség lehetősége tehát a kórikus és a regionális dimenzióban a legnagyobb. Ez könnyen 

érthető, hiszen az egyértelmű meghatározás lehetősége a topikus dimenzióban van a leginkább biztosítva; ha egy 

szinttel följebb megyünk és együttesekről, csoportokról, közepes nagyságrendű területi egységekről beszélünk, a 

bizonytalansági tényező egyre nagyobb lesz. 

Ha a legnagyobb dimenziót nézzük, azt látjuk, hogy ennél általában csak egy – vagy egynéhány – tényező 

alapján differenciálunk (pl. éghajlati övezetesség, egy kontinenshez való tartozás stb.), így a félreérthetőség és a 

bizonytalanság lehetősége is kisebb. 

A konkrét, gyakorlati munka során – pl. geoökológiai térképezéskor – természetesen az a jobb, ha a legkisebb 

egységtől, tehát a tájsejttől indulunk el, majd ezután belőlük tájsejt-csoportot, kistájat határozunk meg, és így 

tovább. 

5. 4.   A tájökológia mint az értékelés alaptudománya 

5.1. 4.1. Ökológia és tájökológia 

Az ökológia görög eredetű összetett szó, amelynek előtagja, az „öko”, a bennünket körülvevő környezetre utal 

(oikosz annyit tesz, mint ház, háztartás, lakóhely).  A görögöknél az oikumené az ismert világot, az akkori 

embert körülvevő földrajzi környezetet jelentette. Az ökológia szó tehát körülbelül annyit tesz, mint 

környezettudomány, környezettan. Így – tágabb értelemben – az ökológia szóösszetétel nagyon sok mindent 

jelenthetne. 

A Természettudományi Lexikon (1968) meghatározása szerint az „ökológia (környezettan) az élőlény és a 

környezet viszonyának tudományos kutatásával foglalkozó tudományág. Vizsgálja az élőlényekre ható külső 

környezeti tényezőket, valamint azt, hogy miként reagálnak az élőlények a környezet hatásaira.” A Britannica 

Hungarica (1998) szerint az ökológia más néven környezetbiológia. A tájökológia pedig valami olyasmit takar, 

hogy a „tájak környezettana”. Első közelítésben azt mondhatnánk, hogy ez a fordításszerű értelmezés majdnem 

jó, a 2. fejezet végigolvasása után azonban pontosan megértjük majd, hogy e könyv címe valójában mit is jelent. 

Már most szeretnénk arra is utalni, hogy az ökológiai szempont mellett szinte mindig megjelenik az ökonómiai 

(gazdasági, gazdaságossági) szempont. (Az „ökonómia” szóösszetétel előtagjában a görög szó eredeti 

jelentéstartalmából nyilván inkább a „háztartás” van képviselve.) A kérdést leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, 

hogy az ökológia a természeti környezet érdekeinek figyelembe vételét tűzi ki célul, az ökonómia pedig azt nézi, 

mi a gazdaságos, miből lehet – szerencsés esetben – azonnal hasznot húzni. Példaként említhetjük, hogy egy 
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nedves élőhely védelme ökológiailag igen fontos, ökonómiailag ugyanakkor nehezen érthető, hiszen a nedves 

élőhely lecsapolása – megszűntetése – után alkalmasint jó termőterületeket nyerhetünk. Ha most a másik oldal, 

az ökonómia oldaláról közelítünk, akkor jó példa egy külszíni bánya létesítése, amely általában ökonómiailag 

hasznos, ökológiailag pedig káros. Az ökológia és ökonómia elérő szempontjaira, gyakran feloldhatatlan 

ellentéteire a tárgyalás során minduntalan utalni fogunk.  

5.1.1. 4.1.1.     A biológiai ökológia 

Az ökológia fogalmát 1866-ban Haeckel biológus vezette be és ezzel egyidejűleg  az ökológia tudományának 

tárgyát is meghatározta. Ökológián ő tulajdonképpen az autökológiát (egyedi ökológiát, az egyedek ökológiáját) 

értette és annak kutatási területét a következőképpen határozta meg: „Az ökológia az élő szervezeteknek az őket 

körülvevő világhoz fűződő kapcsolataival foglalkozó tudomány.”  Bár e meghatározás középpontjában az élő 

szervezet áll, mégis világosan látható, hogy Haeckel szerint az élő szervezetek felépítését és életmódját a 

mindenkori környezetükhöz való viszonyuk határozza meg. Haeckel arról is ír, hogy az élő szervezetek és 

környezetük kapcsolatába tágabb értelemben minden olyan ható tényező beleértendő, amely életmódjukban 

szerepet játszik. Az ökológia tudománya tehát mindig az életfolyamatokhoz kapcsolódik, feladata pedig az 

élőlény és az őt körülvevő élettelen környezet közötti kapcsolatrendszer feltárása. 

A következő négy ábrán (17–20. ábra) arra mutatunk példát, hogy az élő szervezetek és környezetük között igen 

jelentős kölcsönhatás van. Annál nyilvánvalóbb ez a kölcsönhatás, minél szélsőségesebb természeti viszonyok 

uralkodnak. A 17. ábrán látható felvételen a dűne homok is szélsőséges adottságot jelent, mindkét esetben 

érvényesül a félig száraz – száraz körülmények hatása. A 19. ábrán bemutatjuk Fuerteventura szigetének 

éghajlati viszonyait. Az ábrán jól látható, hogy a parti sáv, ahol az előző ábrákon látható növények élnek, igen 

száraz. A 20. ábra pedig egy badlandet mutat, ahol a növényzet megtelepedésére minimális az esély. 
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17. ábra Dűne vegetáció Fuerteventura szigetén. (A szerző felvétele) 
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18. ábra Euphorbia canariensis Fuerteventura szigetén. (A szerző felvétele) 
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19. ábra Fuerteventura hőmérséklet és csapadék viszonyai. Az ábra egy poszterről készült fénykép, amelyet a 

szerző az ábra felső részén olvasható konferencia alkalmából készített. 
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20. ábra Mostoha körülmények Fuerteventura szigetén. (A szerző felvétele) 

A növényeknek és az állatoknak egymással, illetve környezetükkel való kapcsolatáról természetesen az ökológia 

tudományának megjelenése – tehát Haeckel előtt – is írtak. Gyakran idézik pl. az ókori görög filozófust és 

természettudóst, Theophrasztoszt 

Kr. e. 372–287), aki feltehetőleg először írta le az élőlényeknek egymással, illetve élettelen környezetükkel való 

kölcsönhatásait (l. pl. Britannica Hungarica, 1998). 

A biocönózis fogalmát Moebius használta először és határozta meg 1877-ben. A biocönózis különböző 

élőlényeket reprezentáló populációkból áll, illetve Moebius eredeti értelmezése szerint egymást kölcsönösen 

meghatározó és egy területi egységben – az előforduló állat- és növényfajok választéka és egyedszáma 

tekintetében – egymást folyamatosan szabályozó élőlények társulása. E meghatározásban lényeges momentum, 

hogy a növények és állatok közösségéről, együtteséről, együttéléséről van szó, ami egy biotópon (biológiai 

szempontú topológiai egységen) valósul meg. (A biotóp sem új keletű fogalom, Dahl már 1908-ban említi.) 

A biotóp a gyakorlatban is felmerülő fogalom. A biotóp hálózat, amelynek létesítése fontos természetvédelmi és 

tájvédelmi követelmény, zöldfelületekből, szabad térségekből, védterületekből, élő sövényekből, erdősávokból, 

fasorokból álló hálózatos rendszer, amely biztosítja a táj biológiai diverzitását.  A 2. animáció jól mutatja, hogy 

száz év leforgása alatt eltűnt a fasorok, sövények, kisebb vízfolyások jelentős része.  Ahhoz, hogy a természetes 

élőhelyek folyamatossága fenntartható legyen, a biotóp hálózatnak kell elfoglalni az összterület 7–12 %-át. 

 

2. animáció Az agrártáj biotóp hálózatának változása Németországban 1877–1979 között (Knauer, 1980. In: 

Végső, F. (2010) alapján) 

A biocönózis fogalmának bevezetése azért jelent mérföldkövet, mert tulajdonképpen a szünökológia alapjainak 

lerakását jelenti. A szünökológia tehát nem csupán egyedeket vizsgál, hanem egyedek csoportjait. Hortobágyi–

Simon (1981) meghatározása szerint a szünökológia „az élőlények különböző szinten szervezett csoportjai – 

populációk, koalíciók, társulások, biocönózisok, bioszféra – szintjén mutatkozó környezet-tolerancia 

kapcsolatok alakulását vizsgálja”. 

A szünökológiában a térbeliség fokozott jelentőséget kap, hiszen együttélés csak térben képzelhető el. A biotóp 

fogalma is a térbeliségre utal[6]. Az autökológia – mivel az egyedekből indul ki – sokáig kizárólag a biológia 
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berkein belül maradt, a szünökológia pedig – éppen területi vonatkozásai miatt – viszonylag hamar belekerült a 

rokon tudományok vizsgálati körébe is. 

Odum (1963) szerint az ökológia a környezeti biológia kutatási területének megjelölésére használt szakkifejezés. 

A modern ökológiát pedig úgy határozza meg, mint a természet szerkezetével és működésével foglalkozó 

tudományt. Az ökológia elsősorban élőszervezetek csoportjainak biológiájával, valamint működési 

(funkcionális) folyamataikkal foglalkozik a szárazföldön, az óceánban és az édes vizekben. A bioökológia egyik 

alapműveként nyilvántartott Odum-könyv (1963) első fejezetében az élettelen tényezők fontosságáról is 

olvashatunk. 

Az ökológia fogalmának további kiterjesztése annak a felismeréséből ered, hogy egy adott területi egységen 

(biotópon) belül a növények és az állatok csoportjai közötti kapcsolatrendszer sokirányú, de legalábbis kétirányú 

(oda-vissza) viszony. Például nemcsak a talaj hat a növényre, hanem a hatás fordított irányban is fennáll. A 

magyar szakirodalom – a német szaknyelvből lefordítva – szörnyű kifejezéseket alkotott az ilyen sokirányú 

kapcsolatok kifejezésére: például kölcsönkapcsolatról beszél, ha pedig a hatások rendszerét akarja jellemezni, 

akkor pedig hatásmechanizmusról stb. 

Az ökológia tágabb értelmezése egyszersmind a geográfia irányába történő elmozdulást jelentette. Barrows már 

1923-ban az ökológia és a földrajz kapcsolatát úgy határozta meg, hogy a geográfia nem más, mint humán 

ökológia.  Friedrichs (1937) pedig az ökológiát az egész természettudományra kiterjesztette.  

A humánökológia fogalmát Ehrlich–Holdren (1975), továbbá Odum (1980) úgy értelmezik, mint a Homo 

sapiens populáció ökológiáját, amelyben elsősorban az ember és környezete közötti kapcsolatok 

tanulmányozásáról van szó. 

Farkas (2000) szerint a humánökológia vizsgálati tárgya az ember totális interakciója környezetével, azaz teljes 

körű és átfogó „kapcsolatrendszer jellemzi”. Farkas az ember és a természet közötti kapcsolatrendszert 

interakciónak nevezi és azt három alrendszerre – pontosabban, az ő megfogalmazásában „pólusra” – osztja: a 

természet (a geoszféra–bioszféra folyamatai), a kultúra (a közvetítő rendszerek) és az ember (a bio-szociális 

lény) kölcsönhatás-rendszerére. Ez a tagolás igen hasonló a Pécsi-féle (1979; 1. ábra, l. később, a 2.3.2.1 

fejezetben) felosztáshoz. Ez utóbbi azonban különbséget tesz a természet, illetve az átalakított természet 

alrendszere között, az embert pedig nem csak bio-szociális lénynek tartja, hanem annak termelő-produktív 

tevékenységét is hangsúlyozza. 

Magyarul is több humánökológiai könyv, tankönyv jelent meg. Akár Farkas (2000), akár Nánási (1999) 

munkáját vesszük kézbe, azok tartalmát jórészt a környezetvédelem, az általános természetföldrajz, valamint a 

földtudományok és a biológia néhány fontos és releváns része adja. Természetesen mindkét idézett mű 

szemléletét a humán ökológiai megközelítés jellemzi és magáról a szűkebb értelemben vett humánökológiáról is 

szó esik bennük. Jómagam úgy vélem, hogy természettudományos ismeretanyagunk humánökológiai szempontú 

átrendezése és prezentációja nem igazán innovatív, a humánökológia akkor ad újdonságot, ha az 

emberközpontúság a szocioökológia felé mozdul, amikor is az ember és az emberi társadalom kerül 

vizsgálódásunk középpontjába. Ez nem jelenti azt, hogy a humánökológia interdiszciplináris voltát tagadnánk és 

a humánökológia természettudományos vonatkozású részeit feleslegesnek tartanánk. 

A földrajztudományban sokáig vita volt arról, hogy az ember tárgya lehet-e az ökológiai kutatásoknak. Voltak, 

akik úgy vélték (l. pl. Müller 1974), hogy amennyiben az ökológia az emberrel is foglalkozna, úgy az ökológia 

tudománya merőben új aspektust nyerne és így fogalma igen jelentősen kitágulna. Mások viszont úgy 

gondolták, hogy az embernek a koncepcióba való fölvétele mindenképpen szükséges. Ma már furcsának tűnik, 

hogy ez egyáltalán kérdéses lehetett, hiszen a környezeti problémák elsődleges forrása, okozója az ember. 

Kétségtelen továbbá az is, hogy az ember napjainkban a legfontosabb tájalkotó tényező, az ún. „kultúrtáj” fő 

alakító ágense. Nem meglepő tehát az sem, hogy a humánökológiát a társadalomtudományok is magukénak 

érzik (vö. antropo-ökológia, humánökológia, társadalomökológia, vagy idegen szóval szociális ökológia). 

Ha az ökológiát kizárólag biológiai szempontból értelmezzük, bioökológiáról vagy biológiai ökológiáról 

beszélünk. Ezt a fogalmat először Langer használta 1968-ban. Ha viszont megállapodunk abban, hogy az 

ökológia mindig a biológiai tudományágat jelenti, a tájökológia és a geoökológia esetében pedig az előtag 

egyértelműen jelzi, hogy nem a biológiai tudományágról van szó, úgy a „bio-” előtag fölöslegesnek tűnhet. 

Egyetérthetünk tehát abban, hogy ha a továbbiakban ökológiáról szólunk, akkor azon mindig bioökológiát, 

biológiai ökológiát értünk. 
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A bioökológia tárgyát nem képezhetik olyan összefüggések, amelyek kizárólag az élettelen természetet érintik. 

Nem érthetünk tehát egyet Schmithüsen (1974) álláspontjával, aki szerint időközben az ökológia kutatási 

területe olyan, tisztán anorganikus tájakra is kiterjed már, amelyekben nincsenek élőlény és élettelen környezet 

közötti kapcsolatok. 

A biológusok által művelt ökológiában jellemző az autoökológiai tárgyú vizsgálatok nagy előfordulási száma. 

Ez nem meglepő, hiszen e vizsgálatok központjában az egyedi élő szervezet áll, különös tekintettel 

környezetével való kapcsolataira. Azon sem kell csodálkoznunk, hogy kevesebb az átfogó, szünökológiai 

tanulmány, hiszen meglehetősen nehéz nagyszámú, növény- és állatfaj egymással, illetve az élettelen környezeti 

tényezőkkel való bonyolult kapcsolatait feltárni. Ez egyetlen faj esetében sem könnyű. 

Az ökológia a biológián belül egy sokoldalú, komplex tudományág. A tájökológiáról, illetve a bioökológiai 

kutatások tájökológiai relevanciájáról azonban a biológusok különbözőképpen vélekednek. Már a bevezetésben 

is említettük, hogy tájökológiáról a különböző tudományok álláspontja különböző, és azon alkalmasint 

mindenki egy kicsit mást ért. Így az ökológusok egy része afelé hajlik, hogy tájökológia külön nem is létezik, 

csak biológiai ökológia. Találkozunk olyan állásponttal is, amely szerint a tájökológia nagyobb területi 

egységekkel, nagytájakkal foglalkozik. Ha most mégis abból indulunk ki, hogy a tájökológia létezik és 

megkíséreljük a biológiai ökológiából a tájökológiai szempontból releváns dolgokat kiszűrni, úgy igen nehéz 

helyzetben vagyunk. 

A relevanciáról Leser (1976) azt írja, hogy az ökoszisztéma-kutatás azon aspektusai bírnak tájökológiai 

relevanciával, amelyek területi megjelenése olyan dimenziójú, hogy az emberi befolyás és használat által 

hozzáférhető. E mögött a bonyolult megfogalmazás mögött az rejlik, hogy a túl kis dimenziójú jelenségek 

tájökológiai szempontból irrelevánsak. No persze, igen nehéz ezt a kis dimenziót pontosan értelmezni. Vannak 

olyan jelenségek is, amelyek szempontjából a mikroméretű biotóp is releváns lehet (pl. bioindikátorok). Hogy a 

kis dimenzió kivezet a tájökológia területéről annyiban feltétlenül igaz, amennyiben a mikrobiológiai kutatások 

a mi szempontunkból nem elsődleges fontosságúak. Ugyanakkor úgy is fogalmazhatunk, hogy a relevanciát 

valójában a kérdésfelvetés kell, hogy eldöntse és így nem szükséges semmiféle relevancia-kritériumokat előre 

megfogalmazni. 

5.1.2. 4.1.2.     Geoökológia és tájökológia 

A „tájökológia” fogalmát Troll (1939) alkalmazta először a szakirodalomban, éspedig egy kelet-afrikai szavanna 

táj légifénykép interpretációjával kapcsolatban. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Földünk tájainak 

jellemzése és terepi felvételezése során a korszerű fiziológiai[7] munka rendkívül fontos. A 21. ábrán egy olyan 

szavannát mutatunk be, amely hasonló lehet ahhoz, amelyet Troll szemlélt, és amelynek tanulmányozása 

kapcsán felmerült benne a tájökológia tudomány bevezetésének gondolata. 
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21. ábra Kelet-afrikai szavanna. (A szerző felvétele) 

Troll későbbi (1968) meghatározása szerint a tájökológia az élőközösségek (biocönózisok) és azok környezeti 

feltételei között fennálló valamennyi, egy meghatározott tájrészletben uralkodó komplex hatásmechanizmus 

tanulmányozásával foglalkozó tudomány. Troll (1968, 1970) a geoökológiát a tájökológiával szinonim 

fogalomként vezette be, arra gondolva, hogy így nemzetközi, görög-latin eredetű, minden nyelvben fordítás 

nélkül használható és érthető kifejezést ajánl. (A későbbiekben látjuk majd, hogy a geoökológiával kapcsolatban 

létezik egy másik, csupán az élettelen természeti tényezőkre irányuló értelmezés is.) Német nyelvterületen több 

példa is van a szinonim használatra (a geoökológiai térképezés például a német geomorfológusok szövetsége két 

munkacsoportjának nevében is benne foglaltatik). 

Troll nem láthatta előre, hogy a tájökológia elnevezés is meghonosodik a nemzetközi tudományban és azt más 

nyelvekre lefordítva is használják majd (vö. „landscape ecology”, „écologie des paysages” stb.). Több olyan 

tankönyvre is hivatkozhatunk, amely címében hordozza a tájökológia kifejezést (vö. pl. Knauer, 1981; Leser, 

1991; Naveh–Lieberman, 1984). 1972-ben a Holland Tájökológiai Társaság elhatározta, hogy a tudományág 

nemzetközi szervezetét létrehozza. Így alakult meg az „International Association of Landscape Ecology”. 

Összefoglalásul megállapíthatjuk tehát, hogy a geoökológia és a tájökológia megjelölést általában szinonim 

értelemben használják, annak ellenére, hogy néhány szerző (pl. Leser, 1976, 1980) szerint a geoökológia tárgya 

az élettelen (abiotikus) tényezők közötti kapcsolatok elemzése. Jómagam nem értek egyet a szinonim 

használattal – annak ellenére, hogy részben már elterjedt –, mivel a Leser-féle – később ismertetendő és itt csak 

röviden idézendő – felosztás logikája kristálytiszta: nevezetesen a bioökológia az élővilággal, a geoökológia az 

élettelen természettel, a tájökológia pedig mindkettővel foglalkozik.            Visszatérve Troll meghatározásához, 

meg kell még azt is említenünk, hogy szerinte a biocönózisok és a környezeti feltételeik közötti komplex 

kapcsolatok sajátos térbeli szerkezet keretei között fejtik ki hatásukat. A definícióban szereplő „tájrészlet” (a 

Landschaftssausschnitt szabad fordítása; a pontos fordítás „tájkivágat” volna) utal erre a térszerkezetre. Ez a 

térszerkezet („landscape pattern”) egyrészt a tájak hierarchikus rendszerét jelenti, alá-fölé rendeltségi 

kapcsolatokat tehát: pl. nagytáj-közép-kistáj stb. (l. később), másrészt az azonos szerveződési szinten megjelenő 

mozaikokra utal, pl. egymás mellett elhelyezkedő, egymáshoz csatlakozó kistájakra. 

Troll definíciójából az is következik, hogy a tájökológiának két fő nézőpontja létezik, amelyek egyúttal a 

vonatkozó munkamódszert is körvonalazzák. Egyfelől létezik egy horizontális aspektus, amely egy adott terület 
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térszerkezetére utal – a fenti értelmezés szerint. Ez tehát egy földrajzi-területi aspektus. A vertikális nézőpont és 

módszer pedig – amely inkább biológiai-ökológiai orientációjú – az adott termőhely ökológiai 

hatásmechanizmusait vizsgálja. 

Ehhez kapcsolódik Langer (1970) megállapítása, aki szerint a tájökológiai kérdésföltevést a földrajzi-területi 

momentum határozza meg. A horizontális és a vertikális nézőpont párhuzamba állítható a szünökológiával, 

illetve az autoökológiával. Ugyanakkor a tájökológia nem tekinthető a biológiai tudományok részének, mint 

valami földrajzi szünökológia, vagy mint egy átfogóbb szemléletű biológiai ökológia (vö: Friedrichs, 1937; 

Leser, 1976), hanem föltétlenül önálló tudomány. Leser szerint több olyan önálló tudomány szubdiszciplínája, 

amely a tájökológiát műveli. Így tehát része a természetföldrajznak. A legtöbb tájökológus azonban 

hangsúlyozza, hogy a szubdiszciplína tárgya nem a természet, hanem annak tárgya az ember által befolyásolt, 

átalakított természet (l. pl. Szocsava, 1971). 

Végül harmadszor is térjünk vissza Troll 1939-ben közölt tanulmányához. Ugyanebben a tanulmányban szerepel 

ugyanis a „tájháztartás” kifejezés is, éspedig úgy, hogy a légifényképes kutatás Troll értelmezése szerint a 

különböző módszerekkel dolgozó tudományokat a tájháztartás szintjén hozza össze. Több szerzőt is 

megnevezhetünk, akik szerint a tájökológia a tájháztartás tudománya (l. pl. Neef, 1969). Ez a felfogás a 

tájökológiát a másik véglet felé – nevezetesen a tisztán abiotikus szemlélet felé – viszi, a tájháztartás ugyanis 

csak számítható dolgokkal, így anyag- és energiaforgalommal foglalkozik. Szó sincs tehát az élőlények és 

környezetük közötti kapcsolatokról. Nem érthetünk tehát egyet ezzel a felfogással, mivel eltér a tájökológia 

nemzetközileg széles körben elfogadott kutatási tárgyától. 

A geoökológia, illetve tájökológia tárgyának tisztázása során végül arra is ki kell térnünk, hogy 

tudományunkban milyen mértékben szükséges az ember szerepét figyelembe venni. Az imént – a tájháztartással 

kapcsolatban – említettük, hogy létezik olyan értelmezés, amely a tájökológiát kizárólag az élettelen 

természettel foglalkozó tudománynak tartja. Van olyan szélsőséges felfogás is, amely a biotikus elemek közül az 

ember kizárólagosságát hirdeti. E vita régóta kezdődött (l. pl. Finke 1971, aki különválasztotta az ökotópot a 

kultúrökotóptól) – erre a későbbiekben még visszatérünk. 

5.2. 4.2. Az ökoszisztéma-kutatás a biológiában 

Mivel az ökoszisztéma egyszersmind a bioökológiai kutatás területi egysége is, feltétlenül szükségesnek látszik, 

hogy röviden felvázoljuk a biológiai ökoszisztéma-kutatás kérdéseit és módszereit, már csak azért is, hogy a 

geográfiai és a biológiai megközelítés közötti különbségeket lássuk. 

Az alábbiakban Ellenberg (1973), Schreiber (1980), Odum (1980) és Finke (1994) munkái alapján bemutatjuk 

az ökoszisztéma biológiai értelmezését. Az ökoszisztéma- (ökorendszer-) kutatás irányzata a rendszerelmélet és 

rendszerelemzés fejlődését követte és ma az ökológia egyik központi kutatási témája. 

Odum szerint az ökoszisztémában (ökológiai rendszerben) a társulások és az élettelen környezet együtt 

funkcionálnak. Az ökoszisztéma tehát az az alapvető működési egység, amely az élő szervezeteket és élettelen 

környezetüket foglalja magában úgy, hogy ezek egymás tulajdonságait kölcsönösen befolyásolják. 

Az ökoszisztéma értelmezése tehát alapvetően nem különbözik a bioökológiában, illetve a tájökológiában. A 

definíció kifejtése során azonban rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a kétféle ökológiai diszciplína jelentősen 

eltér egymástól. 

Odum (1963) szerint az ökoszisztéma a következőképpen épül fel. Két biotikus összetevőből áll: az autotróf 

(önmagát tápláló) komponensből, amely képes a fény- és kémiai energia megkötésére és egyszerű szervetlen 

anyagokból táplálék (tápanyag, szerves vegyületek) előállítására, valamint a heterotróf (mást tápláló) 

komponensből, amely felhasználja, átrendezi és lebontja az autotrófok által szintetizált anyagokat. Ezek a 

funkcionális részek egymás fölött elhelyezkedő rétegekben rendeződnek: a legfölső rétegben van a legnagyobb 

autotróf metabolizmus, mivel itt a fényenergia bőségesen rendelkezésre áll, a legintenzívebb heterotróf 

tevékenység pedig ott található, ahol a szerves anyag felhalmozódik, tehát a talajban és az üledékekben. 

Az ökoszisztéma egészét tekintve, Odum (1963) négy összetevőt különböztet meg: (1) az abiotikus 

összetevőket, (2) az autotróf organizmusokat, más szóval termelőket (producenseket) – ezek főként zöld 

növények, (3) a heterotróf organizmusokat, azaz fogyasztókat (konzumenseket) – főként állatok, amelyek más 

élő szervezeteket fogyasztanak el, (4) lebontókat (reducenseket) vagy mikrofogyasztókat (szaprofitákat), 

amelyek heterotróf szervezetek, főként baktériumok és gombák. 
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Mint látjuk, ez egészen más felosztás, mint a tájökológiai. Az ökoszisztéma szerkezetét is más szempontból 

elemzi, mint a tájökológia. A szerkezetet vizsgálhatjuk a termelő-fogyasztó szempontjából. Ez esetben trofikus 

szerkezetről beszélünk, a szinteket pedig trofikus szinteknek nevezzük. Az élő anyag mennyiségét a különböző 

trofikus szinteken, illetve valamely populációban termésnek[8] nevezzük. A kifejezést növényekre és állatokra 

vonatkozóan egyaránt használjuk. A termést kifejezhetjük egységnyi területre eső egyedszámmal, vagy 

biomassza-mennyiséggel. A biomasszát mérhetjük élő tömegben, száraz tömegben, hamu mentes száraz 

tömegben, szén tömegben, vagy bármely más, összehasonlításra alkalmas mértékegységben. 

A fentiek alapján világos, hogy a tájökológia nem tekinthető a bioökológia részének, változatának, hiszen a két 

tudományág kutatási területe, kérdésfelvetései és módszerei eltérők. A bioökológia a világ ökoszisztémáit is 

vizsgálja, éspedig a következő rendszer szerint: tengeri, tengerparti és torkolati, folyóvízi, tavi, édesvízi, 

mocsári, sivatagi, tundra-, füves pusztai és erdei ökoszisztémákat különböztet meg (Odum, 1963). 

Ellenberg (1973) véleménye szerint az ökoszisztéma-kutatás négy lépésben valósul meg: először a struktúrát 

tárjuk fel, majd tipizálunk, rendszerezünk, végül mindezt térképre visszük. A teljes területi lefedettséget adó 

térképezéshez természetesen alapos munka és hosszú idő szükséges. A tipizálás előtt taxonómiai leltárt kell 

készíteni az ökoszisztémákban előforduló, valamennyi növény- és állatfajról. Ezzel még csak a struktúrát tártuk 

fel. A következő két lépés – a tipizálás és az osztályozás – elvégzéséhez fel kell tárnunk valamennyi funkciót, az 

energia-átalakításokat, a különböző elemek/anyagok körforgását stb. A földrajz keretében végzett tájökológiai 

kutatás fő célja végül is az ökoszisztémák területi elterjedési mintázatának feltárása. 

A 22. ábrán bemutatjuk egy (szárazföldi) ökoszisztéma modelljét. A modellt Ellenberg 1973-ban publikálta (az 

ábrán ennek kissé módosított változatát látjuk). Az ábra fő mondanivalója az anyag- és energiaforgalom 

szemléltetése. Az élőlények különböző csoportjait ellipszisekbe, az élettelen tényezőket téglalapokba foglalta, 

hogy így első pillantásra is elkülöníthetők legyenek. 

 

22. ábra Egy szárazföldi ökoszisztéma működési modellje. (Ellenberg, 1973; Schreiber, 1980; Finke, 1994 

nyomán) 

Az ábrát röviden elemezve először is világos, hogy az ökoszisztéma élő és élettelen tényezőkből áll. Az 

élőlények, illetve azok csoportjai között szerepelnek zöld növények, autotróf szervezetek, amelyek a 

fotoszintézis során a napsugárzásból származó energiát megkötik. Ha az ökoszisztémában vannak ilyen zöld 

növények, akkor tökéletes ökoszisztémáról beszélünk. 
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A zöld növényeket elsődleges termelőknek (producens), tevékenységüket primér (elsődleges) produkciónak is 

nevezik. A Föld felszínének nagy részét ilyen primér produkciót adó ökoszisztémák borítják. A primér 

produkció során termelt növényi/szerves anyag azonban előbb-utóbb elpusztul és azt a lebontók ismét 

visszaalakítják, lebontják eredeti alkotórészeire, ezáltal lehetővé teszik a tápanyagok körforgását. Tehát a 

lebontók is fontos alkotórészei a tökéletes ökoszisztémának. Ökoszisztémáról tehát már abban az esetben is 

beszélhetünk, ha autotrófok, vagyis az önmagukat ellátó zöld növények szerves anyagot építenek be, amelyet 

azután a lebontók (mineralizálók, hulladék-lebontók) ismét alkotó részeire bontanak. 

A valóságban természetesen az ökoszisztémák sokkal árnyaltabb módon épülnek fel, mint ahogy azt az ábrán 

bemutatott, egyszerűsített modell sugallja. A növényi termelők és az állati fogyasztók között természetes-, vagy 

ahhoz közel álló körülmények között egyensúly van. Ha a növényevők rendkívüli mértékben elszaporodnak és 

így saját tápanyagbázisukat fokozatosan elpusztítják, akkor katasztrófa következik be. Fontos azt is 

megemlíteni, hogy az állatok nagy része növényi anyagokat fogyaszt. 

Az imént említett (biológiai) egyensúly kérdésére még sokszor vissza fogunk térni. A termelők és fogyasztók 

fent említett egyensúlya gyakran merül fel pl. környezet- és természetvédelmi viták során. Az ökoszisztémák 

tehát rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a különféle zavaró körülményekre önszabályozó módon reagálnak 

és végül az egyensúly ismét helyreáll. Ez olyan fontos tulajdonság, amely az öko-rendszereket más 

rendszerektől – pl. a technikai, mesterséges rendszerektől – megkülönbözteti. Ellenberg ezt (1973) olyan 

alapvető megkülönböztető tulajdonságnak tartotta, hogy definíciójába is bevette – differentia specifica-ként. 

Ellenberg szerint ökoszisztémán élőlények és azok szerves környezetének hatásrendszerét értjük, amely bár nyílt 

rendszer, bizonyos mértékű önszabályozásra képes. A definícióból következik, hogy az önszabályozás 

korlátozott. Az ökológiai kutatás fontos feladata, hogy ezt a korlátot konkrét esetekre vonatkozóan 

meghatározza és ezáltal az ökoszisztéma terhelhetőségét is megadja. Enélkül az ökológiai szempontokat is 

figyelembe vevő környezetvédelem, illetve környezetvédelmi tervezés nem lehetséges. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy ökológiai terhelési szabványok felállítása szükséges. 

Az ökoszisztémáknak folyamatos, kívülről jövő „energia-ellátásra” van szükségük. Természetes ökoszisztémák 

esetében az energiát kizárólag a napsugárzás biztosítja, az antropogén rendszereknél viszont – legalábbis 

részben – mesterséges energia-bevitel is történik. Az ökoszisztémák energiaáramlását először Odum (1957) írta 

le, Floridában végzett kutatásai alapján. 

Az ökoszisztémák a belépő szoláris energiát igen hatékonyan használják fel. A felhasználás mértéke a mérsékelt 

övben a rendelkezésre álló energia 1%-a körül mozog. Az autotróf zöld növények primér produkciója 

(biomasszájának felépítése) nem csak energiát, hanem vizet és tápanyagot is igényel. Ez utóbbiak nem állnak 

korlátlanul rendelkezésre. Ebből következően fontos feladat a növény számára szükséges anyagok 

körforgásának minél pontosabb ismerete. A tápanyagok körforgását az egyik legfontosabb tápanyag, a nitrogén 

példáján mutatjuk be. 
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23. ábra A nitrogén körforgásának és áramlásának modellje egy szárazföldi ökoszszémában (Ellenberg, 1977; 

Schreiber, 1980; Finke, 1994 nyomán) 

A 23. ábra jól mutatja, hogy a körforgás mozgástere viszonylag kicsi, annak lényegi része a növény közvetlen 

környezetében történik. 

A rendszeren belüli körforgás irányát folyamatos nyilak jelzik. A körforgás szempontjából a döntő mennyiséget 

a növényi primér produkció adja. A rendszer veszteségei a lepusztulásból, a denitrifikációból és a kimosásból 

származnak. A bevételt a nitrogént megkötő baktériumok, továbbá – fokozódó jelentőséggel – az ipar és a 

háztartások adják. Az ábra szerzői szerint ez 30–35 kg ha-1év-1. Az ipari és háztartási égés révén keletkező 

nitrogént a csapadékvíz szállítja a talajba. A mai, intenzív mezőgazdaság körülményei között a biomasszához 

kötődő körforgást a zavaró körülmények teszik bonyolulttá (Finke, 1994). 

6. 5.   Az élettelen tájalkotó tényezők és szerepük az 
értékelésben 

A fentiekben megteremtettük az elméleti alapvetést ahhoz, hogy a táj- és környezetértékelést megkezdhessük. 

Mielőtt azonban magáról az értékelésről beszélhetnénk, át kell tekinteni a tájalkotó tényezőket. A táj 

fogalmának Bulla-féle meghatározása szerint a tájat a tájalkotó tényezők, továbbá az emberi tevékenység 

változatos formáinak kölcsönhatása alakítja ki. A hosszú természettörténeti fejlődés során – amikor az ember 

szerepével még nem kellett számolnunk – csak a (természetes) tájalkotó tényezők hatottak. A Bulla-féle 

meghatározás alapján azt gondolhatnánk, hogy a tájalkotó tényezők lényegében a természetföldrajz 

részdiszciplínáival azonosak. Így pl. a víz mint tájalkotó tényező címszó alatt a hidrogeográfia rövid 

ismertetését feltételezi. Az alábbiakban igyekszünk majd bebizonyítani, hogy ez nem így van, ugyanis csak a 

tájökológiai szempontból releváns ismeretanyagot fogjuk közölni. 

A Leser-féle rendszer szemléletű ábra szerint (15. ábra) a tájalkotó tényezők két, pontosabban három nagy 

csoportra oszthatók, úgy mint az élettelen (abiotikus) és élő (biotikus) tényezők csoportjára, amelyhez 

harmadikként az ember, illetve az emberi társadalom csatlakozik. Kezdjük a rövid bemutatást az élettelen 

tényezőkkel, amelyekhez a felszínközeli kőzet, a domborzat, a talaj, az éghajlat és a víz tartozik. A Leser-féle 

ábrán nem szerepelnek a litológiai adottságok, másként a felszínközeli kőzet, pedig ez is fontos faktor, igaz, 

tulajdonságainak egy része  a talaj mint tájalkotó tényezőben megtalálható. Az abiotikus tájalkotó tényezők 

területi egységei a litotóp, morfotóp, pedotóp, klímatóp és a hidrotóp, működési formái pedig a litoszisztéma, 

morfoszisztéma, pedoszisztéma, klímaszisztéma és a hidroszisztéma. 
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6.1. 5.1. Litológiai adottságok 

Nem minden szerző említi külön tájalkotó tényezőként, mert úgy véli, hogy szerepe a többi tájalkotó tényezőn – 

pl. a domborzati viszonyokon – keresztül érvényesül. A tájökológiai vizsgálatok során ugyanakkor fontos lehet 

a felszínközeli kőzet hatása (pl. hasznosítható ásványi nyersanyagok, építésföldtani szempontból alkalmatlan 

vagy gyenge állékonyságú területek stb.). 

Tulajdonképpen a geológiai, azon belül elsősorban a litológiai adottságokról van itt szó, de tájökológiai 

szempontból ezek közül a felszínen, vagy annak közvetlen közelében elhelyezkedő kőzetek kőzettani 

tulajdonságai a fontosak. A Bulla-féle tájdefinícióban a geológiai adottságok közül a szerkezet szerepel. Ez 

elsősorban a kor uralkodó tudományos felfogásával hozható kapcsolatba, amely a szerkezeti viszonyoknak 

döntő szerepet tulajdonított. 

A felszínközeli kőzet (oberflächennaher Untergrund) fogalmát (l. pl. Leser, 1976) vezette be az irodalomba. 

Egyszerű, jól érthető és találó elnevezés, amely lényegében arra utal, hogy a kőzet általában nem a felszínen, 

hanem annak közelében helyezkedik el mint talajképző kőzet (24. ábra). A német kifejezés szó szerinti fordítása 

úgy hangzik, hogy „felszínközeli alapzat”, magyarul kifejezőbbnek tartjuk a fejezetcímbeli megjelölést. 

 

a = felszínközeli kőzet                      c = málladéktakaró 

b = talaj                                              d = alapkőzet 

24. ábra Az alapkőzet és a felszínközeli kőzet Leser–Panzer (1981) értelmezése szerint 

Mint az ábrán is jól látható, az alapkőzet helyenként a felszínre is kibukkan és ekkor annak többé-kevésbé 

mállott felszíne maga a felszínközeli kőzet (alapzat). Az alapkőzetet általában málladék-, fölötte pedig 

talajtakaró borítja. Így a geológiai adottságokat – a felszínközeli kőzeteket – tulajdonképpen a talajképződés 

szemszögéből (talajképző kőzet) vesszük elsősorban figyelembe. Érthető tehát, ha a földtani adottságokat nem 

mindenki tartja önálló tájalkotó tényezőnek. A felszínközeli kőzet feltárása, leírása a terepmunka során is a talaj-

felvételezéshez kötődik. 

A következőkben nézzünk meg néhány ábrát a felszínközeli kőzet szerepével kapcsolatban. A 25. ábrán látható 

képen egy észak-magyarországi szántót látunk. A termést már betakarították, a felszín fedetlen, semmi sem 

akadályozza az erózió pusztító tevékenységét. Az erózióhoz párosuló akkumuláció, a lepusztult üledékek 

felhalmozódása is jól látszik az ábrán. A talajképző és egyben felszínközeli kőzet lösz. Hazánk területének nagy 

részén, kétharmadán, laza, löszös- és löszszerű, valamint homokos üledékek a felszínközeli kőzetek. Ezek 

könnyen pusztulnak és ezt a tulajdonságot az értékelés során figyelembe kell venni. A 26. ábra a lösz 

elterjedését mutatja Magyarországon. 
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25. ábra A hazai felszínközeli kőzetek között kitüntetett szerepe van a lösznek és löszszerű üledékeknek, 

amelyek nagyon kevéssé ellenállók a talajpusztulással szemben. Szántó Pusztaberki közelében, növényfedettség 

nélkül, aratás és egy nagy felhőszakadás után. (A szerző felvétele) 

 

26. ábra A lösz elterjedése Magyarországon (Pécsi, 1973) 

A 27. és 28. ábra két fontos felszínközeli kőzet előfordulásáról mutat be egy-egy felvételt. A két kőzet közös 

vonása, hogy mind természetvédelmi értékként, mind pedig építési anyagként alkalmazzák mindkettőt. Ebből 

számos konfliktus is keletkezett, keletkezik. A múlt század ötvenes éveiben például elkezdték bontani a 
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Badacsony tetejét borító bazalttakarót építőanyag nyerése céljából. A bányászatot fél évszázada abbahagyták, 

így ma ez a tájseb már kevésbé látszik, mint az intenzív művelés idején (29. ábra). 

 

27. ábra Az édesvízi mészkő felszíni előfordulásai gyakran védelem alatt állnak. Tihany. (A szerző felvétele) 

 

28. ábra Hegyestű. (A szerző felvétele) 
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29. ábra  A Badacsony látképe. A kép bal oldalán látszik a külszíni bányászat nyoma. (A szerző felvétele) 

A felszínközeli kőzet önálló tájalkotó tényezőként való említését számos körülmény indokolja. Tekintsük át 

ezeket az indokokat az alábbiakban úgy, hogy egyúttal – funkcionális szemlélettel – tájökológiai szerepüket is 

bemutatjuk. 

a)     A felszínközeli kőzet mindenek előtt talajképző kőzet (l. előbb) és így mint a talajtulajdonságok egyik 

meghatározója (30. és 31. ábra), ha úgy tetszik, a talajnak mint nyersanyagforrásnak egyik fontos összetevője. 

Az ábrák a talajképző kőzet szerepét mutatják abból a szempontból, hogy a laza kőzet miatt a szántóföldön 

keletkezett árkok az erdőben is folytatódnak. 



   

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

30. ábra Árkos barázdák a szántóföldön az erdő felett. (Jakab Gergely felvétele) 

 

31. ábra Vízmosás bevágódása az erdőben a szántóföld alatt. (Jakab Gergely felvétele) 
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b)     A környezetföldtani tulajdonságok gyakorlati tervezési szempontból igen lényegesek. E tulajdonságok 

gyakorta fontos tényezői a tájpotenciál változásának is. 

c)     Utaltunk már az ásványi nyersanyagok szerepére. A kiaknázható és a kiaknázott ásványi nyersanyagok 

nemcsak a tájban lakó, gazdálkodó ember szempontjából vetődnek fel, hanem a kiaknázás – bányászat – módján 

keresztül mint tájképi, tájesztétikai tényezők is. Mint ilyenek, hatással vannak a többi tájalkotó tényezőre is. 

Elegendő itt a rekultivációra utalni, amely a tájat mesterségesen át is alakítja. Mivel általában nem megújuló 

erőforrásokról van szó, így nem csak ökológiai, de ökonómiai szempontból is fontos, hogy gazdaságos és 

környezetbarát módon járjunk el. Gyakran alábecsüljük annak a területnek a részarányát, amelyet az exkavációs 

tevékenység érint Földünk felszínén. 

d)     Az ásványi nyersanyagok lelőhelyeihez hasonlóan fontos szerep jut a nem megújuló energiaforrások 

lelőhelyeihez kapcsolódó problémáknak. Különösen nagy károkat okoznak a táj képében és látványértékében a 

külszíni fejtések, amelyek általában a szén- és lignit kitermelést szolgálják. Itt is fontos kérdés a felhagyott 

bányák, bányarészletek rekultivációja (l. pl. Gyöngyösvisonta és környéke, amely a rekultiváció pozitív 

példájaként említhető, 32. ábra). 

 

32. ábra Szőlőterületek a nyugati bányahányó területén. (Forrás: www.mert.hu ) 

Megjegyzendő, hogy nemcsak maga a kitermelés okoz károkat, hanem az ahhoz csatlakozó egyéb 

tevékenységek is – pl. meddőhányók. 

e)     A geológiai alapzat szilárdsága, állékonysága is fontos, ismét az ember tevékenységéhez kapcsolódó 

tájökológiai tényező; főleg a magas, különlegesen nagy tömegű épületegyüttesek (toronyházak, erőművek, 

völgyzáró gátak, gyárak stb.) tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe veendő szempont. Magyarországi 

példaként a dunaújvárosi  (egykor sztálinvárosi) vasmű építése említhető, amely során figyelmen kívül hagyták 

az épületegyüttes hatalmas tömegét, amelynek terhelő hatására a magasparton felszínmozgások következtek be. 

f)      Egyre fontosabbá váló kérdés napjainkban a hulladékelhelyezés, amihez megfelelő geológiai, hidrológiai 

és geomorfológiai adottságok szükségesek. Itt nemcsak magáról az elhelyezésről van szó, hanem arról is, hogy a 

többnyire mérgező hatású hulladékot ne engedjük a tájháztartás körforgási folyamataiban részt venni, abból 

lehetőleg teljesen vonjuk ki. 
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A fentiekből látható, hogy a felszínközeli kőzet szerepe valóban nem mindig közvetlen, hanem inkább az emberi 

tevékenységhez kapcsolódóan érvényesül és így elsősorban az alkalmazott tájökológia tárgyához tartozik. 

Érthető tehát, ha egyes szerzők nem sorolják a tájalkotó tényezőkhöz. A talajhoz való kapcsolata és a 

tájháztartási körforgási folyamatokban való részvétele miatt azonban mi feltétlenül tájalkotó tényezőnek tartjuk, 

alaptudományi, elméleti szempontból is. 

6.2. 5.2. A domborzat mint tájalkotó tényező 

A domborzat Földünk felszínén – az éghajlat után – a második legfontosabb „rendező” faktor. Ez a 

megállapítás tulajdonképpen bármelyik dimenzióban igaz – a legkisebbtől a legnagyobbig. Ha a földgömbre 

tekintünk, az első, ami szembetűnik, az éghajlati övezetesség, a második a magassági övek – régiók megléte. A 

domborzat rendező-befolyásoló hatása jól követhető a nagy kiterjedésű magas hegységek – tehát nagy 

dimenzióban – és egy domboldalon található fagyzug esetében – tehát kis dimenzióban – egyaránt. 

A domborzatot, mint tájalkotó tényezőt geomorfológiai térképeken ábrázoljuk. A geomorfológiai térképek 

részletes, rendszerszemléletű domborzat-elemzésen alapulnak, így mindenképpen a legjobb segédeszközt 

nyújtják a tájökológiai felvételezéshez, térképezéshez. 

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, néhány szót ejtünk a geomorfológiai térképezésről, a morfo- és 

geotóp-térképezés szempontjából, tehát a geomorfológiai térképezés tájökológiai jelentőségéről. 

Minden tudományos iskola és minden ország megalkotta saját geomorfológiai térképezési módszerét, amelyek 

ugyanazon az elvi alapon állnak, a gyakorlati megvalósítás tekintetében mégis jelentősen különböznek. A 

hetvenes években a geomorfológiai térképezés vezető nemzetközi irányzat volt, amelyben a kelet-közép-európai 

országok fontos szerepet vállaltak (l. pl. Demek, 1972; Demek-Embleton, 1976; Pécsi, 1971). A Nemzetközi 

Földrajzi Unió (IGU, International Geographical Union) Geomorfológiai Térképezési Bizottsága (IGU 

Commission on Applied Geomorphology, Subcommission on Geomorphological Mapping) pedig a térképezés 

különböző országokban kidolgozott módszereinek egységesítésével foglalkozott. 

Magyarországon – a gyakorlati alkalmazásokat megcélozva – az ún. mérnökgeomorfológiai irányzat vált 

uralkodóvá (Pécsi, 1971, Ádám–Pécsi, 1985, Pécsi, 1991; Ádám, 1988; Schweitzer, 1992). Hazánkban és 

nemzetközi viszonylatban is külön jelkulcsokat és térképezési elveket dolgoztak ki az áttekinthető (kis és 

közepes méretarányú) és a részletes (nagy méretarányú) geomorfológiai térképezés céljaira. Tájökológiai 

szempontból mind a két dimenzió fontos és jól használható, bár gyakran csak a részletes, nagy méretarányú 

térképekről tesznek említést. 

Magyarország áttekintő (1:1 000 000 méretarányú) geomorfológiai térképén az alábbi tematikus tartalmak 

szerepelnek (Pécsi, 1991): 

–       A domborzat főbb formatípusai, körzetei 

·       Hegységek 

·       Tönkösödött röghegységek metamorf kőzetekből 

·       Elfedett tönkfelszín 

·       Tönkösödött, alacsony gránit-sasbérc 

·       Részben elfedett hegylábfelszín 

·       Tönkösödött karsztos sasbércek alpi szerkezeteken 

·       Neogén vulkáni hegységek 

·       Dombságok 

·       Domblábi, hegylábi felszín, lejtő, eróziós-deráziós völgyekkel 

·       Magasabb hegylábfelszín, dombsági hát, eróziós-deráziós völgyekkel 

·       Magasabb dombsági hátak, eróziós-deráziós völgyekkel erősen tagolva 
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·       Hegységközi medencedombság, erózióval átformált tektonikus medence 

·       Hegységközi, kiemelt dombság, eróziós völgyekkel erősen tagolt 

·       Síkságok 

·       Alacsony ártéri síkság, völgytalp 

·       Ártéri síkság, rossz lefolyású 

·       Ármentes alacsony síkság 

·       Alacsony hordalékkúp-síkság, lösziszappal elfedve 

·       Hordalékkúp-síkság alacsony teraszokkal 

·       Rossz lefolyású síksági kis medencék 

·       Hordalékkúp-síkság, teraszokkal 

·       Löszös hordalékkúp-síkság 

·       Tagolt löszös síkság, kis völgyekkel 

·       Futóhomok-síkság, enyhén hullámos 

·       Buckás futóhomok síkság 

–       A domborzat egyedi formái és azok csoportjai 

–       A domborzatot borító üledékek litológiai minősítése 

–       A felszín és felszíni formák kora 

Az áttekintő geomorfológiai térképek tartalmából tájökológiai szempontból a legfontosabbak és közvetlenül is 

felhasználhatók a domborzat főbb formatípusai és körzetei. A főbb domborzattípusok határa – a megfelelő 

dimenzióban – általában megadja a morfotópok határait, illetve segít azok elkülönítésében. 

A nagy méretarányú, részletes geomorfológiai térképezés hazánkban nagy múltra tekint vissza. A régebbi 

jelkulcsok és tematikus térképi tartalmak ismertetését és méltatását mellőzve csak a közelmúltban kidolgozott 

mérnökgeomorfológiai térképekkel foglalkozunk. E térképeken a következőket ábrázoljuk (Ádám–Pécsi, 1985): 

–       Lejtőkategóriák (a kategória határok fokban vannak megadva, a mezőgazdasági szabványtól eltérő 

határértékekkel: 0°–2,5°–5°–15°–35°) 

–       A lejtők állaga (itt a lejtő folyamatokra és a lejtőstabilitásra történik utalás: stabilis, labilis, aktív 

csuszamlásos, csuszamlás-veszélyes, barázdás eróziós, törmelékmozgásos lejtők, határozott lejtőszög-változás) 

–       Hegyidomtani formák (fennsíkok, sasbércek, hegygerincek, hegyhátak, völgyközi hátak, lejtőpihenők, 

hegylábfelszínek, hegyláblépcsők, természetes tereplépcsők, kőbörcök, tanúhegyek, dombtetők, hegytetők, 

erodált síkok, nyergek) 

–       Akkumulációs formák általában (vizenyős területek, ártérnél magasabb síksági felszínek, teraszok, 

hordalékkúpok, törmelékkúpok) 

–       Medrek, völgyek (eróziós vízmosások, eróziós árkok, meredek falú patakmeder, kisebb vízfolyások 

elhagyott medrei, jelenkori holtágak, meander maradvány, eróziós völgy, kisebb medencetalp pereme, eróziós-

deráziós völgy, deráziós völgy, deráziós fülke) 

–       Tóparti formák (tavi turzás, tavi abráziós terasz) 

–       Karsztos formák (szárazvölgyek, szurdokvölgyek, korróziós mélyedések, víznyelők, dolinák, zsombolyok, 

uvalák, barlangok, karrosodott lejtők, mészkőplatók, karsztos formák általában, völgytorzók, löszdolinák) 
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–       Homokformák (szélbarázdák, lapos deflációs mélyedések, széllyukak, maradékgerincek, garmadák, 

hosszanti garmadabuckák, parabolabuckák, lepelhomok) 

–       Antropogén formák (települések, utak, vasutak, mélyutak, álteraszok, külszíni bányák) 

A részletes geomorfológiai térképek szinte minden tematikus csoportja fontos információkat tartalmaz a 

tájökológiai kutatáshoz és térképezéshez. Nem csupán morfotópok elhatárolásához, hanem más tájalkotó 

tényezők területi alapegységeinek – tópjainak – elkülönítéséhez is. Ezért is tüntettük fel – zárójelben, 

tájékoztatásként – a teljes jelkulcsot. A hegyidomtani, az akkumulációs formák, medrek, völgyek, tópartok, 

karsztos, homok- és antropogén formák közvetlen segítséget nyújtanak, míg a lejtőkategóriák és a lejtők állagára 

vonatkozó információk a további tagolást segítik, annak lehetséges módjaira hívják fel a figyelmet. 

A speciális geomorfológiai céltérképek közül hazánkban a felszínmozgásos térképek emelendők ki (l. pl. 

Ádám–Schweitzer, 1985, Schweitzer et al. 1983, Schweitzer, 1999). E térképek jelkulcsa alapjában véve 

hasonló a mérnökgeomorfológiai térképekéhez, azoktól főként annyiban különbözik, hogy a felszínmozgások 

folyamatait és formáit részletesebben ábrázolja. A felszínmozgások mellett az eróziós formák térképezése is 

fontos szerepet játszik a mérnökgeomorfológia térképezésben (33. és 34. ábra) 

 

33. ábra Erdővel borított terület legmélyebb vízmosásos szakasza (Somogybabod).  (Jakab Gergely felvétele) 
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34. ábra Mélyen bevágódott eróziós szakadék a Börzsönyben. 

 (Jakab Gergely felvétele) 

Mint említettük, más országok és iskolák térképezési elvei és gyakorlata a magyarországitól többé-kevésbé eltér. 

Érdemes megemlíteni a német 1:25 000-es méretarányú térképezés módszertanát (Geomorphologische Karte der 

Bundesrepublik Deutschland 1:25 000; GMK 25, l. pl. Leser–Stäblein, 1985). Ezek a térképek – a magyarokhoz 

hasonlóan a gyakorlatban és a tájökológiai kutatásban egyaránt jól alkalmazhatók (Kugler, 1965; Leser, 1980b). 

Nagyméretarányú geomorfológiai térképezési példaként a Dunakanyar 1:25 000-es méretarányú térképének 

részletét mutatjuk be, a terület formakincséhez adaptált jelkulccsal együtt (35–36. ábra). 
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35. ábra Részlet a Dunakanyar geomorfológiai térképéből (M = 1:25 000, Kertész, 1981) 
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 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

36. ábra Jelkulcs az 1:25 000 méretarányú geomorfológiai térképhez 

A német geomorfológai térképet közvetlenül a topográfiai térképre rajzoltuk (a hetvenes években a magyar 

jogszabályok nem tették lehetővé, hogy rétegvonalas térképeket bárki használjon és azok tartalma publikus 

legyen). A német GMK 25 a 37. ábrán bemutatott információ-szinteket tartalmazza. 

 

37. ábra A GMK 25 információs szintjei (Stäblein, 1980 nyomán) 

Mint látjuk, a folyamatokat és a szerkezeti hatásterületeket pl. foltszerűen ábrázolják és a térkép tematikus 

tartalma, valamint szerkesztési módszere is különbözik a magyar koncepciótól. 

A német 1:25 000-es méretarányú geomorfológiai térkép (GMK 25) gyakorlati feladatokra való alkalmazásának 

lehetőségeit a 38. ábrán foglaltuk össze. Az ábra természetesen nem csak a német, hanem bármely más 

nagyméretarányú geomorfológiai térkép alkalmazási lehetőségeire vonatkozóan jól eligazít. 
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2. Domborzati elemek görbületi 

vonalai 
– – O – – – O – – – 

3. Kúpok és mélyedések görbülete – – O O – – O – O – 

4. Lépcsők, élek és rézsűk + O + + + – + O + O 

5. Völgyek és völgyvonalak – – O – – – O O – O 

6. Kisformák és érdesség O – + O O – O + – + 

7. Formák és folyamatok nyomai – – O – – – – O – – 

8. Szemcseméret, laza üledékek 

összetétele és jellemzése 
+ + O – + + O – O O 

9. Laza üledékek helyzete – – – – O O – – – – 

10. Laza üledékek rétegzettsége és 

vastagsága 
O – – – + O O – O O 

11. Kőzet – O – O O + – O O O 

12. Geomorfológiai folyamatok + O + O + O – O + + 

13. Geomorfológiai folyamat- és 

szerkezet hatásterületek 
– – – – – O – O – – 

14. Vízrajz + + + O + + + + O O 

15. Kiegészítő adatok O – + O O + + O O O 

          + fontos információ, O esetleg hasznos információ, – nem releváns információ 

38. ábra A GMK 25 alkalmazási lehetőségei különböző tervezési feladatokhoz (Finke, 1980) 

A geomorfológiai térképekre, illetve az azokon található információkra a tájökológiai problémák megoldásához 

van szükség, vagyis a tájökológia nem a geomorfológiai, morfogenetikai kutatási eredményeket igényli. A mi 

szempontunkból tehát a domborzat felépítése, tagolódása, a felszínközeli kőzet és az aktuális morfodinamika a 

legfontosabb információhordozó. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy a geomorfológiai térképek legfontosabb szerepe abban van, hogy 

azok a táj vizuális képét döntően meghatározó földfelszíni formákat ábrázolják. Tájökológiai szempontból a 

hangsúly tehát a morfográfiai és a morfográfiát számszerűen kifejező morfometriai információtartalmon van. 

A domborzat már említett rendező szerepét az alábbi 39. ábra foglalja össze. 
 

1. A  többi tájalkotó tényezőre gyakorolt hatás 2. Az ökológiailag meghatározott táj-potenciál 

területi eloszlására és minőségére gyakorolt hatás 

1.1 Talaj 

A talaj fejlődésére gyakorolt hatás 

(Erózió è akkumuláció) 

2.1 Erdőgazdálkodás 

Közvetett hatás más tájalkotó tényezőkön keresztül 
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1.2 Éghajlat 

A kitettség és a lejtés befolyásolja a besugárzást; hegy-

völgyi szelek, a domborzat által meghatározott 

inverziók, hideg légáramok 

2.2 Mezőgazdaság 

Erózió, fagyveszély, a vegetációs periódus eltolódása 

1.3 Víz 

A beszivárgó víz részarányát irányítja, ezáltal 

befolyásolja a talaj vízháztartását és a talaj genetikáját 

2.3 Üdülési potenciál 

Vizuális sokféleség/egyhangúság 

1.4 Fauna és flóra 

A termőhelyi és biotóp-tényezőkön keresztül közvetett 

hatása van (pl. melegkedvelő növénytársulások, 

fészkelőhelyek) 

2.4 Beépítési potenciál 

Bár a beépítés technikailag mindenütt lehetséges, azt – 

takarékossági és biztonsági okok miatt – a meredek 

lejtésviszonyok mégis korlátozzák 

1.5 Ember 

Az ökológiai adottságokra gyakorolt befolyás a 

kultúrtájban, a földhasználat eloszlási mintázatán 

keresztül (pl. mezőgazdasági kultúrák, közlekedési 

utak, ipari területek, üdülési infrastruktúra) 

2.5 Szennyvíz- és hulladékelvezetési potenciál 

A lejtők alkalmatlanok, a medencék és kúpok 

mérsékelten megfelelők, a síkságok teljesen 

alkalmasak 

39. ábra A domborzat irányító funkciója (Finke, 1994 nyomán) 

Az ábra fejléce azt mutatja, hogy a domborzat egyrészt közvetlenül hat a többi tájalkotó tényezőre – a táblázat 

bal oldalán tehát fontos elméleti, alaptudományos megállapítások olvashatók –, másrészt a különböző használati 

potenciálokat is meghatározza – ez utóbbi fontos gyakorlati, alkalmazott tudományos állítások megfogalmazását 

teszi lehetővé a táblázat jobb oldalán. 

A domborzat rendező szerepével kapcsolatban először a tájbeosztásban betöltött szerepét említjük. Ha például 

Magyarország tájbeosztását idézzük, akkor abban hegységek, dombságok és síkságok szerepelnek – vagyis a 

domborzat az elsődleges rendező (vö. pl. Marosi–Somogyi, 1990), de idézhettük volna a német tájbeosztást is (l. 

pl. Meynen–Schmithüsen, 1953–1962). 

A domborzatnak a tájbeosztásban betöltött szerepéből következik, hogy az a tájökológiai tényezők és 

potenciálok területi eloszlásában irányító szerepet tölt be. Ilyen irányító funkció nyilvánul meg pl. a mikroklíma 

domborzat általi meghatározottságában. Ebben az esetben a kitettség és a lejtőszög tölt be irányító szerepet. 

A kitettség (expozíció, aspektus) azt jelenti, hogy a domborzat valamely részlete – amely nagyjából egységes 

felületnek tekinthető – milyen égtáj felé néz. Kitettségről csak lejtős felszínek esetén beszélhetünk, így definíció 

szerint kijelenthetjük például, hogy a kitettséget csak 5%-nál nagyobb lejtés esetében határozzuk meg, 

egyébként a felszínt kvázi vízszintes síknak tekintjük. 

A gyakorlatban északias, délies, keleties és nyugatias kitettséget szoktunk meghatározni. Az északias kitettség 

pl. azt jelenti, hogy a terület kitettsége ÉNy és ÉK között van, illetve azon belül változik. (Fokban kifejezve 

315° és 45° között.) A kitettség (mikro)klimatológiai szerepére az éghajlat mint tájalkotó tényező bemutatása 

során még visszatérünk. 

A domborzat másik fontos, egyszerű és könnyen meghatározható tulajdonsága a lejtés, amelyet vagy a 

lejtőszöggel, vagy – és ez a gyakoribb – az eséssel, gradienssel, azaz a lejtőszög tangensével – pontosabban 

ennek százszorosával, lejtő%-ként – határozunk meg. Az esés gyakorlatiságát jól bizonyítja, hogy a 45°-os lejtőt 

határozza meg 100%-osként. A különböző gyakorlati ágazatok és az egyes országok más-más esés, illetve 

lejtés- határértékeket használnak. Példaként említsük a magyar mezőgazdasági gyakorlatot, amely a következő 

kategóriákat használja:             0–5, 

5–12, 

12–17, 
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17–25 és 

>25%. 

Ezek a határértékek különböző gyakorlati tevékenységek, talajművelési módok, földhasznosítási tervezés stb. 

tekintetében egyaránt irányadók. 

A kitettségnek és a gradiensnek fontos szerepe van a mezőgazdasági termelésben, különösen a 

szőlőtermelésben. A legjobb adottságokat a délies kitettségű meredek, de még megművelhető lejtők adják. (40. 

ábra). 

 

40. ábra A kitettségnek és a lejtőszögnek döntő szerepe van a szőlőtermelésben. 

Különböző kitettségű és meredekségű lejtők a Mosel-völgyben. (A szerző felvétele) 

A lejtésviszonyok a tájbeli, ezen belül is a geomorfológiai folyamatok szempontjából meghatározó jelentőséggel 

bírnak. A tájban ható folyamatok jelentős részének kiváltó oka az a relatív szintkülönbség, amely két pont 

között észlelhető. Nevezik ezt relief energiának is, helyesen, hiszen a lejtőn lefelé induló anyagmozgás 

lehetőségét ez a helyzeti energia biztosítja. Elegendő itt a talajerózió folyamatára utalni, amelynek két kiváltó 

tényezője van, az egyik az eső mozgási energiája, a másik a lejtésből adódó helyzeti energia. (Az angol 

szakkifejezés: „relative relief” a relatív szintkülönbségre utal.) 

A talajerózió egyébként azért is fontos tájökológiai nézőpontból, mivel a talajpusztulási és akkumulációs 

folyamatok anyag- és energiaáramlással társulnak és így a tájháztartási egyenlegeket módosítják. Gondoljunk 

csak a mezőgazdasági terület terjeszkedésével párosuló erdőirtási időszakokra, amelyek bizonyítékai a hatalmas 

mértékű lepusztulás felhalmozódás-termékei a mai talajszelvények alatt, illetve alkalmasint a talajszelvény 

valamelyik szintjében. A talajpusztulás nemcsak talajveszteséget és felhalmozódást jelent, hanem óriási 

„tápanyag-eróziót”, tápanyag-kivonást is a lepusztulás területéről. A tápanyag eltávozása pedig a növényi 

produkciót, illetve annak potenciálját is csökkenti. 
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41. ábra Potenciálisan erózióveszélyes területek (Forrás: mkweb.uni-pannon.hu) 

A 42. ábrán látható foltok a lejtőn az erózió mértékére utalnak. Az egészen világos foltok azt jelzik, hogy már 

csak a C szint, a lösz, a talajképző kőzet van a felszínen, a vörös foltok pedig valamilyen erdőtalaj B szintjének 

felszíni előfordulását mutatják. 

 

42. ábra A lejtőn jól látszanak a talajerózió nyomai. Bükkalja. (A szerző felvétele) 
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6.3. 5.3. A talaj mint tájalkotó tényező 

A továbbiakban gyakran fogjuk említeni, hogy a talaj, a növényzet és a víz egymással igen szoros kapcsolatban 

álló, meghatározó tájökológiai részkomplexumok. Különösen szembetűnő ez az összefüggés, ha nagy 

méretarányban dolgozunk. Ha Földünk egészét tekintjük, tehát nagyon kis méretarányban dolgozunk, akkor – 

mint ezt az előző fejezetben már említettük – a klíma rendező szerepe tűnik rögtön szembe, majd ezt követi a 

domborzat szerepe fontosságának felismerése, ha azonban közepes, de főként nagyméretarányban dolgozunk, 

úgy az említett három részkomplexum együttes szerepe a legnyilvánvalóbb. 

A talaj mint tájökológiai fő jellemző vizsgálatához talajszelvények és talajfúrások mélyítése szükséges. Azt 

szokták mondani, hogy a jó pedológus egy tetszőleges helyen ásott és spanyolfallal elbarikádozott talajgödörben 

a talajszelvény helyszíni elemzése után pontosan meg tudja mondani, hogy a Föld mely területén van. Ahhoz 

pedig, hogy erre képes legyen, tisztában kell lennie azzal, hogy a vizsgált talaj milyen képződési-ökológiai 

viszonyokat tükröz, vagyis tudnia kell jellemezni az adott ponton egykor és az adott pillanatban domináns 

tájalkotó (egyszersmind talajképző) tényezőket, illetve folyamatokat. A bekötött szemű talajkutató példája azt 

bizonyítja, hogy a talajtulajdonságok alapján egy adott terület tájökológiai viszonyai igen pontosan leírhatók. 

Mindezek alapján értelmetlen volna külön tájökológiai talajtanról beszélni, hiszen a talajtan önmagában is 

tájökológiai értékű részdiszciplínának tekinthető. Így csupán arra van szükség, hogy a talajtan által 

rendelkezésre álló információt tájökológiai szempontból kiértékeljük. Megemlítjük azonban, hogy a 

talajökológia mint önálló tudományág is létezik (l. pl. Burghardt, 1993). 

A talaj tájökológiai szempontból azért is fontos, mert biológiailag hatékony és aktív rendszer és amint tudjuk, a 

tájökológiában az élő természet tényezői nagyon fontos szerepet játszanak. Megemlítjük, hogy Magyarországon 

a talajtan az élő természettudományokhoz tartozik. 

A talajt mint tájalkotó tényezőt mindig az adott tájökológiai kérdéshez igazodva vizsgáljuk. Semmi értelme nem 

volna tehát annak, hogy minden esetben a talaj valamennyi funkciójával foglalkozzunk, hanem mindig csak arra 

a funkcióra kell koncentrálni, amely az adott kérdésfeltevés esetében releváns. A talaj funkciói közül első helyen 

említendő a talaj mint termőhely, ezen kívül – tájtani szempontból – fontos a talaj mint a vízháztartás és az 

anyagcsere szabályozója, mint szilárd és cseppfolyós anyagok szűrője és mint műszaki szerepet betöltő közeg 

(pl. építési alap). 

A talaj szerepét vizsgálhatjuk tisztán elméleti, alap és alkalmazott kutatási szempontból egyaránt. Az 

alapkutatási, tiszta tudomány szempontú vizsgálatok természetesen általános, vagy általánosabb érvényű 

megfogalmazásokat tesznek lehetővé. 

Tájtani, tudományos szempontból a talaj legfontosabb szerepe az, hogy a nagy méretarányú terepmunka során a 

talajtulajdonságok alapján különítünk el egymástól területeket. A 43. ábra Magyarország talajtípusait mutatja be 

kis méretarányban. A nagy méretarányú vizsgálatnál természetesen e térkép egy-egy területfoltja nagyon sok kis 

foltra bomlik. Ez lesz azután a további munka alaptérképe. Az is mondhatjuk, hogy a tájak, illetve a tájtípusok 

elkülönítése (jelentős mértékben) talajtani alapon történik, amennyiben kis területet vizsgálunk részletesen. 

Gondoljunk például Magyarország tájtípus térképére, ahol a hierarchia legalsó szintjén olyan megfogalmazások 

szerepelnek, mint pl. „réti talajú típus”, vagy „csernozjom barna erdőtalajú típus”. 
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43. ábra Magyarország talajtípusai (Forrás: mkweb.uni-pannon.hu) 

A talaj világos differenciáló szerepét korán felismerték (l. pl. Haase, 1973). Különösen fontos volt a talaj 

szerepe az alkalmazott kutatásban, főleg mezőgazdasági alkalmazások esetében (pl. termőhely-kutatás és -

térképezés). A következő ábrákon (44–46. ábra) néhány talajszelvényt mutatunk be. A szelvényeket nem 

elemezzük, csupán azt kívántuk a három, egymástól igen különböző szelvény bemutatásával érzékeltetni, hogy a 

tájértékelés, különösen a mezőgazdasági szempontú tájértékelés egyik igen fontos része a talajtulajdonságok 

értékelése. 
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44. ábra Mészlepedékes csernozjom (Jakab Gergely felvétele) 
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45. ábra Réti szolonyec szelvénye (Jakab Gergely felvétele) 
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46. ábra Pszeudoglejes barna erdőtalaj szelvénye (Jakab Gergely felvétele) 

A tájökológia szemlélet komplexitásra, több tényező-együttes, egyidejű figyelembevételére törekszik, ebben 

különbözik a szaktudományok – jelen esetben a talajtan – szemléletétől. Ha tehát pedotópokat, illetve a 

magasabb hierarchiai szinten geotópokat különítünk el, akkor ennek során a felszínközeli kőzet, a domborzati és 

a hidrológiai tulajdonságok is figyelembe vétetnek. 

A talajhoz mint tájalkotó tényezőhöz talán a legjobban a talajnedvesség, illetve a talajnedvesség-rezsim 

kapcsolódik. Ha e két tényezőt együttesen vesszük figyelembe, úgy pedohidrotópokat határozunk meg. A talaj 

és a talajnedvesség egyúttal a tájháztartás területi típusainak meghatározására is igen jól alkalmazható. A talaj a 
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vízzel való kapcsolatában egyébként úgy is jellemezhető, mint a csapadékvíz fő átalakítója. Ez az átalakítási 

folyamat tulajdonképpen a vízháztartási egyenlet tényezőinek egymásba való átalakulását jelenti, vagyis a 

talajnedvesség és víz (azaz a beszivárgott víz) viszonyát az elpárolgott és lefolyt vízhez. 

A gyakorlati tájökológiai munka igen fontos része a talajfelvételezés. A talajfelvételezés mintavételi helyeinek 

kijelölése történhet sztochasztikus, determinisztikus és vegyes mintavételi módszerrel. A sztochasztikus módszer 

szerint pl. egy négyzethálót „dobunk” a térképre és annak rácspontjaiban vizsgáljuk a talajt. (A négyzetrács 

elemi cellájának oldalhosszúsága a méretaránytól függ.) E módszer előnye a véletlenszerűség, hátránya viszont, 

hogy ugyanolyan adatsűrűséget kapunk a teljesen egyveretű, változatlan területekről, mint a gyakori 

változásokat mutató térségekről. Egy meredek lejtő mentén pl. sokkal változatosabbak a talajtulajdonságok és 

ezáltal a tájökológiai viszonyok, mint egy sík vagy enyhén hullámos felszínen. 

Ha determinisztikus módon választjuk ki a mintavételi helyeket, úgy szakmai tapasztalatunk, szakértelmünk 

(expertségünk) alapján ott veszünk fel több pontot, ahol ezt szükségesnek tartjuk (tehát pl. az említett meredek 

lejtőszakaszon), az egyveretű felszíneken pedig jóval kevesebb mintavételi helyet jelölünk ki. 

A vegyes mintavételi mód az előbbi két módszer kombinációja. Úgy járunk el tehát, hogy a négyzetháló által 

kijelölt pontokban mindenképp veszünk mintát, ott viszont, ahol feltehetőleg nagyobb változatosság várható, 

további mintavételi helyeket jelölünk meg. 

Az ún. katénamódszer az előbb említett módszerektől különbözik, bár azokkal rokon vonásokat is mutat. A 

katéna, vagy katéna-komplexum tulajdonképpen talajtípusok sorozatát, komplexumát jelenti, amelyek bizonyos 

talajképző, egyúttal tájalkotó tényezők (klíma, domborzat stb.) hatására különböző módon fejlődtek, de mégis 

egy „talajtípus-társulást” (sorozatot, együttest) alkotnak. A társuláshoz tartozó talajok egymáshoz csatlakozóan, 

egymás mellett helyezkednek el. A talajtípusok asszociációjának egymás melletti elrendeződése – pl. egy 

felszabdalt dombságon – rendszerint úgy alakul, hogy az a völgyvonaltól a vízválasztóig tart. A katéna fogalmát 

Milne (1936) vezette be a szakirodalomba. Talajtani értelmezése (Milne, 1936; Vageler, 1955) a tájökológiában 

kiterjesztést nyert (l. pl. Klink, 1966; Leser, 1978) és fontos, alapvető módszerré vált. Tájökológiai értelemben 

úgy definiálhatjuk, mint területi eloszlási rendet, mintázatot, amilyen például valamely területi egységben 

előforduló pedotópok – tágabb értelemben véve fiziotópok, illetve ökotópok – egymáshoz kapcsolódó sorozata. 

A katéna (catena) szó spanyol eredetű, láncot, láncolatot jelent – utalva az egymáshoz csatlakozó talajtípusokra, 

talajtípus-csoportokra. Vageler (1940) általánosított először úgy, hogy a módszert Catena-módszernek nevezte. 

Troll (1950) pedig először hívta fel a geográfusok figyelmét arra, hogy ezzel a talajtani módszerrel tájökológiai 

alapegységeket is jól el lehet elkülöníteni. 

A Catena-módszer tipikus katénák keresését és kijelölését jelenti, gyakorlatilag tehát azt, hogy a dombsági-

hegységi területeken tipikus keresztmetszeteket jelölünk ki, majd a talajfelvételezést e szelvények mentén, a 

lejtőprofil kellő számú pontjában végezzük el. A módszer tehát inkább determinisztikus, mint sztochasztikus, 

hiszen a domborzat jellemző pontjait igyekszik megragadni, a felszínre merőleges síkmetszetek mentén. Ha 

tehát egy területet tájökológiai szempontból vizsgálunk, a jellemző katénák fölvételével a terület pedotópjait, 

illetve geotópjait jó közelítéssel tudjuk meghatározni. Így valójában a Catena-elv alkalmazása bármilyen 

ökológiai körzetesítéshez jó alapot nyújt. A „bármilyen” jelző úgy is értendő, hogy gyakorlati alkalmazások 

során is többnyire a Catena-elvből indulunk ki. 

Összefoglalva azt mondhatjuk tehát, hogy a talaj mint ökológiai főjellemző azáltal, hogy rendkívül integrált 

részkomplexumot képvisel, a tájalkotó tényezők között különös jelentőséggel bír. A magas fokú integráció azzal 

magyarázható, hogy a talaj maga is több geofaktor együttes hatásának eredményeként jön létre, így tehát a 

talajban az éghajlat, a domborzat, a felszínközeli kőzet, a növény- és állatvilág, a víz, a művelésmód és – végül, 

de nem utolsósorban – az idő hatása mind jól nyomon követhető. Ez a hatás a különböző talajtulajdonságokban 

– pH, humusztartalom, kicserélhető kationok, agyagásványok stb. – is megnyilvánul. A talajtulajdonságok és a 

környezeti tényezők közötti kapcsolatok illusztrálására a 47. ábrán a humusz és a környezeti tényezők közötti 

kölcsönhatásokat mutatjuk be. Finke (1972) szerint az ábra azt is tanúsítja, hogy a humuszforma további 

ökológiai főjellemzőnek tekinthető a talajon belül, föltéve persze, hogy a humuszképződésben a zavaró 

körülmények szerepe minimális (pl. erdő alatt). 
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47. ábra A humusz mint ökológiai főjellemző (Finke, 1994 nyomán) 

Végül arra is fölhívjuk a figyelmet, hogy hiba volna a talaj mint tájalkotó tényező szerepét eltúlozni. A talaj 

ugyanis – jelentős tompító (puffer-) képességéhez kapcsolódóan – csak igen lassan reagál a környezeti 

tényezők változásaira. Így a túlműtrágyázás, a nehézfémek általi talajterhelés, a növényvédő- és gyomirtó szerek 

túlterhelő hatása stb. a talajtípus változásaiban nem vagy csak csekély mértékben, illetve késleltetve tükröződik. 

E hatások kimutatásához speciális fizikai és kémiai vizsgálatok szükségesek. A talajok változása természetes, 

illetve részben antropogén hatásra is igen lassú folyamat. Gondoljunk például arra, hogy az erdőirtás után az 

erdőtalajok szántóföldi művelése csak igen hosszú idő (évszázadok) után alakította e talajok dinamikáját a 

csernozjom jellegű fejlődés felé (csernozjom barna erdőtalajok). Hasonló példát idézhetünk folyók ártereit 

illetően, ahol szintén hosszú idő szükséges ahhoz, hogy az új fejlődési dinamika – pl. a réti talajok csernozjom 

réti talajokká, majd réti csernozjomokká történő átalakulása – észrevehető legyen. 

Mindezek után természetesen azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a talajban viszont a hosszú időtartamú 

változások, például a klímaváltozások, klímaingadozások nyomai jól visszatükröződnek és megmaradnak, így a 

fosszilis talajok vizsgálata igen jól alkalmazható a paleoökológiában – az egykori ökológiai körülmények 

rekonstruálására. 

6.4. 5.4. A víz mint tájalkotó tényező 

Az előzőekben elmondtuk, hogy Földünkön az éghajlat az elsődleges és a domborzat a második legfontosabb 

rendező tényező. Ha kis méretarányban gondolkodunk, akkor ez kétség kívül igaz. Ahogyan növeljük a 

méretarányt, tehát minél inkább közelítünk a részletek felé, annál kevésbé érvényes ez a megállapítás. Éppen 

ezért az összes korábbi kijelentésünk sarkosságát úgy kívánjuk tompítani, hogy azt mondjuk, hogy talán nem is 

szabad a tájalkotó tényezők közül bármelyiket is döntő szereppel felruházni. 

Az alábbiakban – a talaj után – nézzük a víz–talaj–növényzet részkomplexum-rendszerből a vizet mint tájalkotó 

tényezőt. Azért fogalmazunk ilyen egyszerűen, hogy csupán vízről beszélünk, mert a víz valamennyi 

megnyilvánulási formáját, a hidroszféra egészét kell tájökológiai szempontból elemeznünk. 

A vízháztartás, ezen belül is a  talajvízháztartás szerepe a víz–talaj–növényzet kapcsolatban rendkívül fontos, 

ezért sokan a vízháztartásról mint ökológiai fő jellemzőről beszélnek (vö. pl. Neef et al., 1961). Igaz, a Neef-féle 

iskola elsősorban a talajnedvességről beszél, talajnedvességrezsim-típusokat definiál, amelyek központi szerepet 

játszanak. A víz szerepe természetesen megjelenési formájától függ (mederben folyóvíz, állóvíz, talajvíz, 

talajnedvesség stb.). Tájökológiai szempontból a víz mennyisége mellett minősége, tehát fizikai és kémiai 

tulajdonságai is fontosak. 
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Az adott helyen és időben rendelkezésre álló víz mennyisége és minősége elsősorban meteorológiai tényezők 

függvénye, különös tekintettel e tényezők periodicitására. Az adott helyen lévő víz mennyisége természetesen a 

horizontális és vertikális anyagáramlásokkal is kapcsolatban áll. Itt a tájökológia egyik legfontosabb 

feladatköréhez érkeztünk, nevezetesen a szomszédsági viszonyok és hatások kérdéséhez. Ezzel kapcsolatban 

fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a közeli, illetve a távoli szomszédságra gyakorolt hatás között. A távoli 

hatásra jó példát adnak az árvizek, amelyek a vízgyűjtő valamely távoli pontján uralkodó olyan szélsőséges 

időjárási helyzet következményei, amelynek az adott hely időjárásához semmi köze sincs. 

A víz és a többi tájalkotó tényező kapcsolatának vizsgálata nagyon fontos tájökológiai feladat. A víz és a talaj, 

illetve a talajképző kőzet kapcsolatának elemzése során ismét szembe találkozunk a mintavétel problémájával, 

illetve annak lehetséges módjaival. Nem kívánjuk megismételni azt, amit erről a talajjal kapcsolatban már 

elmondtunk, hanem egy másik fontos – a talajvizsgálatokra is érvényes – aspektusra hívjuk fel a figyelmet, 

nevezetesen: a diszkreditás (diszkrét értékeknek az elszigetelt, önálló, egyedi értékeket nevezzük) és a 

kontinuitás (folytonosság) szempontjára. Arról van ugyanis szó, hogy diszkrét pontokban – pl. talajvízkutakban 

– észleljük a felszín alatti víz különböző tulajdonságait és ezekből folytonos felületekre érvényes 

következtetéseket kívánunk levonni. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ismét csak saját szakértelmünkre, analógiákra 

és eddigi ismerteinkre támaszkodhatunk. 

Tájökológiai szempontból tehát a talajban lévő víz (talajnedvesség és talajvíz) a legfontosabb, hiszen ebben 

fejeződik ki a legjobban a tájalkotó tényezők kölcsönhatása, mivel ez van a legközvetlenebb kapcsolatban a 

felszínközeli kőzettel, a talajjal, a domborzattal és a növényzettel. 

A talajban rendelkezésre álló víz messzemenően időjárás függő, a meteorológiai tényezők változásaira azonban 

csak később, bizonyos idő elteltével reagál. Emellett fontos az is, hogy a talajban lévő víz a meteorológiai 

tényezők változásaira kevésbé intenzíven reagál. Ha tehát pl. a csapadék, illetve a talajvíz évi járásának görbéjét 

egymás alá rajzoljuk, úgy az utóbbi görbe futása elsimítottabb, kiegyenlítettebb, szélső értékei alacsonyabbak és 

a csapadékgörbéhez viszonyítva eltolódva jelentkeznek. A szélső értékek egyébként az átlagértékeknél sokkal 

fontosabbak, hiszen – mint az köztudott – az ökológiai viszonyok szempontjából a „nagyon kevés vagy semmi” 

rendelkezésre álló víz (kvázi aszály), illetve a „nagyon sok, túl sok” víz (árvíz, belvíz) döntő jelentőségű. Ha 

gyakorlati szempontból nézzük, ez még inkább igaz (ha pl. a növénytermesztés, vagy valamely konkrét növény 

termesztésének potenciálját vizsgáljuk). 

A talajnedvesség-háztartás tájökológiai fontosságát sok szerző hangsúlyozza 

(l. pl. Hambloch, 1957; Mosimann, 1980; Seiler, 1983; Leser, 1978, 1991). Tájökológiai szempontból 

tulajdonképpen csak a talajvizet és a felette lévő kapilláris zónát szükséges részletesen tanulmányozni, hiszen 

ezek állnak az ökoszisztémával közvetlen kapcsolatban, ezek befolyásolják a tájháztartást közvetlenül. A 

talajnedvesség már említett időbeli változékonysága tehát tulajdonképpen a tájháztartás változékonyságának 

okozója, amit viszonylag könnyen tudunk mérni, nyomon követni. Neef et al. (1961) fogalmazták meg először, 

hogy a talajnedvesség az ökológiai varianciát jellemző paraméter. Az ökológiai variancia (változékonyság) a 

talajnedvességnek a termőhely anyagforgalmában kifejeződő változékonysága, ami az időjárás függvénye. A 

nedvességtartalom eloszlása a talajban elsősorban a fizikai talajféleségtől függ. A 2. táblázat a talajnedvesség-

típusok rendszerét mutatja be. 

2. táblázat Talajnedvességrezsim- (TNR-) típusok (Thomas-Lauckner–Haase, 1967; Leser, 1976 nyomán) 

A.    talajvíz által befolyásolt talajnedvesség-rezsimek 

I.                 Az összes talajszint az egész éven át erősen átnedvesedett (állandó talajvíz TNR) 

II.               A gyökérzónát alkotó felső talajrétegek évszakosan váltakozó átnedvesedése (periodikus talajvíz 

TNR) 

B.    lejtős talajvíz által befolyásolt talajnedvesség-rezsimek 

I.                 Az összes talajszint az egész éven át erősen átnedvesedett (állandó lejtős talajvíz TNR) 

II.               Az összes talajszint az egész éven át erősen átnedvesedett (periódikus lejtős talajvíz TNR) 

III.             Az altalaj egész éven át tartó átnedvesedése (állandó mély lejtős talajvíz TNR) 

IV.            Az altalaj évszakosan változó átnedvesedése (periódikus mély talajvíz TNR) 
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C.    vízlencsék által befolyásolt talajnedvesség-rezsimek 

I.                 A vízlencse fölötti fő gyökérzóna egész éven át tartó erős átnedvesedése (állandó vízlencse TNR) 

II.               Az átnedvesedés évszakos változása a fő gyökérzónában (periódikus vízlencse TNR) 

III.             Az átnedvesedés évszakos változása a vízlencse vízvezetőjében (mély vízlencse TNR) 

D.    szivárgó vizektől függő talajnedvesség-rezsimek 

I.                 A fő gyökérzóna évszakosan erősen változó átnedvesedése (váltakozóan friss szivárgó víz TNR) 

II.               A teljes talaj egész éven át tartó kedvező átnedvesedése (friss szivárgó víz TNR) 

III.             A nedvesség ugrásszerű változása a talajszintek, illetve rétegek között az egész éven át (réteges 

szivárgó víz TNR) 

Magyarországon nem ezt, hanem a talajok vízgazdálkodását tartalmazó rendszert használjuk (Várallyay et al., 

1980).Összesen hét ilyen csoport különíthető el. Ezek az alábbiak: 

            I. Igen nagy vízbefogadó képességű, gyengén víztartó talajok (pl. futóhomok, laza, nem humuszos 

homok). 

            II. Nagy vízbefogadó képességű, közepes víztartó képességű talajok (mechanikai összetételük homok 

vagy vályogos homok; ilyenek pl. az Alföld humuszos homoktalajai, homokos mechanikai összetételű réti, 

öntés réti és csernozjom talajai). 

            III. Jó vízbefogadó képességű, jó víztartó talajok (pl. a Tiszántúl csernozjom és réti csernozjom talajai, a 

Duna-Tisza köze réti csernozjom talajai, valamint öntés réti, réti öntés- és öntéstalajainak egy része). 

            IV. Közepes vízbefogadó képességű, jó víztartó talajok (agyagos és agyagos vályog mechanikai 

összetételű réti öntéstalajok, vályogos réti talajok stb.). 

            V. Közepes vízbefogadó képességű, erősen víztartó talajok (vályogos agyag, agyag mechanikai 

összetételű réti talajok, mélyen szolonyeces réti talajok egy része). 

            VI. Rossz vízbefogadó képességű, erősen víztartó talajok (nehéz mechanikai összetételű, szolonyeces 

talajok, közepes és mély sztyeppesedő réti szolonyecek stb.). 

            VII. Igen rossz vízbefogadó képességű, igen erősen víztartó talajok (kérges és közepes réti szolonyecek, 

szoloncsák-szolonyecek). 

A hét kategóriához tartozó jellemző adatokat a 3. táblázatban mutatjuk be. 

3. táblázat Vízgazdálkodási kategóriák jellemző adatai (Várallyay et al., 1980 nyomán) 
 

Vízgazdálkodási 

kategória 
Vízkapacitás 

Tf % 

Diszponiblis víz 

Vk % 

Víznyelő képesség 

mm/óra 

I. <16      60 >300 

II. 16–24 50–60 >300 

III. 24–32 50–60 100–200 

IV. 32–40 40–50 70–100 

V. 32–40 20–40 70–100 
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VI. >40 20–40 30–70 

VII. >40 <20 <30 

A talajnedvesség fajtái közül tájökológiai szempontból a növények számára rendelkezésreálló (ún. diszponilibis) 

víz a legfontosabb. Nem feladatunk a talajban lévő vízformák, illetve ezek meghatározási módszereinek 

bemutatása, hiszen ez már nem a víz mint tájalkotó tényező, hanem a talajhidrológia tárgyköréhez tartozik (erről 

l. részletesen pl. Stefanovits–Filep–Füleky, 1999). Annyit említünk csupán, hogy a növények szempontjából az 

1,8–4,2 pH tartomány a fontos, továbbá, hogy a talajok mechanikai összetétele a víz megtartása szempontjából 

is döntő és azzal közismert módon függ össze: a homoktalajok vízmegtartása a legrosszabb, az agyagtalajok 

pedig kevesebb vizet képesek a növényeknek átadni, mint a vályogtalajok, mert bennük a víz túlnyomó része 

nagyon erősen kötve van. 

A vízformák közül a talajvízen és a talajnedvességen kívül a felszíni vizek szerepéről is meg kell emlékeznünk. 

Az állóvizek, tavak környezeti hatása nagyságuktól is függ. Egy nagy felületű tó közvetlen környezetére jelentős 

hatást gyakorol, ami nemcsak a tavat körülvevő szárazföldi – tehát nem vízi – ökoszisztémákra vonatkozik, 

hanem a tó fölötti és az azt körülvevő légrétegre is – az állóvizeknek jelentős (mikro-, mezo-) klimatikus 

hatásuk van. 

A felszíni vizek hálózata – a vízhálózat – Földünkön rendkívül fontos térszerkezetet határoz meg. Ez a térbeli 

rendszer a táj-ökoszisztéma rendszerétől különböző, de bizonyos esetekben – elsősorban a hierarchia 

legalacsonyabb szintjén – azzal egybe is eshet. A rendszer alapja a vízhálózat elágazó rendszere, amelyet a 

hierarchia legalacsonyabb és legmagasabb szintjéről kezdve egyaránt felépíthetünk. Ha a rendszert a 

legalacsonyabb szint felől kiindulva építjük föl, úgy az összehasonlíthatóságot jobban biztosítjuk. 

Horton előtt a vízgyűjtő medencékkel csak a leírás szintjén foglalkoztak. Horton, később Strahler (1952a, 

1952b, 1954, 1956, 1957, 1958) és munkatársai (Melton, Morisawa, Schumm) kidolgozták a „kvantitatív 

geomorfológia” módszereit a vízgyűjtő medencékre. Így módszereink csupán folyóvízi eróziós területekre 

volnának érvényesek. A vízgyűjtő-analízis céljára ideálisak a humidus klímaterületeken fejlődő „maturus” 

felszínek. Ennek ellenére arid, szemiarid körülmények között is jól alkalmazható, sőt megfelelő módosítással 

szinte valamennyi formacsoportra (a pedimentek és az alluviális síkságok kivételével) átvihető. 

Alapfogalomként a vízgyűjtő medence mint nyílt rendszer szerepel. Azért értelmezzük a medencét nyílt 

rendszerként, mert határain keresztül anyag- és energia-transzport bonyolódik le és természetesen állandó 

energiaátalakulások mennek végbe. A vízgyűjtő egy kiegyensúlyozott állapot felé törekszik. Ezt gyakran 

megelőzi egy átmeneti állapot, amely főként tektonikus mozgások (pl. gyors kiemelkedés) következtében áll 

elő. Az átmeneti állapot addig tart, míg az új vízhálózat kialakul. 

Mit jelent a kiegyensúlyozott állapot? Egy kiegyensúlyozott állapotú vízgyűjtőben a felszíni formák 

elegyengetettek; erre az állapotra az eróziós és transzportációs folyamatok hatására létrejött, kiegyensúlyozott 

anyagáramlás mutat. A potenciális energiák a víz- és a törmelékmozgás kinetikus energiájává alakulnak át. A 

Horton-féle rendszer érvényessége attól függ, hogy az adott klímafeltételek, adott fizikai jellemzők, az eróziós 

folyamatok adott intenzitása esetén a medence formakincse, a vízhálózat eléri-e ezt az egyensúlyi állapotot. Ha 

az adott feltételek megváltoznak, az egyensúly felborul. Gyors változások sorozatán keresztül a vízgyűjtő új 

geometriai jellemzői alakulnak ki, és az egyensúly ismét helyreáll. 

Horton (1945) bevezette a vízfolyások rendjének fogalmát. Ha egy területről olyan térkép áll rendelkezésünkre, 

amely az összes vízfolyást feltünteti, akkor az első rendet azon vízfolyások kapják, amelyeknek nincsen 

mellékáguk (tehát részvízgyűjtőjük sem); az elsőrendű vízgyűjtőket lecsapoló vízfolyások másodrendűek 

lesznek, és így tovább. Nyilván a fő folyó kapja a legmagasabb rendet (48. ábra). 
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48. ábra Péli-völgy. A vízhálózat rendek szerinti osztályozása 

Az 49. ábra bemutatja és felsorolja a különböző paramétereket, amelyeket a felszíni vízgyűjtők háztartási 

mérlegében felhasználunk. Az ábra alapján a vízgyűjtőben való számolás bonyolultnak tűnhet, pedig az 

alapösszefüggés igen egyszerű: a csapadék (CS) az input, amelyből a következő outputok képződnek: a 

csapadékvíz egy része elpárolog (P), egy része beszivárog (B), egy része pedig lefolyik (L). Ez adja a 

vízháztartási alapegyenletet: 

CS = P + B + L 
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Jel 

  

Mértékegység Jelentés Magyarázat 

N Mm Területi csapadék, 

szabadtéri csapadék 
Egy adott terület csapadékmennyiségének átlaga 

(közvetlenül a talaj, illetve a növénytakaró fölött 

mérve) 

NB Mm Növényi állományra 

eső csapadék 
A szabadtéri csapadéknak az a része, amely a 

növénytakaró-állományon (társuláson) keresztül a 

talajfelszínre jut 

AET Mm Aktuális, illetve 

tényleges párolgás 
Párolgás mennyisége adott meteorológiai 

feltételek esetén a helyi növényzet által 

szabályozott vízutánpótlás mellett 

T Mm Transpiráció A növények párologtatása, részben biológiailag 

irányított folyamat, amelynek során a növények a 

felvett vizet a környező légrétegnek leadják 

E Mm Evaporáció Az a fizikai folyamat, amelynek során a vízgőz a 

környező légrétegnek leadódik, az alábbi közegek 

révén: 

EP Mm Intercepció (növényi 

intercepciós 

evaporáció) 

Növényi felületek 
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EL Mm Intercepció (avar, 

szalma intercepciós 

evaporáció) 

Növényi-maradvány takaró (avar, szalma, mulcs) 

EB Mm Talajpárolgás Talajfelület 

A Mm Területi lefolyás A lefolyás mennyisége; lefolyási tényező 

(arányszám), amelyet egy bizonyos idő alatt 

lefolyt víz mennyiségéből a hozzá tartozó 

vízgyűjtő területéből számítunk ki; felszíni 

lefolyás (vízfolyásokban) és felszín alatti lefolyás 

A0 Mm Felületi lefolyás Csapadékvíz (vagy területi csapadék), amely a 

talajba nem szivárgott be (AS1), hanem a talaj 

felületén folyik le (kivéve azt a vizet, amely 

vízfolyásokban áramlik) 

AS1 Mm Beszivárgás, 

infiltráció 
Csapadékvíz, amely a talajfelszínről, vagy az 

avarról/mulcsról a gyökérzónába beszivárog. 

AS2 Mm Leszivárgás Szivárgó víz, amely a gyökérzónától a 

gyökérmentes zónába leszivárog 

AS3 Mm Hozzáfolyás Szivárgó víz, amely a talajvízbe szivárog; talajvíz-

újraképződés 

AI Mm Interflowing A talajban oldalirányban és a talajvíz feletti 

takarórétegekben elfolyó víz 

A6 Mm Talajvíz-lefolyás A talajvízben a fő folyó irányába és ahhoz lefolyó 

víz 

AnA Mm Felszín alatti elfolyás A szóban forgó vízgyűjtőből felszín alatt elfolyó 

víz 

AnZ Mm Felszín alatti 

hozzáfolyás 
A szóban forgó vízgyűjtőhöz a felszín alatt 

hozzáfolyó víz 

AK Mm Kapilláris vízemelés A talajvízből felfelé irányuló vízmozgás 

49. ábra Egy vízgyűjtő modellje (Wohlrab et al., 1992) 

Az ábrán szereplő paraméterek ezt az alapegyenletet finomítják. A tájalkotó tényezők, a felszínközeli kőzet, a 

domborzat, a talaj, a növényzet és a különböző földhasználati módok (pl. beépítés) a párolgást, a lefolyást és a 

beszivárgást módosítják. Az egyenlet finomítása tulajdonképpen ezeknek a tényezőknek a módosító szerepét 

adja meg, ezért a víz és a többi tájalkotó tényező közötti rendszerkapcsolatok a (kis)vízgyűjtőn határozhatók 

meg a legjobban. Így tehát ismét csak a rendszerelemzés az a módszer, amelynek segítségével a hidrológiai 

rendszerek viselkedése a legjobban tanulmányozható, illetve előjelezhető. A gyakorlati, tervezési munka is a 

vízgyűjtő kereteire kell, hogy vonatkozzék. A gyakorlati, tervezési intézkedések hatása úgyszintén a vízgyűjtő 

egészének figyelembe vételével adható meg. Az 50. ábra egy magyarországi folyót mutat be, amely kvázi 

természetesnek tekinthető. 
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50. ábra A Hernád alámosott partja Abaújvárnál (Szalai Zoltán felvétele) 

A többi vízformáról még ilyen röviden sem emlékezünk meg, mivel azok közvetlenül nem hatnak a táj-

ökoszisztémára. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a mélységi vizek, a hévizek, rétegvizek stb. nem 

szólnának bele a tájháztartásba, és hogy egy adott helyen ne játszanának meghatározó szerepet. 

6.5. 5.5. Az éghajlat mint tájalkotó tényező 

Bár a tájökológiai kutatásokban inkább a kisebb nagyságrendű klímák – mikroklíma, terepklíma, állományklíma 

– állnak az érdeklődés középpontjában, geográfus szemmel nézve a makro- és mezoklíma legalább ilyen 

fontosnak tűnik – amint erre már korábban is utaltunk. A dimenzió jelentősége tehát ismét előkerül. A részletes, 

nagy méretarányú – mondhatni, tipikusan tájökológiai feladatoknál – nyilván a kisebb léptékű klímák fontosak, 

az áttekintő, kis méretarányú vizsgálatoknál – regionális és globális szinten tehát mindenképpen – pedig a 

nagyobb dimenziójú klímák érdekesek. 

A klímaövekről már korábban szóltunk. A globális övezetesség ebben a dimenzióban más tájalkotó tényezőkre 

is befolyással van. Erre a növényzeti övek kialakulása triviális példa. Csak viszonylag későn, a 60-as években 

fedezte fel a szakma, hogy a geomorfológiai folyamatok is klímafüggők. Bulla Béla magyar és Julius Büdel 

német geográfusok fogalmazta meg először átfogóan a klimatikus geomorfológia lényegét (Bulla, 1954; Büdel, 

1963). A nemzetközi irodalom azonban szinte kizárólag Büdel nevét ismeri, lévén, hogy Bulla magyarul 

publikált. 

A klíma szerepét általánosan – tehát a dimenziótól függetlenül – megítélve elmondhatjuk, hogy az meghatározza 

a földfelszíni folyamatokat – tehát a lepusztulást általában, ezen belül az eróziót, az aprózódás és mállás 

mechanizmusát stb. –, a talajképződést, a talaj vízháztartását és hőmérsékletét, a vegetációs periódus hosszát stb. 

Az alábbiakban először a kis dimenziójú klímákkal, a terep- és mikroklímával foglalkozunk. E kettő között is 

dimenzionális különbség van. Terepklímán nagyobb tájrészek, területrészek klímáját értjük, mint pl. völgyek, 

fennsíkok éghajlatát. A városklíma is ebbe a dimenzióba sorolható. A mikroklíma pedig kisebb területi 

egységek klímája, mint amilyenek pl. kisebb völgyek, deráziós mélyedések, lejtőrészek (inflexiós sáv, lejtőláb, 

lejtőtető). A mikroklíma a példában említetteknél sokkal kisebb területek éghajlatát is jelentheti, a dimenziónak 

tehát alsó határa nincs. 
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 A tájökológusok figyelme már három, négy évtizeddel ezelőtt az antropogén befolyás alatt álló klímák felé 

fordult. A városi, ipari (urbanogén, technogén) ökoszisztémákra gondolunk itt elsősorban. Sőt – mondhatni – 

előbb tanulmányozták a városi és ipari területek klímáját és csak később kezdtek ennek tájökológiai 

vonatkozásaiban elmélyedni. Nyilvánvaló, hogy a mikro- és városklimatológiai vizsgálatok elsősorban 

gyakorlati szempontból érdekesek. 

A klasszikus tájökológiai vizsgálatok az éghajlati tényezők elemzésével foglalkoznak, így a napsugárzás, a 

hőmérséklet, csapadék, légnedvesség, szél és maga a levegő – ez utóbbi különös tekintettel az emberi 

tevékenység következtében változó kémiai összetételére – képezik a kutatás tárgyát. A növényökológiai, 

geobotanikai és biogeográfiai munkáknak mindig is fontos része volt a (mikro)klíma vizsgálata. Ugyanezt 

mondhatjuk el a kísérleti geomorfológiával és természetföldrajzzal kapcsolatban is. A talajerózió méréséhez az 

elengedhetetlenül szükséges csapadék-adatok – különös tekintettel a minél jobb felbontású intenzitás-adatokra – 

mellett általában más meteorológiai adatot is gyűjtöttek (főként hőmérséklet- és szélmérések adatait). A 

természetföldrajzi folyamatvizsgálatokhoz kapcsolódó meteorológiai adatok gyűjtéséből gyakorta adódott olyan 

helyzet, hogy végül is a meteorológiai adatoknak csak egy töredékét tudták hasznosítani. Mindez azért van így, 

mert meteorológiai adatgyűjtés régóta folyik, ennek következtében szabványosított módszerei vannak, amelyek 

segítségével azonnal megkezdhető a mérés és adatgyűjtés. Magyarul tehát, sok esetben fölöslegesen is gyűjtenek 

adatokat. A tervezési munkákkal kapcsolatban nem állíthatjuk ugyanezt, mivel általában nem megfelelő az 

adatnyerési pontok sűrűsége és az adatsor hossza ahhoz, hogy azokkal a tervezést kellő módon támogatni 

lehetne. 

Az éghajlati és időjárási adatokkal többnyire az a helyzet, hogy nem állnak kellő számú és viszonylag egyenletes 

térbeli eloszlású pontban rendelkezésre és az adatsorok hosszúsága sem kielégítő. Ezt a problémát különböző 

interpolálási eljárásokkal és adatgeneráló módszerekkel igyekeznek áthidalni. E módszerek azonban nem 

képesek a valós adatokkal konkurálni. Példaként említhetjük az Egyesült Államokban kifejlesztett számítógépes 

talajeróziós modelleket (pl. EPIC – Erosion Prediction Impact Calculator, illetve WEPP – Water Erosion 

Prediction Project), amelyek olyan meteorológiai adatokat követelnek, amelyek igen ritkán állnak rendelkezésre. 

Ugyanakkor felkínálják az adatgenerálás lehetőségét is. 

Az alkalmazott városökológiai-kutatások között a városklimatológia hosszú idő óta vezető szerepet tölt be (l. pl. 

Fezer, 1981; Horbert–Kirchgeorg, 1980). A közelmúltból pedig nagyszámú olyan munkát idézhetnénk, amely a 

levegő minőségével, tisztaságával, illetve szennyezettségével foglalkozik. A városi klimatológiai adatnyerés 

helyzete sokkal jobb, össze sem hasonlítható az időjárási adatokkal kapcsolatban fentebb említett általános 

helyzettel. 

A részletes tájökológiai munkához az éghajlat kis területen belüli változásainak minél pontosabb megragadása 

szükséges. A kis területen belüli éghajlati különbségek elsődleges kiváltója a besugárzás, amely közismerten a 

terület lejtésétől és kitettségétől függ (18. ábra). A kitettségtől való függőség miatt beszélünk kitettségi – 

expozíciós – klímáról, amely a geomorfológiai folyamatok fontos meghatározója. A legnagyobb különbség az 

északias és a délies kitettség között mutatkozik. Az aprózódás és mállás nem az északias, hanem a délies 

kitettségű lejtőkön legerősebb. Ennek az az oka, hogy a déli lejtő nappal – télen is – erősen felmelegszik, 

éjszaka pedig – nyáron is – lehűl, így a nagy hőmérsékletkülönbség az aprózódás-mállást jobban segíti. 

Különösen igaz ez a fagy okozta aprózódásra. 

Az 51. ábra azt mutatja be, hogy a sugárzás irányára merőleges a x b felületre eső, négyzetcentiméterenkénti 

besugárzás a szoláris állandót (J0) adja. 
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51. ábra A besugárzás intenzitásának a beesési szögtől való függése (Weischet, 1977) 

Ez a sugárzási mennyiség a horizont síkján egy nagyobb felületen oszlik el, tehát a horizonton a sugárzás 

mennyisége és intenzitása kisebb. A sugárzásnak egy kúpon való területi eloszlásáról az 52. ábra tájékoztat. 
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52. ábra Egy kúp besugárzási viszonyai az év folyamán (Knoch, 1963) 

Az éghajlat mint tájalkotó tényező gyakorlati szempontból, az alkalmazott kutatásban is fontos szerepet tölt be. 

Az éghajlat minőségét sokféle nézőpontból értékelhetjük: mezőgazdasági, üdülési, beépítési, várostervezési stb. 

aspektusból. Egy-egy terület lehet az egyik ágazat feltételrendszere szerint megfelelő, a másiké szerint nem, 

vagy kevésbé megfelelő. Településtervezési szempontból pl. egy védett völgybeni fekvés a környezetéhez 

képest magasabb hőmérséklettel és páratartalommal, kevésbé jó bioklimatológiai adottságokkal bír, a 

földművelésre viszont igen jó lehetőségeket kínál. 

Ha az üdülésre való alkalmasságot elemezzük, akkor térképezhetjük pl. a hideg levegő által veszélyeztetett és az 

erős szélnek kitett térségeket. Településtervezési szempontból sem közömbös, hogy pl. egy területen a hideg 

légtömegek hosszú ideig tartózkodnak, gyenge az átszellőzés és gyakran üli meg a köd (Finke, 1994). A 

mezőgazdasági alkalmasság szempontjából úgyszintén fontos azon területeket ismerni, ahol megül a hideg 

levegő, korán beköszönt a fagy stb. A városokban ismét más kérdések állanak a középpontban: pl. a 

szélgyakoriság és szélerősség, a szél ugyanis kiszellőzteti a városból a rossz, szennyezett levegőt stb. A 

különböző gyakorlati példák sora végtelen. 

Elméleti-gyakorlati kérdés a globális klímaváltozás, amely napjainkban antropogén hatásra megy végbe (erről 

részletesen l. Kertész, 2001). A globális klímaváltozás oka, az üvegházhatás, közismert tény (Czelnai, 1999). A 

globális klímaváltozás természetszerűleg hat a táj-ökoszisztémára is, hiszen a klíma átalakulása valamennyi 

dimenzióban érezteti hatását. 
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Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a klíma alrendszer jelentősége abban van, hogy tényezői mérhetők és 

szabályozó funkciója jól felismerhető. Globális és regionális dimenzióban a makro- és mezoklíma, a kisebb 

dimenziókban pedig a terep- és mikroklíma szabályoz. A tájökológiai vizsgálatokban ez utóbbi fontosabbnak 

tűnik, különös tekintettel a horizontális és vertikális anyag- és energia áramokra. 

7. 6.   Az élővilág mint tájalkotó tényező és szerepe az 
értékelésben 

7.1. 6.1. A növényzet mint tájalkotó tényező 

Ismét a Leser-féle rendszer szemléletű ábrából indulunk ki (15. ábra), amelynek bal oldalán találjuk a (biotikus) 

tényezőket, amelyekhez a növény- és állatvilág tartozik. A biotikus tájalkotó tényezők területi egységei a fitotóp 

és a zootóp, működési formái pedig a fitocönózis és a zoocönózis. Ha mindkét tényezőt tekintjük, akkor pedig a 

területi egység a biotóp, a működési pedig a bioszisztéma. A következőkben tehát e tényezőkről fogunk 

beszélni. 

A növényzettel mint tájalkotó tényezővel csak nagyon érintőlegesen foglalkozunk, hiszen a kérdés alapos 

elemzése átvezetne a biológiai ökológia területére. Kérdéses tehát, hogy a növény- és állatvilág vizsgálata 

milyen mértékben jusson szerephez a tájökológián belül. 

Ismét megemlítjük, hogy a talaj–víz–növényzet összetartozó tényezők és mindhárman, tehát a növényzet is 

ökológiai főjellemzőnek tekintendő. A növényzet vizsgálatának jelentősége abban áll, hogy nagyon érzékenyen 

reagál a legkisebb környezeti változásra is. Így például, ha egy száraz periódus következik be, akkor a növények 

elindulnak a nedvesebb területek felé. Így van ez a Kiskunságban is, ahol gyakran van hosszabb aszályos 

periódus. Természetesen a homok mozgása is közrejátszik abban, hogy a buckák felszínén nincs növényzet (53. 

ábra). 

 

53. ábra Futóhomok bucka Fülöpháza térségében. Növényzet csak a nedvesebb, alacsony térszínen van. (A 

szerző felvétele) 

A növényzet a tájháztartás változásainak legjobb és legszembetűnőbb kifejezője. A növényzet egyben a sokéves 

átlagban tapasztalható termőhelyi hatásösszefüggések visszatükrözője és jelzője, így a szélsőséges évek hatása 

sok éves vizsgálat esetében elhanyagolható. Az 54. ábrán nedvességkedvelő növényzet látható. 
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54. ábra Nedvességkedvelő növényzet Tenerife szigetén. (A szerző felvétele) 

Ezekkel az előnyökkel szemben a következő hátrányok állnak szemben. A kultúrtáj fajstruktúráját az 

antropogén hatások többé-kevésbé megváltoztatták, így a növényzet valójában csak akkor használható fel az 

ökoszisztéma indikátoraként, ha az antropogén hatás szinte teljesen kizárható. Az 55. ábra azt szemlélteti, hogy 

egy harmonikus, esztétikus megjelenésű, zöld tájon nem látunk mást, mint ember által telepített növényzetet. Az 

56. ábrán pedig azt látjuk, hogy egy szélsőségesebb éghajlatú, száraz térség hasznosítása is lehetséges, ahol a 

természetes növényzet felszínborítása és zöld tömege kisebb, mint pl. a képen látható hasznosítással.  
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55. ábra A Tapolcai-medencén végigtekintve eredeti természetes vegetáció nem látszik.                   (A szerző 

felvétele) 

 

56. ábra Mezőgazdasági földhasználat kedvezőtlen nedvesség-ellátottságú területen Délkelet-Spanyolországban, 

Alicante térségében. (A szerző felvétele) 

Haffner (1968) szerint a kultúrtáj növényzetének állapotát osztályozni szükséges, éspedig a következő 

kategóriák felállítását javasolja: még alapvetően természetes (érintetlen – természetes – természetközeli – 

részben természetközeli) (57. ábra), illetve kultúrhatás alatt álló (részben természetidegen – mesterséges és 

természetidegen). 
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57. ábra Fás legelők Baranyában (Forrás: www.hidrologia.hu) 

 A másik hátrány ennél bonyolultabb hátterű kérdés. Igaznak fogadható el az a feltételezés, hogy egy vizsgált 

területen belül, annak különböző részein előforduló azonos növénytársulások nagyon hasonló vagy teljesen 

azonos ökológiai kapcsolatrendszerre, hatásmechanizmusra utalnak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 

élettelen tényezők hatásmechanizmusának eredménye, illetve annak növényfiziológiai összhatása abban az 

esetben is azonos lehet, ha az összes élettelen tényező egyenként nem azonos. Ebből az is világosan következik, 

hogy bár a növényzet vizsgálata igen fontos információkhoz vezet el, mégsem pótolhatja vagy helyettesítheti a 

többi tájalkotó tényező elemzését. Az élettelen tényezőkön kívül más, biotikus tényezők és hatások, mint pl. a 

fény, a tápanyag, víz iránti konkurencia is beleszólnak a faj összetétel meghatározásába. Az élettelen termőhelyi 

tényezőkkel szemben ez utóbbiak csak igen körülményesen vizsgálhatók, illetve határozhatók meg. Ahogy 

Leser (1978) helyesen állapítja meg, a növényzet vizsgálata, a növényszociológiai elemzés és térképezés 

semmiféleképpen sem pótolja azokat a számszerű értékeket, amelyek a tájháztartás dinamikájának 

meghatározásához feltétlenül szükségesek. 

Ez a megállapítás az elméleti kutatás szempontjából kétségtelenül igaz, ha azonban valamilyen gyakorlati 

kérdésre keressük a választ, nem biztos, hogy a táji ökoszisztéma valamennyi részkomplexumának egyenkénti 

és komplex vizsgálata szükséges. Egy adott gyakorlati kérdéshez elegendő lehet a vegetáció termőhelyi 

mutatója. Mutató érték, mert megmutatja, hogy a geofaktorok összhatásaként milyen termőhely és ezen milyen 

növényzet jön létre. 

A növényzet Földükön első közelítésben az éghajlati és a magassági övezetességet követi. Az 58. és 59. ábrán 

egy nedves élőhelyet és egy füves szavannán tipikus fát látunk Dél-Afrika területéről (Dél-afrikai Köztársaság 

és Zimbabwe határán). Az 60. ábra pedig azt mutatja, hogy a legfelső magassági övben adott esetben már nincs 

növényzet. Az 61. ábra pedig azt szemlélteti, hogy a növényzet nem csak az övezetesség, hanem valamely más 

tényező hatására is kialakulhat, jelen esetben a talajtulajdonságokról, illetve a talajvíz és talajnedvesség kémiai 

összetételéről van szó. Az 62. ábra a magassági övezetesség gyors változását szemlélteti. 

 

58. ábra Nedves élőhely a Krüger Nemzeti Parkban (Dél-afrikai Köztársaság). (A szerző felvétele) 
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59. ábra Majomkenyérfa (Adansonia digitata). (A szerző felvétele) 
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60. ábra A magashegységek legfelső övezete növényzetmentes. (A szerző felvétele) 

 

61. ábra Kiskunsági szikes Apajpuszta környékén. (A szerző felvétele) 
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62. ábra Gyorsan változnak a növényzeti övek a Török Riviérán felkapaszkodva a Taurus-hegység lejtőin. (A 

szerző felvétele) 

Különösen értékes lehet egy adott terület potenciális vegetáció-térképének elkészítése. A szukcessziókutatási 

eredmények szerint a növényzet úgy fejlődik, hogy először pionír társulások jönnek létre, majd fokozatosan a 

termőhelyi adottságokkal egyensúlyban álló természetes zárótársulások alakulnak ki. Tulajdonképpen ez a 

stádium felel meg a természetes vegetációnak. A potenciális vegetáció abból a szempontból is fontos, hogy 

megadja a termőhely – vagy bármilyen topológiai egység – biotikus potenciálját, azaz, hogy rajta mely 

növények előfordulása–termesztése lehetséges. Kultúrtájainkban igen ritkán fordul elő, hogy a mai, valóságos 

növényzet a potenciális növényzettel megegyezne. Ilyen egyezések általában erdővegetáció esetén fordulnak 

elő, de ezek is többnyire az ember által telepített erdők. Az antropogén eredetű, helyettesítő növénytársulások is 

fontos segítőeszközei a természetes növényzet térképezésének. 

A vegetáció-térképek az adott terület növénytársulásainak teljes feltárását adják. A térkép területfoltjai az eltérő 

ökológiai adottságokra utaló növénytársulási egységeket mutatják be. A potenciális vegetációtérképek 

gyakorlati jelentősége óriási, hiszen ezek azt mutatják be, hogy a környezeti tényezőkkel – a tájalkotó 

tényezőkkel – összhangban milyen növényzeti struktúra alakult ki viszonylag hosszú – évezredekben mérhető – 

idő alatt. A gyakorlati felhasználók között a tájtervezés, tájvédelem említendő az első helyen. Különösen akkor 

alkalmazzák őket, amikor az a kérdés, hogy egy adott terület erdőállományát lehetőleg azon a termőhelyen 

potenciálisan előforduló fajokból építsék fel. A potenciális vegetáció térképet önmagában is úgy minősíthetjük, 

hogy az tulajdonképpen megadja a terület ökológiai értékét. 

Egyes fajok valamely területen való eloszlásának folyamatos figyelése is egyre fontosabb szerepet kap. Ezáltal 

ugyanis jól tudjuk követni azokat a folyamatokat, amelyek az adott területen lejátszódnak (pl. változások a 

környezeti tényezőkben, légszennyezés stb.). Bizonyos fajok, bizonyos károk, anyagok előfordulásának 

bioindikátorai. A bioindikátorok – ha már egyszer szerepüket pontosan bemértük – a káros hatásokat azonnal 

jelzik, tehát kvázi monitoring megfigyelő rendszer funkciót töltenek be. 

További előnyük, hogy a szóban forgó jelenséget és annak kiváltó okát területileg is képesek megadni. Ha a 

veszélyeztetett területet ismerjük, akkor elegendő néhány pontszerű fizikai és kémiai elemzés elvégzése. Ha a 

bioindikátor módszert azzal a módszerrel összehasonlítjuk, amely bizonyos komponensek fizikai-kémiai 

meghatározására irányul, úgy a bioindikátorok annyiban is sokkal többet mondanak, hogy a hatást is rögtön 

mutatják. 

A növényzettel kapcsolatban fontos megemlékeznünk az erdőkről. A Kárpát-medence területét valaha hatalmas 

erdőségek, erdős sztyepek borították természetes növénytakaróként. Az erdők jelentős részét azóta kiirtották, 

illetve azok időközben fokozatosan telepített erdőkké alakultak át. A telepített erdők területe az utóbbi időben 

szerencsére fokozatosan nőtt. Erről, azaz az erdőterületek változásairól szól az alábbi három animáció. 

Magyarország erdősültségének változását mutatja be a 3. animáció. Magyarország területének kb. 85 %-át 

borította erdő az emberi behatást megelőző időkben. A honfoglaláskor területének már csak 60 %-a lehetett 

erdősült, hiszen a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében élő népek is jelentős tájátalakítást végeztek. Jelenleg 

az ország területének már 21 %-át borítja erdő, ami óriási eredmény, ezzel együtt Magyarország az erdőben 

szegény országok közé sorolható. 

 

3. animáció Magyarország erdősültségének változása az idők folyamán (Bartha, 2003 alapján) 

A 4. animáció Magyarország erdőterületének változását szemlélteti 1920–2008 között. Amint azt az animáció is 

mutatja, századunkban ha nem is jelentősen, de számottevően növekedett az erdők területe. Az erdőgazdaság 

fejlesztésének, az erdőtelepítési programoknak köszönhetően 2008-ra 1 millió hektárról 1,9 millió hektárra nőtt 

területük. 

 

4. animáció Magyarország erdőterületének változása 1920–2008 között. (Forrás: CAO Database, 2009) 

Az 5. animáció Magyarország erdősültségének változását mutatja a jelzett időszakban, évtizedes lebontásban. 

Az erdőborítást hektárban és százalékban is feltüntettük. 
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5. animáció Magyarország erdősültsége 1930–2000 között (Solymos, 2004 alapján) 

7.2. 6.2. Az állatvilág mint tájökológiai tényező 

Az állatvilágról még vázlatosabban szólunk, mint a növényvilágról, mivel annál is speciálisabb szaktudást 

igényel, és ez messze elvezetne a tájökológia tárgykörétől. 

Ha a növény- és állatvilág tájökológiai szerepét összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a fitotóp és a geotóp 

területileg kapcsolatban állnak egymással, adott esetben egybe is eshetnek (l. pl. a potenciális vegetáció térkép 

területfoltjait). Az állatok mint a biocönózisok tagjai azonban nem kötődnek egy biotóphoz, mivel a 

növényekkel ellentétben mozognak, közelebbre vagy messzebbre eltávolodnak. A biocönózis különböző tagjait 

különböző területi kapcsolatok fűzik a táplálkozási és egyéb biotópokhoz. További fontos különbség az is, hogy 

az állatok sokkal magasabb szintű diagnosztikai értékkel bírnak a tájökológiai területi-funkcionális kapcsolatok 

tekintetében (pl. bizonyos biotópokat kizárólag alvás céljára használnak fel, téli szállást készítenek maguknak, 

és így tovább). Ebből az a következtetés vonható le, hogy minél kisebb egy állatfaj akciórádiusza (mozgási 

körlete) és minél erősebben kapcsolódik egy különleges biotóphoz, annál inkább tekinthető ez a faj valamilyen 

bioökológiai hatásmechanizmus indikátorának. 

A környezeti feltételek szerepét jól látjuk az 63. ábrán. Az 64–66. ábrák azt mutatják, hogy egyrészt az állatvilág 

igyekszik az emberhez idomulni, másrészt az ember is mindent megtesz annak érdekében, hogy a jobban, vagy 

kevésbé veszélyeztetett fajok ne haljanak ki. 

 

63. ábra Az eocén rétegek felett elhelyezkedő laza lejtőlösz jó fészkelési lehetőséget biztosít a madaraknak. 

Nyergesújfalu. (A szerző felvétele) 
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64. ábra Az állatok, így a majmok is alkalmazkodni igyekeznek az ember és az általa létrehozott tárgyak 

jelenlétéhez. (A szerző felvétele) 
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65. ábra A trópusi madárvilág alkalmazkodik az emberhez, nem zavarja az ember jelenléte a Krüger Nemzeti 

Park pihenő helyein sem. (A szerző felvétele) 

 

66. ábra A szafari parkokban élő elefántok létszáma már túlságosan nagy. Krüger Nemzeti Park, Dél-afrikai 

Köztársaság. (A szerző felvétele) 

Az állatok azonban csak abban az esetben tudnak a legkisebb tájökológiai területegységek azonosításában és 

tájháztartási jellemzőinek megismerésében segíteni, ha valamely élő és élettelen tényezőkből összetevődő 

hatásmechanizmushoz fűződő viszonyukat már ismerjük. Hosszú tehát még az út, amelyet meg kell tennünk, 

hogy az állatvilágot a tájökológiai tudományos munkába széles körűen be tudjuk vonni. Különösen érvényes ez 

a megállapítás a mikroorganizmusok vonatkozásában. 

Az állatvilágról szóló fejezet végén – a teljesség kedvéért – végül meg kell emlékeznünk az emberről mint 

tájökológiai, tájalkotó tényezőről. Az ember, pontosabban az emberi társadalom tájökológiai szerepéről külön 

könyvet lehetne írni, amennyiben valamennyi aspektust érinteni szeretnénk. A kultúrtáj fogalma is az ember 

szerepére utal. Azt is tudjuk jól, hogy az ember tájalakító tevékenysége sokkal gyorsabban hat és nagyobb 

változásokat idéz elő, mint a többi – élő és élettelen – tájalkotó tényezőé. E változások bemutatása azonban igen 

messzire vezetne. 

8. 7.   Tájak és tájtípusok 

A tájalkotó tényezők áttekintése után a tájak, mint területi egységek hierarchikus rendszeréről, rendszereiről kell 

beszélnünk. Megemlítjük, hogy az emberről, illetve az emberi társadalomról mint tájalkotó tényezőről eddig 

még nem szóltunk. A következő fejezetben erre is sort kerítünk, most azonban először a kvázi természeti tájak 

osztályozási kérdéseit kell megtárgyalnunk. Kétféle osztályozást említünk, a tájbeosztás hierarchikus rendszerét 

és a tájtípusokét.  Mielőtt a kérdésben elmélyednénk, megjegyezzük, hogy a tájbeosztás és bármiféle 

körzetesítés elsősorban gyakorlati kérdés. Felvetődhet például, hogy valamilyen állami támogatást községek, 

megyék, vagy természetföldrajzi szempontból homogén területek szerint osszanak el. (Ha a támogatás eleve 

közigazgatási egységeknek szól, akkor persze nincs ilyen dilemma.) Természetvédelmi, mezőgazdasági stb., 

tehát elsősorban természettudományos jellegű gyakorlati alkalmazásoknál a tájbeosztás területi rendszere igen 

jól alkalmazható. 
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8.1. 7.1. Magyarország tájbeosztása 

A tájak kvázi nagyság szerinti hierarchikus rendszeréről csak röviden emlékezünk meg, mivel erről a Kistáj 

kataszter (Magyarország Kistájainak katasztere – Dövényi, 2010) részletes információt nyújt. A nagyság szerinti 

hierarchia úgy épül fel, hogy a kistájakból alkalmasint kistájcsoport, majd középtáj, esetleg ezek csoportja, 

nagytáj, régió, kontinens, glóbusz. 

Magyarország tájbeosztása, a tájhatárok megvonásának koncepciója az idők folyamán változott. A jelenlegi 

fölfogás szerint hazánkban hat nagytáj különíthető el: (1) Alföld, (2) Kisalföld, (3) Nyugat-magyarországi-

peremvidék, (4) Dunántúli-dombság, (5) Dunántúli-középhegység, (6) Észak-magyarországi-középhegység. Az 

idők során a nagytájak száma és elnevezése is változott. Az 50-es évek iskolai tananyagában négy nagytáj 

szerepelt: Alföld, Kisalföld, Dunántúl és az Északi-középhegység. 

8.2. 7.2.A tájtípusok koncepciója 

A táj-ökoszisztéma szerkezetének rendszerelemzés segítségével történő feltárása, majd a tájbeosztás rövid 

jellemzése után most egy teljesen más, új szempontú térszerkezeti elemzést mutatunk be. A rendszerelemzés 

módszerével a táj-ökoszisztémát alrendszerekre bontottuk. Ezek az alrendszerek tulajdonképpen valamelyik 

geofaktornak megfelelő topológiai vagy funkcionális szintű egységeknek feleltek meg – pl. morfotóp, vagy 

morfoszisztéma. Ebben az esetben tulajdonképpen valamelyik föld- vagy élettudomány (a fenti példában a 

geomorfológia) kutatási tárgya szerint differenciáltunk. Úgy is mondhatjuk, hogy a tájat „tematikus részekre, 

alrendszerekre” bontottuk. 

A következő metodikai lépés a tájak hierarchikus, nagyság szerinti rendszerének fölépítése, magyarul a 

tájbeosztás rendszerének elkészítése volt (l. 7.1). Ez tehát nem tematikus, hanem területi szempontú 

térszerkezeti részekre bontást jelentett, amelynek során pl. a legkisebb hierarchiai szintről, a tájsejttől, illetve a 

7.1 fejezetben említettek szerint a kistájtól indulva jutottunk el egészen a kontinensig, végül a glóbuszig. Ha 

tehát például Magyarország tájbeosztását akartuk elkészíteni, akkor a nagytájaktól lefelé szerveztük a rendszert, 

a középtájakon át a kistájakig. 

A tájbeosztás rendszerének tanulmányozása során azonban szembetűnő, hogy – a magyarországi példánál 

maradva – a különböző nagytájak vagy középtájak részét képező kistájak között sok az egymáshoz hasonló 

kistáj, illetve kistájrészlet. A hierarchiának minél alacsonyabb szintjére szállunk le, úgy lesz ez a hasonlóság 

egyre közelibb, egyre szorosabb. Bizonyos mértékig a nagytájak is hasonlók, tehát pl. az Alföld hasonlít a 

Kisalföldhöz. Középtáji szinten már nagyobb lehet a hasonlóság, tehát pl. a Dunamenti-síkság hasonlít a 

Drávamenti-síkság középtájához. A kistájaknál ez a hasonlóság még fokozottabb 

(l. pl. Szolnoki-ártér, Borsodi-ártér). A legnagyobb hasonlóság természetesen tájsejt szinten tapasztalható – mint 

erre már utaltunk. Fölmerül tehát az az igény, hogy ezt a hasonlóságot valamilyen módon jellemezni, 

megragadni és meghatározni szükséges. Erre szolgál a tájtipológia, amely – mint nevéből is következik – a 

hasonlóságot (táj)típusok definiálásával fogalmazza meg. 

A tájtípust tehát úgy definiálhatjuk, mint egymáshoz szorosan kapcsolódó, homológ ökológiai fáciesekből 

(tájsejtekből) illetve ezek csoportjaiból összetevődő területeket (Pécsi–Somogyi–Jakucs, 1972). Egy táj – 

mondjuk, kistáj – általában több, egymáshoz csatlakozó tájtípusból áll. Az is előfordulhat, hogy valamely kistáj 

egyetlen tájtípusból áll. 

Először Passarge (1913, 1929) beszélt tájtipológiáról, majd a későbbiekben Troll (1939) és Schmithüsen (1942) 

említették ezt a fogalmat. Leser (1976) szerint Bobek (1957) volt az, aki először fogalmazta meg világosan, 

hogy nem magukat a tájakat kell típusoknak tekinteni, hanem a tipológia munkamódszerével kell a tájakat mint 

valós természeti objektumokat vizsgálni. 

Passarge a XX. század elején megjelent munkáiban (1913, 1919–21, illetve 1921–30) írt a tájbeosztás és a 

tájtipológia kérdéseiről. Ez akkor új és más volt, mint a korábbi és az akkori természetföldrajz, amely 

lényegében a geológiai szemléletű geomorfológiával volt azonos. Ő fogalmazta meg először azt az állítást is, 

hogy a táj a tájalkotó tényezők „komplexuma”, valamint azt is, hogy a táj nagyszámú tájsejtből épül fel, 

amelyek ugyancsak a tájalkotó tényezők komplexumai. 

Leser (1991) meghatározása szerint a tájrend (Naturräumliche Ordnung) olyan területi egységek elkülönítésének 

módszere, amelyek a földrajzi, ökológiai dimenzió különböző fokán helyezkednek el és földrajzilag homogén 

ökológiai funkcionális egységekkel, más szóval rájuk specifikusan jellemző anyag- és energiaháztartással 
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rendelkeznek. A tájrend meghatározása során tájökológiai alapegységekből indulunk ki, amelyeket induktív 

módon határozunk meg, oly módon, hogy a tartalmi jellemzést a talajvízháztartás, a talaj és a növényzet mint 

tájökológiai főjellemzők segítségével és további tájháztartási jellemzők alkalmazásával végezzük. Kiszámoljuk 

az anyag- és energiaáram vagy -forgalom mérlegét a topológiai egységekre vonatkozóan. 

A tájbeosztás és a tájrend Leser (1991) szerint egymással nem összekeverhetők és nem összekapcsolhatók, 

amennyiben a kétféle megközelítési mód világos előttünk. A tájbeosztás a térszerkezetet vizsgálja, a tájrend 

pedig a táj-ökoszisztémát. A továbbiakban a „tájrend” kifejezés helyett az azzal azonos jelentésű és a magyar 

szakirodalomban meghonosodott „tájtípus” kifejezést használjuk. 

Míg a tájbeosztás alapvetően geomorfológiai – pontosabban fiziognómiai – alapon, addig a tájtípus 

megállapítása tájháztartási – másképpen fiziológiai – úton történik. 

A fentiekből következik, hogy a tájtípus-vizsgálatoknál a legkisebb részletek is fontosak, ezért azokat nagy 

méretarányban végezzük. A vizsgálatok elsősorban a topikus dimenzióban folynak. A tájbeosztást bármely 

méretarányban elkészíthetjük – attól függően, hogy milyen dimenziójú, nagyságrendű egységig megyünk le. 

A tájtípusok elkülönítésekor az ökoszisztéma tulajdonságai játsszák a döntő szerepet, különös tekintettel a 

funkcionális vonatkozásokra és a folyamatokra. Ennek pontos jelentését akkor fogjuk megérteni, ha 

Magyarország tájtípus térképének jelkulcsát végignézzük. A tájtípusok határait átmeneti sávként kell elképzelni, 

mivel a folyamatok és a funkciók határa akkor is átmenetinek tekintendő, ha azt pontos tájháztartási számítások 

alapján húzzuk meg. A határok kérdése – mint általában – a méretaránytól is függ, illetve valamely vizsgált 

gyakorlati probléma függvényében húzzuk meg. A tájbeosztás esetében a tájak határát határozottan meghúzzuk 

– természetesen annak tudatában, hogy ez a határozott vonal is többé-kevésbé önkényes. 

A tájtípusok hierarchikus rendszerének felállítása során rendszereket és alrendszereket definiálunk, a 

tájbeosztásnál a tájak hierarchikus területi rendszerét állítjuk fel. 

A tájtípusok, illetve a tájbeosztás rendszere közötti különbségeket összefoglalóan, 

a 4. táblázatban mutatjuk be. 

4. táblázat A tájbeosztás és a tájtípusok rendszere köztti különbségek összefoglaló táblázata (Leser, 1991 

alapján, módosítva) 
 

Metodika – Metodológia Tájbeosztás Tájtípusok rendszere 

Módszer Deduktív Induktív 

A módszer gyakorlati végre- 

hajtása 
Fölülről lefelé Alulról fölfelé 

Az elkülönítés alapja Fiziognómiai Fiziológiai (tájháztartási) 

Méretarány Az összes, de főleg kis és közepes 

méretarány 
Nagy méretarány 

A felosztás során figyelembe vett 

tulajdonságok 
Domborzat, vízrajz, nagyobb 

méretarányban növényzet, 

mikroklíma, talaj 

Az ökoszisztéma funkcionális 

tulajdonságai 

A határok meghúzása Grafikusan, határozott vonallal A határok szerepe másodlagos – 

határsávok 

A típusok meghatározása Formális Tájháztartás-típusok 

Kvantitatív jelleg Nem jellemző Jellemző 
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8.3. 7.3. Magyarország tájtípusai 

A 67. ábra Magyarország tájtípusait, a 68. ábra a tájtípusok megnevezését mutatja be (Pécsi–Somogyi–Jakucs, 

1972, illetve Magyarország Nemzeti Atlasza (1989) alapján). A térképmelléklet az eredeti 1972-ben készült 

térképet mutatja be, a jelkulcs azonban a Nemzeti Atlaszhoz készült térkép jelkulcsában használt elnevezéseket 

tartalmazza. Felmerül a kérdés, hogy miért nem a Nemzeti Atlasz legújabb változatának egyszerűsített ábráját és 

jelkulcsát 

 

67. ábra Magyarország tájtípusai 

  

ismertetjük. A válasz nagyon egyszerű: azért, mert a régi, eredeti verzió alapján jobban megértjük a tájtípusok 

lényegét. 

68. ábra  A magyarországi tájtípusok megnevezése 
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Ha a jelkulcsot megnézzük, rögtön szembetűnik, hogy az egyes tájtípusok megjelölése során, lehetőség szerint, 

minél több tájalkotó tényezőre utalás történik, sőt a tájtípus hasznosítási módja is meg van jelölve (pl. 

erdőgazdasági tájtípus). 

A tájtípusok rendszerének felállításához is szükség van valamilyen hierarchia felállítására. Magyarország 

tájtípus térképén három tájtípus-főcsoport található. Ezeket (A), (B) és (C) jelöli. Mint látjuk, e főcsoportok 

morfográfiai alapon vannak elkülönítve: első közelítésben nevezzük őket síkságoknak, dombságoknak és 

hegységeknek. A főcsoportok elnevezése természetesen ennél bonyolultabb és pontosabb – mint említettük –, 

több tájalkotó tényező is szerepel egy-egy elnevezésben, beleértve a tájhasznosítást is. A síksági tájtípusoknál az 

éghajlatra is történik utalás. Nézzük tovább a tájtípusok hierarchikus rendszerét. 

A síksági tájtípusok főcsoportjában 5 csoport található. Ez az 5 csoport tulajdonképpen – tengerszint feletti 

magasság tekintetében – növekvő sorrendet tükröz: az alacsony, folyómenti árterektől egészen a medenceperemi 

hordalékkúp-síkságig kapaszkodunk fel. A csoportok elnevezésében több tájalkotó tényező is említésre kerül: a 

domborzat (pl. ártéri síkság), a felszínközeli kőzet (pl. löszös síkság), a víz (pl. magas talajvízállású), a talaj (pl. 

mezőségi talajú), a növényzet (pl. cseres-tölgyerdő-maradványos) és az emberi tevékenység (pl. szőlő- 

gyümölcsös). 

A tájtípusokat – a síkságok főcsoportjában összesen 17-et – arab számmal jelölték. A tájtípusok 

megnevezésében alapvetően az a három ökológiai főjellemző szerepel, amelyek egymással szorosan 

összefüggnek és amelyeket nagy méretarányú, részletes térképezésnél döntő módon kell figyelembe vennünk, 

nevezetesen, víz–növény–talaj. A síkságokon az egyes tájtípusok elkülönítését talajtani szemlélettel is 

értelmezhetjük. A legalacsonyabb részek öntésföldjeitől egészen a medenceperemi hordalékkúp-síkság 

agyagbemosódásos barna erdőtalajú típusáig jutunk el, a mocsári erdőtalajok, (lápos) réti talajok, szikes árterek, 

réti talajok, réti szikesek, réti-mezőségi talajok, réti és alföldi csernozjomok stb. sorozatán keresztül. 

A síksági tájtípusokat részletesebben elemezve először is megállapíthatjuk, hogy síkságaink kivétel nélkül – 

mint egyébként az ország általában – mérsékelten kontinentális éghajlatúak. Az ország területének csaknem 

kétharmada a Duna és a Tisza, valamint ezek mellékfolyóinak alluviális síksága (69. ábra). 

 

69. ábra A Bodrog torkolata Tokajnál (Forrás: hu.wikipedia.org) 

 Az első csoportot a legalacsonyabban fekvő ártéri síkságok alkotják, amelyeket a folyó közelsége miatt 

alacsony talajvízállás és ugyanezen okból vízhatású – hidromorf – talajok fémjeleznek. A kultúrsztyep 
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megjelölés egyrészt az egykori növényzetre, másrészt a mezőgazdasági művelésre utal. A folyó mentén, a 

hullámtéren, amely általában az ún. alacsony ártérrel egyezik meg, természetes, vagy ahhoz közelálló 

növénytársulások találhatók, hiszen a közvetlenül folyó menti területeket csak igen ritka esetben hasznosítják, 

ezért itt liget és láperdők, illetve ezek maradványai fordulnak elő öntésföldeken (1). A mentesített ártéren az 

öntésföldeken réti jellegű talajképződés indul meg és mocsári erdőtalajok is előfordulnak (2). Csaknem 

lefolyástalan, illetve rossz lefolyású körülmények között tőzeges síklápok, réti, illetve lápos réti talajok 

dominálnak (3). Végül a viszonylag magasabban fekvő folyóhátak közti zárt területeken szikesek, réti szikesek 

vannak (4). 

A vízfolyástól távolodva és ugyanakkor a tengerszint feletti magasság növekedésével még mindig az ártéren 

maradunk, elérve az uralkodóan közepes talajvízállású réti-mezőségi talajú ártéri síkságokat. Ez a magasabb 

szint lényegében az ún. magas ártérrel esik egybe. Itt a talajvízállás már magasabb, amit a talajdinamika is 

tükröz. A hordalékkúp-síkságon réti talaj (5), a hordalékkúpok közötti rossz lefolyású részeken réti-, illetve réti 

szikes talajok az uralkodók (6). 

Ismét magasabb szintre emelkedünk, a szintemelkedést a lösztakaró okozza (70–71. ábra). A löszös síkságok 

mezőségi talajú csoportját a kultúrsztyep kifejezéssel írhatjuk le általánosan, hiszen túlnyomó részük 

mezőgazdasági művelés alatt áll. A természetes növényzet erdős sztyep, illetve az volt. A három tájtípus 

elkülönítéséhez a domborzati-geomorfológiai helyzet adja az első támpontot. A vízháztartás is ehhez igazodik. 

Amennyiben a hordalékkúpok felszíne nem emelkedik sokkal magasabbra, mint a folyók ártere, úgy a talajvíz 

közepes mélységben helyezkedik el és réti talajok, réti, valamint alföldi csernozjomok képződnek (8). A lösszel 

megemelt folyóteraszokon alföldi csernozjom (9), a mélyebb talajvizű löszös térségeken pedig csernozjom 

talajok dominálnak (10). 

 

70. ábra Paks városa a Duna menti löszös síkságon épült. (Forrás: hu.wikipedia.org) 
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71. ábra A Mezőföld lösszel megemelt síkság. Sárrét. (Forrás: www.orszagalbum.hu) 

A következő csoport tájtípusai megint magasabb szinten vannak. A szintemelkedés elsődleges okozója most a 

futóhomok (72. ábra). A futóhomok változatos domborzata eredményeképpen a tájtípusok elrendeződése 

gyakran tarka, mozaikszerű. A csoport elnevezésében több tájalkotó tényezőre történik utalás: futóhomokos 

hordalékkúp-síkság, szőlő-gyümölcsös és erdőmozaikos kultúrsztyep, amelyen közepes és mély talajvízállással 

találkozunk. A félig kötött homokbuckás vidéken (11) még megvannak a homokpusztarét maradványai is, de a 

telepített erdők vannak többségben. A homokpusztarét a kötött homokos részeken is még részben megvan, de itt 

már az emberi behatás dominál: szőlők, gyümölcsösök és akác-, illetve nyárfaerdők (12) fordulnak elő. A 

legjobb hasznosítási lehetőségeket a csernozjom talajú homokos síkság nyújtja (13): itt szántók és szőlős-

gyümölcsöskertek egyaránt felbukkannak. A magas vízállású buckaközi medencéket lápos réti, valamint szikes 

réti talajok borítják (14). 
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72. ábra Növényzettel fedett homokbucka Fülöpháza térségében.                                                               (Forrás: 

http://sightseeingwithndru.blogspot.hu) 

Az alföldi területek legmagasabb szintjét a medenceperemi hordalékkúp-síkságok jelentik, ahol viszonylag sűrű 

a vízhálózat, mozaikosan a természetes növényzet (cseres-tölgyes) is fel-felbukkan, a jó minőségű mezőségi és 

erdőtalajok többsége azonban művelés alatt áll. A közepes talajvízállású, hegységelőtéri hordalékkúp-síkságokat 

többnyire lösz fedi, amelyen csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki (15), utalva arra, hogy itt valaha erdő 

vegetáció volt, de helyükön már régóta szántóföldi növénytermesztés folyik. A következő két tájtípus nagy 

részét löszvályog fedi. A kettő közti különbség elsősorban az eltérő talajtípusban fejeződik ki. A homokos, 

kavicsos hordalékkúp-síkságot barnaföld (16), a kavicsos hordalékkúp-síkságot agyagbemosódásos barna 

erdőtalaj (17) fedi. Ez utóbbinál a talajvíz mélység közepes, illetve nagy. 

A dombsági tájtípusok főcsoportjának elnevezésében szerepelnek a felszínalakító folyamatok (erózió), továbbá 

a használat típusa (mező-erdőgazdasági, lokálisan ipari hasznosítás). Három csoportot különböztetünk meg. A 

csoportok elkülönítése alapvetően a morfológiai helyzet alapján történt: hegylábfelszínek és dombságok (73. 

ábra), önálló dombságok, medencedombságok (74. ábra). A csoportok elnevezése ebben az esetben is árnyaltabb 

– nem csupán morfológiai –, utalás történik a domborzati és a talajvíz-viszonyokra, a növényzetre és a 

földhasznosításra. A dombsági tájtípusok (összesen 11) megnevezésében dominálnak a pedológiai és vegetációs 

viszonyok. (Említésre kerülnek más tájalkotó tényezők, így a felszínközeli kőzet, a domborzat és a 

földhasznosítás is.) 
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73. ábra Dombság Felsőörs környékén. (A szerző felvétele) 

 

74. ábra A Nógrádi-medence (A szerző felvétele) 

Az eróziós dombságok, uralkodóan mező-, ill. erdőgazdasági – lokálisan ipari – jellegű tájtípusainak 

főcsoportjához tehát három csoport tartozik. Az első az eróziós-deráziós völgyekkel tagolt hegylábfelszínek és 

dombságok csoportja, amelyeket részben természetes vegetáció (cseres-tölgyes), részben szőlő-gyümölcsös, 

vagy más mezőgazdasági terület borít. Megint a kultúrsztyep megjelölés utal erre. Minden ide tartozó tájtípus-

csoport elnevezésében benne van a mély talajvízállásra történő utalás, amely véleményem szerint nem 

szükséges, hiszen a dombsági területeken eleve mélyen van a talajvíz, az alluviumok kivételével. 
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Az ide tartozó tájtípusok között geomorfológiai-morfográfiai jegyek – ezen belül is elsősorban a tagoltság 

mértéke – alapján differenciálva alacsony dombsági hátak és lejtők képviselik az első típust (18), amelynek 

talaja még csernozjom. A következő típust – lejtőlösszel borított mérsékelten tagolt és erodált alacsony 

dombhátak (19) – már (csernozjom) barna erdőtalaj fedi. Dombvidékeinken a legfontosabb felszínalakító 

folyamat az erózió. Erre történik hivatkozás a következő tájtípus nevében is: völgyközi hátakra tagolt eróziós 

dombságok (20). A felszín közeli – egyúttal talajképző – kőzet agyagos-löszös lejtőüledék, amelyen barnaföld 

képződött és szőlőkultúrákkal hasznosítják. Erősen tagolt dombságok (21) zárják a csoportot, 

agyagbemosódásos barna erdőtalajjal, főként cseres-tölgyes, a magasabb dombhátakon gyertyános-tölgyes 

növényzettel. Jól látható, hogy a változó genetikai talajtípusok követik a változó tájökológiai viszonyokat. Ez a 

tájtípusok sorozatának könnyebb megértését és megjegyzését is segíti. 

Az előző csoport elsősorban a hegységek előterében elhelyezkedő, azokhoz mintegy folytatásként csatlakozó 

hegylábfelszíneket foglalt magába. A második csoport az önálló dombságoké: eróziós-deráziós völgyekkel 

tagolt önálló dombságok sorolhatók ide, mezőgazdasági hasznosítással. A tájtípusok közötti különbségek ismét 

a genetikai talajtípusokban fejeződnek ki a legpregnánsabban. Csernozjom barna erdőtalaj dominál a lejtőlösszel 

fedett alacsony dombhátakon (22), viszont már barnaföld takarja az eróziós-deráziós dombságok tájtípusát (23). 

A következő tájtípus – alpi előtéri eróziós dombság (24) –rövidített megnevezéséből annak relatív helyzetét is 

kiolvashatjuk (Alpok előtere), amelyből a talaj- és növényzeti sajátosságok kikövetkeztethetők (löszön kialakult 

pszeudoglejes barna erdőtalaj, erdeifenyő-elegyes erdőmozaikokkal). Az utolsó, ide tartozó tájtípus: eróziós-

deráziós dombság, löszön kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalajjal (25), növényzete pedig bükkös és 

gyertyános tölgyerdő. Az utolsó két tájtípus estében is fontos területi részarányt képvisel a mezőgazdasági 

hasznosítás. 

Az utolsó dombsági tájtípus-csoport a kisebb medencedombságok csoportja, részben cseres-

tölgyerdőmaradvány-foltokkal, főként azonban mezőgazdasági tevékenységgel. A medencedombság kifejezés 

mögött az áll, hogy ezek a tájtípusok hegységközi medencékben helyezkednek el, vagyis környezetüknél 

mélyebb fekvésűek, ugyanakkor nem katlanszerű mélyedésekről van szó, hanem változatos, hullámos, dombsági 

területekről. 

Közepesen, illetve erősen tagolt medencedombság, lejtőlöszön képződött barna erdőtalajjal (26), illetve agyagos 

lejtőlöszön kialakult pszeudoglejes talajjal (27), végül tagolt zárt medencék agyagbemosódásos barna 

erdőtalajjal (28) sorolhatók ide. Hasznosításuk változatos: mezőgazdasági, erdőgazdasági és bányászati. 

A középhegységi tájtípusok főcsoportja négy csoportból áll: három alacsony középhegységi és egy 

középhegységi csoportból. A csoportok megnevezésében az éghajlat mint tájalkotó tényező fontos szerephez jut 

(szubkontinentális, szubatlanti és szubmediterrán hatás). Szerepel továbbá a növényzet és a tájhasznosítás. A 

hegységi tájtípusok (összesen 8) elkülönítése során a felszínközeli kőzet döntő szerephez jut (pl. vulkáni, 

karbonátos, magmás kőzetek). Itt is szerepelnek talajtani, növényzeti és földhasználati megjelölések is. 

A szubkontinentális éghajlati hatás alatt álló alacsony középhegységi csoport egyik tájtípusa (75–76. ábra) a 

vulkáni üledékes kőzeten kialakult barnaföldes típus (29), a másik ezzel szemben karbonátos kőzeten kialakult 

(77. ábra), rendzinás, illetve barnaföldes típus (30). Növényzetük cseres és gyertyános tölgyes. 
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75. ábra A Medves a Füleki várból. (A szerző felvétele) 

 

76. ábra A Sátoros a Füleki várból. (A szerző felvétele) 
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77. ábra A Bakony a Zirci-medencével. (A szerző felvétele) 

A másik két legfontosabb magyarországi éghajlati hatás eredményeképpen alakultak ki az ugyancsak elsősorban 

cseres- és gyertyános-tölgyesekkel fedett, szubatlanti és szubmediterrán hatást visszatükröző alacsony 

középhegységi tájtípusok. Rendzina és agyagbemosódásos barna erdőtalaj borítja a karbonátos kőzetekből, 

illetve homokkőből felépített sasbérceket (31), a magmás kőzetekből és homokkőből álló alacsony hegységeket 

pedig barna erdőtalaj takarja (32). Végül vannak olyan alacsony hegységek is, ahol csak a szubatlanti hatás 

érvényesül: az Alpok előterében elhelyezkedő kristályos hegységek, savanyú barna erdőtalajokkal (33), 

növényzetük jegenyefenyő, elegyes bükk és gyertyános-tölgyes, valamint karbonátos kőzetű sasbércek, 

rendzina, illetve barna erdőtalajokkal (34), növényzetük gyertyános-tölgyes és szubmontán bükkös. 

A hűvösebb-nedvesebb bükkerdős tájtípus-csoport az egyetlen nem alacsony, hanem valódi középhegységi 

csoport. Két tájtípus sorolható ide: a vulkáni hegységek gerincrégiója (35), amelynek talaja fekete nyirok és 

podzolos barna erdőtalaj, növényzete (szub)montán bükkös (78. ábra). Turisztika, üdülés és erdőgazdaság a 

kézenfekvő hasznosítási módok. A másik tájtípus fő megkülönböztető jegye a kőzetminőség, nevezetesen 

rendzinával borított karsztos fennsíkokról (36) van szó (79. ábra), bükkösökkel, karsztbokor erdőkkel és 

rétekkel. 
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78. ábra Magyarország legmagasabb pontja a Kékestető. (Forrás: hu.wikipedia.org) 

 

79. ábra A Bükk-fennsík (A szerző felvétele) 

A tájtípusok rendszere nagyon jó alapot ad az értékeléshez és minősítéshez, mivel a szóban forgó terület 

legfontosabb természeti adottságairól pontos tájékoztatást ad. Ha ismerjük ezeket a tulajdonságokat, akkor a táj 

hasznosítását és terhelhetőségét is ezekhez tudjuk igazítani. 
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9. 8.   Tájváltozás – az ember mint tájalkotó tényező 

9.1. 8.1. Tájváltozás –beavatkozás a táj életébe 

Először nézzünk meg néhány animációt, amelyek a tájváltozás fontosságát kívánják bemutatni, különös 

tekintettel az emberi társadalom tájváltozást indukáló szerepére. 

A tájváltozás ember által indukált módját nevezhetjük beavatkozásnak is, hiszen egy új létesítmény 

létrehozásával a táj életébe avatkozunk be. Bármilyen tájba történő beavatkozás hatást gyakorol az emberre, 

pozitív vagy negatív értelemben. Általánosságként elmondható, hogy az infrastruktúra és az ipari elemek 

megjelenése a tájban negatív reakciókat vált ki, csökkenti a természetességet és kellemetlen érzést hagy a 

szemlélőben, míg a rurális, mezőgazdasághoz kapcsolódó elemeket sokkal pozitívabban fogadják az emberek. A 

6. és 7. animáció az utóbbira ad példát (tájba illeszkedő mezőgazdasági épület, ültetvény). 

 

6. animáció Változás a tájban 1. (Cloquell-Ballester, V.A. – Torres-Sibille, A. del C. – Cloquell-Ballester, V.A. 

– Santamaria-Siurana, M.C. (2012) alapján) 

 

7. animáció Változás a tájban 2. Cloquell-Ballester, V.A. – Torres-Sibille, A. del C. – Cloquell-Ballester, V.A. – 

Santamaria-Siurana, M.C. (2012) alapján) 

A táj életébe történő beavatkozás tekintetében különbséget kell tenni az emberi tevékenység hatására létrejött 

állandó és ideiglenes tájalkotó elemek között. Állandó elem lehet egy kőfejtő, amely maradandó és látványos 

tájsebet hoz létre a tájban. Ennek a megítélése változó, attól függően, hogy tudatában van-e a szemlélő a 

tájalkotó elem antropogén voltának. Más szemszögből nézve, egy monumentális méretű kőfejtő akár 

lenyűgözően is hathat a szemlélőre. Az ideiglenes antropogén tájalkotó elemek nem feltétlenül esnek pozitívabb 

megítélés alá, mint az állandó elemek. Egy elhagyatott tájban elhelyezett ideiglenes elem mindenképp furcsán 

hat, „tájba nem illősége” a hanyagság fogalmát hívja elő a tájat szemlélőben. Ugyanolyan kellemetlen, zavaró 

érzést válthat ki, mint egy tájba nem illő, ember alkotta, állandó elem.  

 

8. animáció Változás a tájban 3. (Cloquell-Ballester, V.A. – Torres-Sibille, A. del C. – Cloquell-Ballester, V.A. 

– Santamaria-Siurana, M.C. (2012) alapján) 

 

9. animáció Változás a tájban 4. (Cloquell-Ballester, V.A. – Torres-Sibille, A. del C. – Cloquell-Ballester, V.A. 

– Santamaria-Siurana, M.C. (2012) alapján) 

A 10. animáció az emberi beavatkozás leggyakoribb, legmonumentálisabb, legnagyobb térigényt jelentő 

módjára hoz példát, nevezetesen arra, amikor egy új létesítmény, komplexum, városrész kerül a tájba. Ez az 

animáció az antropogén tájalkotó elemek szemlélőre gyakorolt hatását több példán keresztül összefoglaló 

jelleggel mutatja be. 

A mai várostervezés nagyon komplex feladat, hiszen számos érdeket kell összeegyeztetni. Ennek a korábbi 

korokhoz képest hangsúlyosabb része a hagyományosnak mondható elemeken kívül a zöldterület-fejlesztés, a 

városlakók érdekeinek szem előtt tartása. Az EU hatodik környezetvédelmi cselekvési programja tartalmazza a 

városi környezetre vonatkozó stratégiát, amely fenntartható városfejlesztésre ösztönöz, olyan környezet 

kialakítására, amely alkalmas az állampolgárok magas életminőségének, szociális jólétének biztosítására, a 

környezetszennyezés alacsony szinten tartására, ezáltal támogatva az ökológiai várostervezés gondolatát. Ezekre 

a törekvésekre környezetünkben is számos példát találunk, gondoljunk csak a hagyományos zöldfelületeken 

(parkok, kertek) túl a füvesített villamos pályákra, a növényekkel beültetett „élő falakra”, az extenzív, zöld 

háztetőkre. 



   

 96  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10. animáció Várostervezés (www.asla.org, www.epiteszforum.hu és www.4djournal.hu alapján) 

9.2. 8.2. A tájváltozásról általában 

A fenti animációk néhány kiragadott példával szemléltették az ember tájalakító szerepét. Az alábbiakban a 

teljesség igénye nélkül szólunk néhány szót erről az antopogén tájalakító tevékenységről. Nem is járhatunk el 

másként, hiszen a téma olyannyira szerteágazó, hogy többkötetes kézikönyvet lehetne róla írni. 

Bár a táj- és környezetváltozás végigkísérte a Föld történetét, úgy tűnik, hogy a közelmúltban lezajlott 

változások, amelyek kiváltója döntően az emberi tevékenység, jelentősen különböznek azoktól a változásoktól, 

amelyek természeti okokra vezethetők vissza. Azt is mondhatjuk, hogy a tájváltozás a földtörténet során az 

ember megjelenéséig természetes folyamatok eredményeképpen ment végbe, az ember megjelenése óta eltelt, 

földtörténeti értelemben véve igen rövid időszak alatt pedig az emberi, „antropogén” hatások egyre fokozódó 

intenzitással járultak hozzá a tájváltozás folyamataihoz. Itt elsősorban nem az egyes ember, hanem 

embercsoportok, tehát az emberi társadalom tájalakító szerepéről van szó. Nem csak az ember hat a tájra, a 

környezetére, hanem ez a hatás fordítva is érvényesül. 

A környezetváltozás minőségileg új korszakába lépett az ember megjelenésével. Az első hominid faj kb. 5 

millió éve jelent meg. Innen számítható tehát az az új korszak, amelynek időben hozzánk közelebb eső 

szakaszában (az utolsó 10K évben) az ember a környezetváltozás meghatározó tényezőjévé vált. A természet és 

a környezet közötti kapcsolat főként azért változott meg, mert az ember fokozatosan uralni kívánta az 

ökorendszerekben ható folyamatokat. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a tájváltozások köre igen tág, tulajdonképpen a legkisebb olyan módosulás, 

amely már érzékelhető, tájváltozásnak nevezhető. Így tehát a tájváltozás divatos, mindenre alkalmazott 

kifejezéssé kezd válni. A változás csak úgy értelmezhető, ha időpontok között vizsgáljuk. Ha a táj állapota T2 

időpontban más, mint egy korábbi T1 időpontban, akkor ezt a változást a legegyszerűbben úgy minősíthetjük, 

hogy ez a táj szempontjából pozitív, vagy negatív; úgy is mondhatjuk, hogy a táj állapota javul, vagy 

rosszabbodik. Mivel a javulás, illetve rosszabbodás általában nem értelmezhető, csak valamilyen kitüntetett 

szempontból, a változás megítélése különböző szempontból igen különböző lehet, sőt konfliktust is kiválthat. A 

változásokat különféle szempontból értékelhetjük (Lóczy, 2002). A táj szempontjából pozitív, vagy negatív 

hatás lényegében egy ökológiai megközelítést takar. (A 80. ábra a földhasználat változására mutat példát. Ezek a 

változások is sokféle szempontból értékelhetők.) E mellett felvethető ökonómiai értékelési szempont is. A táj 

működésében bekövetkezett változás is értékelhető. Sok egyéb lehetőség közül megemlítem még az esztétikai 

szempontú értékelést is. 
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80. ábra A földhasználatváltozás vizsgálati módszere (Forrás: Szilassi, P. – Henits, L. 2010) 

A változás értelmezése tehát bonyolult kérdés. A táj az embernek nyújt bizonyos szolgáltatásokat, többek között 

azáltal is, hogy az ember úgy igyekszik a tájat változtatni, hogy a táj az ő szükségleteit minél magasabb szinten 

szolgálja. Mind a természeti feltételek – tájalkotó tényezők –, mind pedig az ember szükségletei az idő 

függvényében folyamatosan változnak, e változásokat pedig egymással igen szoros kapcsolatban lévő tényezők 

irányítják. 

Ezek a kérdések azért is rendkívül fontosak, mert a tájalkotó tényezők sebessége különböző. Az antropogén 

folyamatok és a geológiai folyamatok sebessége között például óriási a különbség. Ez a tény arra is felhívja 

figyelmünket, hogy a tájváltozások között nyilvánvalóan vannak jól definiáltak, könnyen megfoghatók: ilyen 

például a földhasználat változása. Ha a változásokat vizsgáljuk, akkor nem csupán a tájak területfoltjainak 

változását kell figyelemmel kísérni, de a tájak határának, határsávjának változásait is (Csorba, 2008). A 81. ábra 

azt mutatja be, hogy hogyan lehet a változást értékelni, melyek az értékelés legáltalánosabb szempontjai. 
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81. ábra A tájváltozás értékelése 

A tájváltozás hatásai igen széleskörűek, a változás hatására megváltozhat az energia, a víz, a tápanyagok 

hozzáférhetősége, átalakul a fajösszetétel és a fajok elterjedése, megváltozik az ökoszisztéma szerkezete és 

funkciói. Az sem közömbös, hogy a tájváltozások mennyiben érintik a tájvédelem szempontjait (Kerényi, 2007). 

8.3.  Az ember mint tájalkotó tényező 

Az ember tájalakító szerepe az egész Földet érinti, tehát globális folyamatokon keresztül valósul meg. Az 

alábbiakban e globális folyamatok közül megemlítünk két olyan folyamatot, amelyek tekintetében az emberi 

társadalom döntő szerepet játszott és amelyek a táj és a környezet gyökeres változásához vezettek. A 8.1 

fejezetben az ember nagyléptékben megvalósított tájmódosító tevékenységére hoztunk példákat, most pedig a 

kisléptékű folyamatok közül beszélünk két csoportról, amelyek természetesen nem csupán globális 

folyamatoknak minősülnek, hanem hatásuk regionális és lokális léptékben is jelentős. A legfontosabb 

folyamatok közül itt a népességrobbanásról és a megújuló erőforrások pusztulásáról szólunk vázlatosan. 

Seitz (1995) adatai szerint Kr. E. 8000-ben kb. 5 millió ember élt a Földön. Időszámításunk kezdetekor kb. 200 

millió, 1650 táján is még csak 500 millió. A lakosság lélekszáma a XVIII–XIX. század fordulóján érte el az 1 

milliárdot. A második milliárdot 1930-ban, a harmadikat 1960-ban, a negyediket 1975-ben, az ötödiket pedig 

1987-ben. A 2001. évi Nemzetközi Statisztikai Évkönyv szerint 1999-ben a Föld lakossága 5,978 milliárd fő 

volt. Amint ismeretes, már a 7 milliárdot is túlléptük. Egyre rövidebb idő kell ahhoz, hogy egy újabb milliárd 

adódjék hozzá a Föld lakosságszámához. 

A népesedési robbanás a Földünk kontinenseit, régióit eltérő mértékben érinti. Amint az közismert, a 

legnagyobb a növekedés a világ legszegényebb régióiban, a harmadik világban.  A népességnövekedés, mint 

globális probléma, más globális környezeti kérdésekkel is szoros kapcsolatban áll. Ezek közül a mi 

szempontunkból a legfontosabb a növekvő élelmiszerigény és az ennek kielégítésére irányuló növekvő 

élelmiszertermelés. Az élelmiszertermelésnek a változó éghajlathoz alkalmazkodnia kell. A mezőgazdaságnak 

pedig mind az intenzív, mind pedig az extenzív fejlődése környezeti problémákat – pl. tájdegradációt, 

talajdegradációt – indukál. 

A megújuló erőforrások pusztulási folyamatai közül kiemeljük az erdőirtást (82. ábra) és a talaj-, illetve 

tájdegradációt. Mindkét folyamat összefügg a népességnövekedésnél már említett fokozódó 

élelmiszertermeléssel, amelynek egyre több hely kell, a hely a legegyszerűbben erdőirtással nyerhető, amelynek 

következménye a talaj- és tájdegradáció. 
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82. ábra Nemcsak az erdőirtás, de a helyetelen használat is degradációhoz vezet. Börzsöny. 

(A szerző felvétele) 

A szárazföld 22%-a (4 milliárd hektár) művelhető. A ténylegesen művelt terület ma ennek kb. a fele. A még 

hasznosítható területek főként a trópusi égövben helyezkednek el, sekély termőrétegű talajokat hordozó 

völgyoldali lejtőkön, amelyeket ma még erdő borít. E földterületek használatba vétele automatikusan 

talajdegradációs problémákhoz fog vezetni. A talajdegradáció mértékét a Földön a 83. ábra mutatja. 
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83. ábra A talajdegradáció mértéke kontinensenként és földhasznosítás szerint (Forrás: FAO, 1990; Oldeman et 

al., 1991; Scherr, 1999 nyomán) 

A Föld mezőgazdasági területének 38%-a degradálódott. Különösen nagy a károsodott terület nagysága a 

harmadik világban (Afrika 65%, Közép-Amerika 74%, Dél-Amerika 45%). A degradációs folyamatok közül a 

legfontosabb a talajerózió, a talajok fizikai és kémiai degradációja, a szikesedés és a biológiai degradáció. A 

hazai talajok degradációs folyamatai közül az erózió által veszélyeztetett területeket a 84. ábra mutatja. 

 

84. ábra A talajerózió Magyarországon (Forrás: mkweb.uni-pannon.hu ) 

Napjainkban mind a tudomány művelői előtt, mind pedig a politikusok és a köznapi ember előtt világos és 

bizonyítottnak tűnik, hogy az emberi tevékenység hatására (antropogén hatásra) éghajlatváltozás következik be. 

A globális klímaváltozással kapcsolatban kiemeljük, hogy a degradációs folyamatokat a klímaváltozás 

felgyorsítja. 

A tájdegradációs folyamatoknak a legveszélyesebb folyamatát elsivatagosodásnak nevezzük, és ezáltal arra 

kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a Föld szárazabb régióiban igen nagy veszéllyel jár a tájdegradáció – 

szélsőséges változásokról, igen problematikus folyamatokról van szó. A „United Nations Intergovernmental 

Convention to Combat Desertification” (Az Egyesült Nemzetek Elsivatagosodás Leküzdésével Foglalkozó 

Kormányközi Bizottsága) definíciója szerint (UNCOD, 1977) „az elsivatagosodás az arid, szemiarid és 

szubhumid területek különböző tényezők hatására bekövetkező tájdegradációs folyamatait foglalja össze, 

beleértve a klímaváltozás és az emberi tevékenység hatásait is” (85. ábra). 
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1.     Hiperarid öv                                                        3. Nagy kockázat 

2.     Nagyon nagy kockázat                                        4. Mérsékelt kockázat 

85. ábra Az elsivatagosodás kockázata (Myers, 1993) 

Az arid, szemiarid és szubhumid térségek definíciója a FAO/UNESCO bioklimatikus indexen alapul, amely 

nem más, mint a csapadék és a potenciális evapotranspiráció aránya (P/ETP). Eszerint: 

·       arid övezet:                0,03 < P/ETP < 0,20 

·       szemiarid övezet:      0,20 < P/ETP < 0,50 

·       szubhumid övezet:     0,50 < P/ETP < 0,75 

A Föld legszárazabb részei, a hiperarid területek értelemszerűen nem tartoznak ide, hiszen azok már sivatagok. 

Az elsivatagosodás által érintett terület Földünk 40%-a, ahol a népesség 1/5-e él. A 86. ábra az ariditás múlt 

századi változását mutatja be. 



   

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

86. ábra Az ariditás változása a XX. században (UNEP, 1992) 

Találkozunk olyan állásponttal is, amely az elsivatagosodás folyamatát a UNCOD definíciójától kissé eltérő 

módon értelmezi, nagyobb súlyt fektetve a sivatagosodásra, a sivatagok képződésére. Menshing, H.G. – 

Seuffert, O. (2001) véleménye szerint csak akkor beszélhetünk elsivatagosodásról, ha a szóban forgó táj 

geoökológiai jellemzői a sivatagra jellemző értékeket elérték, vagy bizonyos időn belül el fogják érni. Azoknak, 

akik ezt a nézetet vallják, annyiban feltétlenül igazuk van, hogy az elnevezés onnan ered, hogy a sivatagok 

peremterületei elsivatagosodásra különösen érzékenyek. Itt elsősorban a Szahara peremén elhelyezkedő Száhel-

övezetről van szó (87–89. ábra). 
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87. ábra A Száhel-övezet elhelyezkedése és határai Grove (1978) nyomán. A szürke árnyalatú terület határait a 

200 mm és 600 mm évi csapadékmennyiség izohiétái adják. A nyilak a homokmozgás irányát, a ferde sraffozás 

pedig a hegységi területeket jelzi. 

 

88. ábra A Száhel-övezet csapadékindexe 1900–1993 között, az 1951–1980 időszakra számított átlagtól való 

eltérés százalékában megadva (Hulme, 1996 nyomán) 
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89. ábra A Szahara-Száhel határ változása (Goudie, 1996) 

Ha már most Földünk száraz területeire koncentrálunk, akkor az elsivatagosodás fő okát a természetes 

növényzet ember általi kiirtásában kell látnunk. Ez nem csupán az erdőre vonatkozik, hanem a bozót-cserje, 

gyom és fű vegetációra is. A növénytakaró kiirtása, megszűnése, tulajdonképpen a planetáris határréteg, 

pontosabban a talajközeli légréteg klímájának megváltozását, aridifikációt eredményez. Ennek következtében 

megkeményedik, kérgesedik a talajfelszín, ezáltal csökken a beszivárgás. A 90. ábra azt szemlélteti, hogy a 

vegetációs index értékei alapján a múlt század végének igen száraz periódusában egy évben a Száhel is 

Szaharává változott. 
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90. ábra Vegetációs index értékei űrfelvételek alapján (a) a Szaharára és (b) a Száhel-övezetre vonatkozóan, 

1980–1990 között (Tucker et al., 1991) 

A kérgesedés és növényzetmentesség nem csak a vízerózió romboló hatását fokozza, de a szélerózióét is. Ettől a 

talaj felső, humuszos és tápanyagban gazdag rétegei eltávoznak és így a természetes növényzet 

visszatelepülésének lehetősége, valamint a mezőgazdasági használat lehetősége (a táj potenciálja) csökken, 

illetve lehetetlenné válik. A növényzet regenerálódásának lehetősége egyébként annál kisebb az arid jellegű 

térségekben, minél változékonyabb a klíma, különös tekintettel a szélsőséges eseményekre, ezen belül is a 

nedvesség viszonyok szélsőséges változására (hosszú aszályos periódusok, katasztrofális méretű záporok). 

Az elsivatagosodás tehát elsősorban az éghajlati viszonyokkal, a növényzet kiirtásával és az ennek 

következtében létrejövő talajerózióval függ össze. Ugyanakkor természetesen a többi természetföldrajzi tényező 

módosító szerepe is fontos. A domborzat, a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, a felszínközeli (talajképző) 

kőzet mind szerepet játszanak abban, hogy milyen gyors és milyen mértékű lesz az elsivatagosodás. 

Az elsivatagosodás mértéke a kiindulási nedvességállapottól és az emberi beavatkozásoktól – itt most 

elsősorban a pozitív beavatkozásokra gondolunk – is függ. A folyamat eredménye és lefolyása nem szorul 

magyarázatra: a kiindulási állapotból – szubhumid, szemiarid vagy arid viszonyokról lehet szó – az egyes 

fokozatok végigjárásával – tehát ha pl. szubhumid volt a terület, akkor előbb szemiarid, majd arid lesz –, a 

fokozódó szárazodás – aridifikáció – következtében a terület végül is hyperariddá válik. A vegetáció 

szempontjából nézve tehát a pusztából szavanna, tüskés szavanna, félsivatag és végül sivatag lesz. 

Az elsivatagosodás folyamatai hazánkat is érintik, ezért az egyezményt Magyarország is 

aláírta.  Magyarországon a Duna-Tisza köze az a terület, ahol az elsivatagosodás veszélye fennáll, mivel a 

talajvízszint ingadozása – csökkenése – az aszályos években extrém száraz körülmények kialakulásához vezet. 

Ezekben az időszakokban a vízkivétel és a nagy nedvességigényű erdők még fokozzák a vízhiányt. 
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91. ábra A talajvízszint várható alakulása 30 év múlva a Gerje-Perje vízgyűjtőn, klímaváltozási szcenárió 

alapján 

10. 9.   Ökológiai stabilitás 

A táj- és környezetértékeléshez feltétlenül szükséges tisztában lennünk azzal, hogy az a táj, amelyet valamilyen 

szempontból értékelünk és az értékelés alapján valamire használni szeretnénk, stabilnak tekinthető-e. A 

stabilitással hasonló értelemben használjuk az ökológiai egyensúly, az önszabályozás (önszabályozó képesség), 

a terhelhetőség kifejezéseket – akkor is, ha ezek a problémát más-más aspektusból közelítik meg. Itt 

tulajdonképpen arról van szó, hogy hol van egy ökoszisztéma terhelhetőségének a határa, az meddig terhelhető 

(92. ábra). Ez fontos gyakorlati és gazdasági kérdés is: ha például nagy mennyiségű műtrágya kihelyezésével 

még nagyobb profitot érhetünk el egy adott területen, akkor azt vajon megtehetjük-e és ha igen, hány kg/ha 

műtrágyával terhelhetünk egy táblát maximálisan, anélkül, hogy az ökológiai egyensúly felborulna. 
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92. ábra Ökológiai egyensúly és önszabályozás 

Természetes körülmények között az ökoszisztémát belső és külső egyensúly jellemzi. A belső egyensúlyt szokás 

biocönotikus egyensúlynak is nevezni. Ez arra vonatkozik, hogy hosszú időn keresztül viszonylag állandó 

egyedsűrűség jellemzi az egy biocönózisban előforduló fajokat. Minden fajhoz tartozik egy kapacitás érték, 

vagyis az ökoszisztémán belül egy bizonyos niche (ökológiai fülke). Minél több ilyen hely, élettér áll 

rendelkezésre, annál több fajból áll a biocönózis. A nagy fajsűrűség azonban a résztvevő fajok esetében 

alacsony egyedszámmal párosulhat. Ha pedig egy élettérben egyoldalú, szélsőséges életkörülmények 

uralkodnak, akkor ott fajszegény biocönózis fog kialakulni, ahol a kevés résztvevő faj mindegyikét nagy 

egyedszám fog jellemezni. 

A biocönózisban (társulásban) résztvevő minden egyes faj egy-egy populációt alkot, amelyet egyedszám 

vonatkozásában hosszú ideig stabil középérték jellemez. Egy természetes ökoszisztémában valamennyi 

résztvevő faj eléri ezt a populációs egyensúlyt, ami végül is azt jelenti, hogy az egész biocönózis szukcessziós 

sorozaton át eljut ehhez a kiegyensúlyozott állapothoz, vagyis beáll a biocönotikus egyensúly. Közismert, hogy 

a természetben gyakran fordulnak elő populációs ingadozások. Ezek két alapesetet mutatnak, másként szólva, a 

populáció dinamikája alapvetően kétféle módon változik. Az ún. r-stratégák exponenciális, az ún. K-stratégák 

logisztikus növekedést mutatnak. 

Vannak olyan fajok is, amelyek a külső körülményektől függően mindkét stratégiára képesek. Az r-stratégák 

olyan szárazföldi ökoszisztémákban vannak kedvező helyzetben, amelyeket gyors szukcesszió jellemez (azaz a 

szukcessziós sorozat elején vannak), hiszen igen gyors, exponenciális növekedésük lehetővé teszi egy ez idáig 

benépesületlen élettér vagy egy újonnan kialakult, illetve szabaddá vált ökológiai fülke igen gyors 

benépesülését. Azokban az ökoszisztémákban, amelyek viszonylag stabil stádiumot, szukcessziós állapotot értek 

el (gyakorlatilag záró társulásokban – pl. bükkös, gyöngyvirágos tölgyes –, illetve ahhoz közeli szukcessziós 

állapotban), amelyekben tehát biocönotikus egyensúly alakult ki, állt be, a K-stratégák vannak előnyben. 

Egy ökoszisztéma belső, vagy másként biocönotikus egyensúlya csak hosszú időintervallumon keresztül marad 

azonos, nem statisztikus egyensúlyról van tehát szó. Éppen ezért szokták dinamikus egyensúlynak is nevezni. 

Beszéljünk most a külső egyensúlyról. Minden rendszer – így az ökoszisztémák is – azáltal határolhatók el 

területileg, hogy részeik egymással sokkal szorosabb kapcsolatban vannak, mint a külső környezet – jelen 

esetben a szomszédos ökoszisztéma – elemeivel. Minden ökoszisztémára sajátos szerveződés és a kölcsönös 



   

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kapcsolatok sajátos rendszere jellemző. Mivel környezetükkel anyag- és energiaforgalom tekintetében 

folyamatos kapcsolatban állnak, nyílt rendszereknek tekintjük őket. 

Amennyiben ezek az anyag- és energia-inputok és -outputok, amelyek a rendszert fenntartják, hosszú időn 

keresztül stabilak maradnak, akkor Neef (1967) nyomán anyag egyensúlyról beszélhetünk. Ez tehát azt jelenti, 

hogy a rendszerbe annyi érkezik, mint amennyi távozik és annyi energiát vesz fel, mint amennyit lead. Fontos az 

is, hogy az instabil helyzetek kiegyenlítsék egymást. Ha a rendszerbe új anyagmennyiség kerül, vagy valamely, 

már szereplő anyag jelentősen különböző koncentrációban kerül a rendszerbe, ez a külső egyensúlyt megzavarja 

és ezáltal az ökoszisztéma teljes kapacitása is megváltozik. Amennyiben ez a külső zavar egyedi, vagy rövid 

időre visszatérő, úgy arra az ökoszisztéma a fajösszetétel megváltozásával reagál, így a zavar megszűnése után 

egy bizonyos idővel az eredeti, belső biocönotikus egyensúly helyreáll. Az eredeti állapot visszaállítására való 

képességet regenerációs, vagy önszabályozó képességnek nevezzük. Ez a képesség szabja meg a terhelhetőség 

határát, illetve a stabilitás tartományát. Az ökoszisztéma terhelhetősége tehát azoknak a rendszerállapotoknak a 

mennyiségétől függ, amelyeknél a korlátozott anyag- és/vagy energia bevitel által előidézett zavarok úgy 

kompenzálhatók, hogy a rendszer általa tartós változást szenvedne. 

Gyakorlati szempontból nagyon fontos, hogy ilyen képességgel csak a természeteshez közel álló rendszerek 

rendelkeznek. Az ilyen rendszereknél az önszabályozás folyamatát maga a rendszer irányítja, míg az ember által 

mesterségesen létrehozott rendszerek mindig külső irányításra vannak utalva. Gyakorlati, tervezési feladatoknál 

tehát az a legfontosabb, hogy arra törekedjünk, hogy az önszabályozó képesség minél szélesebb körben 

maradjon meg. Ez más szóval azt jelenti, hogy a természetes vagy az ahhoz közeli állapotot a lehető legnagyobb 

mértékben fenn kell tartani. 

Az ökológusok között sokáig tartotta magát az az álláspont, amely szerint a fajokban gazdag (nagy faj-

diverzitású) ökoszisztémák sokkal stabilabbak, tehát jobban terhelhetők, mint a fajszegények. A faj-diverzitás 

akkor lesz a legnagyobb, ha minden faj kb. egyforma gyakorisággal fordul elő és nagy a fajok száma (l. Finke, 

1994). Müller (1980) szerint egy rendszer fajgazdagabb, ha benne csak két, egyenlő gyakorisággal előforduló faj 

található, mint az a 11 fajt számláló rendszer, amelyben egy faj adja az egyedek 90%-át. 

A diverzitás-stabilitásról szóló hipotézis abból indul ki, hogy egy ökoszisztéma faj-diverzitása és stabilitása 

között pozitív korreláció áll fenn. Ezzel a hipotézissel is vitába lehet szállni. Haber (1979) például a következő 

elméleteket dolgozta ki. Az ún. α-diverzitás (faj-diverzitás) mellett létezik β-diverzitás (ökotóp-diverzitás, 

„strukturális sokféleség”) is, de ezek ketten nem elegendők ahhoz, hogy egy árnyalt képet kapjunk. Léteznek 

tehát további diverzitások is, így például az alkalmazkodás-stratégiák sokfélesége, vagy a rendszerelemek 

interdependenciájának (kölcsönös függőségének) diverzitása. Tervezési célokra Haber szerint a legfontosabb az 

y-, vagy területi diverzitás, amely különböző, de hasonló jellegű területi egységek vagy területi sejtek területi 

mintázata, mozaikja egy tájban. Ha ezt a meghatározást földrajzi-ökológiai nyelvre lefordítjuk, azt mondhatjuk, 

hogy egy sokféleséget (diverzitást) mutató ökotóp csoport (egymáshoz kapcsolódó ökotópok/tájsejtek) nagyobb 

területi diverzitást mutat, mint egy kevesebb, de nagyobb területi kiterjedésű ökotópból álló ökotóp-csoport. A 

diverzitás fogalmát még tovább bővíthetjük, ha az élettelen tényezők (pl. éghajlat) időbeli diverzitását, valamint 

a változások sokféleségét is belevesszük. 

A diverzitáshoz hasonlóan a stabilitás fogalmát is különbözően értelmezik. Ismét Haber (1979) ide vonatkozó 

állásfoglalására támaszkodunk, aki egyebek között azt is megemlíti, hogy kezdetben csak az ökoszisztéma 

biotikus elemeit vették figyelembe a stabilitással kapcsolatban. Szerinte kétféle stabilitást kell 

megkülönböztetni. 

A perzisztens stabilitás vagy perzisztencia a hosszabb időn át meglévő stabilitást, ökológiai egyensúlyt jelenti, 

amelyet kívülről jövő zavaró körülmények tartósan nem tudnak belső egyensúlyi állapotából kibillenteni. 

Ez mindenekelőtt az érett ökoszisztémákra igaz, amelyben a K-stratégák többségben vannak, így K-stabilitásról 

is beszélhetünk. Bick (1984) szerint a stabilitás ezekben a rendszerekben alapvetően biotikusan meghatározott, 

vagyis a rendszer saját, belső szabályozói határozzák meg a biológiai egyensúlyt, amely tehát az 

anyagháztartásnak és energia átalakításnak az élő szervezetek által biztosított egyensúlyát jelenti. 

Az elasztikus (rugalmas) stabilitás (reziliencia) megjelölést arra az esetre használjuk, amelyet hosszabb időn 

keresztül többé-kevésbé rendszertelenül létező biocönózisok jellemeznek, amikor is a külső befolyások 

(zavarok) időtartama szerint a mindenkori rendszerállapotok időben fennmaradnak. Ha a zavaró körülmények 

megszűnnek, a rendszer ismét visszatér a normális állapothoz, kivéve azt az esetet, ha a zavar idején a rendszer 

struktúrájában irreverzibilis változások jöttek létre. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor a biocönózisok összetétele 

megváltozik, pl. új szukcesszió-stádium jön létre. Az ilyen rendszerekben az r-stratégák vannak többségben, 
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amelyek exponenciális növekedésük következtében a megváltozott körülményekhez sokkal gyorsabban képesek 

alkalmazkodni. Ez más szóval azt jelenti, hogy a rendszer vagy képes gyorsan regenerálódni, vagy a 

rendszerben egy új ökológiai egyensúly alakul ki. Ezért ezeknél a rendszereknél r-stabilitásról beszélhetünk. 

Haber (1979) szerint ökológiai szempontból az elasztikus stabilitás a fontosabb és tipikusabb. Az ezzel 

rendelkező rendszerek a külső behatásokra, zavarokra kevésbé érzékenyek, mint a perzisztens ökoszisztémák. A 

nagyon erős behatások következtében a perzisztens ökoszisztémák jelentős károsodást szenvednek, sőt el is 

pusztulhatnak. Ha végül is képesek regenerálódni, akkor is csak hosszú idő alatt, szukcesszió-sorozaton 

keresztül. Először mindig elasztikus, stabil ökoszisztémák alakulnak ki. Az ilyen nagyméretű zavarok 

természetes és antropogén hatásra egyaránt bekövetkezhetnek (pl. lávaömlés). 

Korunkban, a globális környezeti változások korában a perzisztens ökoszisztémák hatalmas méretű változások 

elé néznek. Itt nemcsak az üvegház-gázok okozta felmelegedésre gondolunk, hanem a földhasznosítás 

változásaira (erdőirtás, különösen a trópusokon, erdőpusztulás stb.), az ózon lyukra, és így tovább. Ezzel ismét 

egy fontos gyakorlati, tervezési kérdéshez jutottunk. A földhasznosítási-, környezetvédelmi-, területi tervezési és 

más, a tájjal kapcsolatos tervezési feladatoknál az elasztikus ökoszisztémák által nyújtott szabályozási 

lehetőségek ismerete ugyanis nagyon fontos szerepet játszik. 

A stabilitás kérdésével kapcsolatban előfordul, hogy a biológusok a biotikus tényezők szerepét 

túlhangsúlyozzák, pedig az ökoszisztémák, illetve ezek magasabb szintű szerveződési szintjeinek stabilitásába 

az élettelen tényezők stabilitása is beletartozik. Hiba lenne tehát az egész rendszer stabilitását egyetlen 

alrendszer stabilitásának alapján megítélni. Egy ökoszisztéma stabilitását tehát nem kizárólag és nem elsősorban 

a fajdiverzitás határozza meg, hanem abban az élettelen tényezők is fontos részt vállalnak. 

Haase (1979) helyesen állapítja meg, hogy a geokomplexum (ahogyan ő nevezi) komponenseinek és 

folyamatainak összefüggéseit, kölcsönös kapcsolatait csak akkor tudjuk feltárni, majd törvényszerűségeket is 

csak abban az esetben tudunk megállapítani, ha a természetföldrajz átveszi a biotudományok ökológiai 

koncepcióját és ennek alapján, ennek figyelembevételével alkotja meg a földrajzi tájfogalmat. Ez a megállapítás 

több mint 30 éve fogalmazódott meg és azóta az átvétel megtörtént, kialakultak és megerősödtek a tájökológiai 

iskolák. Haase álláspontja szerint ugyanakkor nem célszerű az összes kapcsolatot, folyamatot, amely az 

ökoszisztémában létezik, illetve végbemegy, ökológiai kapcsolatként, illetve folyamatként kezelni. Ebben az 

álláspontban véleményünk szerint az jut kifejezésre, hogy Haase és az általa felépített iskola képviselői a 

biológiához „húznak”, a klasszikus ökológiai gyökerektől nem akarnak eltávolodni. 

A másik álláspont képviselője Leser (1983, 1984, 1991), aki szerint igenis minden, az ökoszisztémában meglévő 

kapcsolatot geoökológiainak kell tekinteni. Haase tehát az élőlény és környezete által meghatározott 

rendszerben lezajló fiziológiai folyamatokra és kapcsolatokra kívánja a tájökológiai jelzőt használni. Világosan 

elkülöníti az ökológiai, a geofizikai, geokémiai és a technológiai folyamatokat. Gyakorlati szempontból talán 

kevésbé lényeges, hogy a geofizikai-geokémiai és a technogén folyamatokat elkülönítve vizsgáljuk vagy pedig a 

tájökológiai folyamatok szerves részeként. Az viszont mindenképpen hangsúlyozandó, hogy az ökoszisztéma 

stabilitásának szempontjából a tisztán élettelen – amit Haase geofizikai-geokémiainak nevez – természeti és a 

technogén folyamatok is fontos szerephez jutnak. Gondolunk itt például az éghajlat és talaj kapcsolatára vagy 

valamely emberi beavatkozásnak a talajra gyakorolt hatására. Haase 1979-ben publikált ábráján a technogén 

folyamatok az emberi társadalom által indukált folyamatokat jelentik (93. ábra). 

93. ábra A fő komponensek szerkezeti vázlata. A hatáskapcsolatok és a geoszisztéma-koncepció vizsgálati 

szempontjai. (Klug–Lang, 1983; Barsch, 1975; Haase, 1978, 1979; Finke, 1994 nyomán) 

A Haase-féle álláspont és ábra didaktikai szempontból is tanulságos. Az ábrán az is jól látszik, hogy az ember, 

illetve az emberi társadalom nem az élőlényekhez tartozik, hanem külön tényezőként szerepel. Mai szemmel 

nézve ez triviálisnak tűnik, az akkori időben azonban új elméleti szempontként jelentkezett, amelynek gyakorlati 

konzekvenciái talán még az elméletieknél is fontosabbak. 

Az élettelen és technogén faktorok figyelembevétele tehát az ökológiai stabilitás vizsgálatakor is lényeges és 

azok stabilitásának, perzisztenciájának, diverzitásának kérdése önmagában, a biotényezőktől függetlenül is 

fölvethető. 

10.1. 9.1. Ökológiai kockázatelemzés 

Az ökológiai kockázatelemzés célja annak elbírálása, hogy a használat ökológiai következményei elviselhetők-e 

a szóban forgó ökoszisztémában. A kockázatelemzés fogalmához közel esik a „környezet elviselhetőségi 
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vizsgálat” (németül: Umweltverträglichkeitsprüfung), illetve a „táj elviselhetőségi vizsgálat” (vö. Schneider 

1986, 1987) fogalma. (Ismét jó példát látunk a táj és környezet kifejezések szinoním használatára.) A környezeti 

hatásvizsgálat tartalma is hasonló. Kiemstedt (1979) ökológiai elviselhetőségről beszél – ez is lényegében 

ugyanazt jelenti. 

Az ökológiai kockázatelemzés során tulajdonképpen ökológiai adatokat és szempontokat viszünk be 

megfelelően átalakított, illetve értelmezett formában a területi tervezésbe. A feladat igen nehéz, mert egyrészt a 

közvélemény elvárásai nagyon nagyok, másrészt alig van megfelelő adat, amelynek alapján azokat a 

folyamatokat jellemezni tudnánk, amelyek az ökoszisztéma működését befolyásolják. Tulajdonképpen, 

bizonyos értelemben véve, itt is tájértékelésről van szó. A szóban forgó tervezési területen a használat 

szempontjából releváns tájökológiai összefüggéseket kiválasztjuk a táj ökoszisztéma kapcsolat rendszeréből és 

azokat a tájpotenciál vizsgálatoknál alkalmazott módszerekkel elemezzük (94. ábra). 

94. ábra Folyamatábra a használat elviselhetőségének vizsgálatához és értékeléséhez ökológiai szempontból. 

(Kiemstedt, 1979 nyomán) 

Az ökológiai kockázatot fokozza az a tény, hogy egy adott területi környezeti terhelése nem csak, sőt adott 

esetben nem is elsősorban helyi szennyeződések következménye, hanem abban a közeli és távoli környezet is 

jelentős szerepet játszik – amint erre már több ízben utaltunk. 

Végül Bachfischer (1978) ábrája (95. ábra) alapján bemutatjuk, hogyan kell az ökológiai kockázatot elvégezni, 

illetve a vizsgálat lépései hogyan épülnek egymásra. 

95. ábra Az ökológiai kockázat elemzés folyamatábrája (Bachfischer, 1978 nyomán) 

11. 10.        A tájértékelés és földértékelés 

11.1. 10.1.              Tájértékelés 

Ebben a fejezetben a tájértékelést elsősorban nem tudományos, hanem gyakorlati szempontból tárgyaljuk. A 

korábbi fejezetekben a tájértékelés megalapozásával, illetve magával a tájértékeléssel foglalkoztunk, 

tudományos szempontból.   Megismertük a táj és környezet fogalmait, a tájökológia tudományának kialakulását, 

a rendszerelmélet és a dimenzió szerepét, a tájalkotó tényezőket, köztük az ember tájalakító szerepét, a 

tájtípusokat – e fogalmak megismerése mind az értékelést szolgálta. A tájértékelés a tájökológia alkalmazott 

ágazatához tartozik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az alapvetés, a korábbiakban tárgyalt fontos, az 

értékeléshez kapcsolódó ismeretek nélkül elvégezhető volna az értékelés. A gyakorlati szempontú tájértékelés 

egy igen szerteágazó alkalmazási terület, amelyről, különösen ennek földértékelése vonatkozásairól egy 

évtizeddel ezelőtt jelent meg egy új összefoglaló könyv (Lóczy, 2002). 

11.1.1. 10.1.1.Az ökopottyp fogalma 

A magyarországi természetföldrajzi tájértékelés elvi-, módszertani alapjai Marosi–Szilárd (1963) 

tanulmányában vannak lefektetve. Marosi–Szilárd (1963) a tájértékelésről írt tanulmányukban, amelynek 

néhány fontos megállapítását itt röviden idézni fogom, hangsúlyozták, hogy a tájértékelést minden esetben meg 

kell, hogy előzze egy tájszintézis, amely a tájalkotó tényező analitikus vizsgálatán alapul. A korábbi 

enciklopédikus jellegű feldolgozások és tájökológiai munkák eredményeit a rokontudományok gyakorlati 

jellegű eredményeivel ötvözve készíthető el a színvonalas tájszintézis. 

A szerzőpáros szerint a tájak nemcsak természeti adottságaik, a tájalkotó tényezők alapján sorolhatók 

tájtípusokba, hanem „a gazdasági életet befolyásoló természeti adottságaik, azaz potenciáljuk szempontjából is – 

ami a tájértékelés alapja – különböző típusokba tartoznak. A típusoknak is különböző fokozataik vannak. Egy-

egy nagytáj is típust képvisel…” Itt arra utalnak, hogy az Alföld például a mezőgazdaságnak nyújt kedvező 

feltételeket, és így tovább. Nyilván nem tekinthető egységesnek egy nagytáj a gazdálkodási potenciál 

szempontjából. Bármilyen nagyságrendben is végezzük az értékelést, a táj egyes területrészeit is típusokba kell 

sorolnunk. 

Marosi és Szilárd helyesen állapították meg, hogy a tájértékelésnek is szüksége van a típusokra és ezeket 

elnevezni, osztályozni is szükséges. Azt javasolják, hogy a természeti környezet potenciál típusait ökopottypnek 

nevezzük, amely ökopottypek nem azonosak a tájökológia biotópjával, geotópjával vagy ökotópjával – 

tájsejtjével – hanem „a gazdálkodás természeti adottságai típusainak területi egységei” – ahogyan ez a görög-
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latin eredetű összetett szóból is következik: ökológiai potenciál típusokról van itt szó. A tájértékelés során tehát 

fel kell tárni a sajátos jellegű és fokozatú ökopottypeket, majd ezeket jellemezni és értékelni szükséges.  

Nézzünk néhány tájat a gazdálkodás szempontjából, tehát abból a szempontból, hogy milyen hasznosítási típust 

képvisel (96–99. ábra). 

 

96. ábra Mezőgazdasági hasznosításra alkalmazott terület. Vajon szabad-e továbbra is mezőgazdasági 

ökopottypként értelmezni? Az elharapódzó árkos erózió hamarosan használhatatlanná teszi a földet. Dél-afriakai 

Köztársaság, a Sárkány-hegység előtere. 

(A szerző felvétele) 
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97. ábra Milyen ökopottyet képvisel a Gerllérthegy? Városi, beépítésre alkalmas típust, védendő természeti 

értéket, részben szőlőtermesztésre alkalmas lejtőt. Valaha a hegy déli lejtőjén szőlők voltak és itt volt az 

Ampelológiai Intézet. (Forrás: Google Earth) 
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98. ábra Ismét egy olyan ökopottyp, amely jelenleg szőlőként és beépített területként van hasznosítva, de lehetne 

szántó, erdő, sőt feltehetőleg valaha a szőlőterület egy része is erdő volt. Ideális hasznosítása azonban mégis a 

szőlő. Abaújszántó. (Madarász Balázs felvétele) 

 

99. ábra Egy adott terület tehát különböző gazdálkodási típust is képviselhet, mint ez a gambiai tengerpart is, 

amely ma üdülési, turisztikai célra szolgál, de lehetne például kikötő is.                            (A szerző felvétele) 

11.1.2. 10.1.2.A természeti környezetpotenciál fogalma 

Az ökopottyphez hasonló fogalom a természeti környezetpotenciál fogalma. A különbség közöttük egyrészt 

abban van, hogy az utóbbi a környezet fogalomra épül, előbbi pedig a tájfogalomra. További különbség adódik 

abból, hogy az ökopottyp módszer területi típusokat határoz meg, míg a természeti környezetpotenciál 

meghatározása tipizálás nélkül történik. 

A társadalom teljes földrajzi környezetének értelmezése (l. 1.3 fejezet) a környezetpotenciál fogalmához vezet el 

bennünket. Az alábbiakban e fogalom értelmezésére térünk ki részletesebben. 

A természeti környezet bizonyos hasznosítási lehetőségekkel (erőforrásokkal és adottságokkal) rendelkezik, 

amelyek bizonyos társadalmi igény kielégítésére nyújtanak lehetőséget. A természeti környezetnek ezt a 

teljesítőképességét a természeti környezet potenciáljának nevezzük. Ha vizsgálódásunk alapja nem a környezet, 

hanem a táj, úgy tájpotenciálról beszélhetünk (Marosi–Szilárd, 1963). 

A fogalom a bevezetésben említett két nézőpont figyelembevételével közelíthető meg. Felvethető tehát egyfelől 

az a kérdés, hogy természeti környezetünk milyen (további) hasznosítási lehetőségek forrása, ill. – másfelől – a 

környezet (túl)terhelésének, védelmének, állagmegóvásának kérdése.  Hangsúlyozzuk, hogy a két nézőpont 

egymással szorosan összefügg, egyik a másik nélkül nem létezhet. Egy adott pillanatban úgy tűnhet, hogy csak a 

közvetlen gazdasági érdek szolgálata lehet a cél (azaz a környezetben rejlő lehetőségek azonnali és minél 

intenzívebb hasznosítása), míg bizonyos idő elteltével a természeti környezet „kizsákmányolása” olyan 

ökológiai problémákhoz vezethet, amelyek a természeti környezet állagát – és ezáltal értékét is – lerontják, 

esetleg olyan mértékben, hogy az egyensúly a legnagyobb anyagi ráfordításokkal sem állítható helyre. 
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A természeti környezetben rejlő hasznosítási lehetőségek részint erőforrás, részint pedig adottság jellegűek. 

Természeti adottságon azon környezeti tényezők tulajdonságainak összességét értjük, amelyek a társadalom 

tágabb értelemben vett termelő és fogyasztó tevékenységével kapcsolatban állnak vagy állhatnak. Az adottságok 

egy része a társadalom meghatározott ipari (műszaki, technikai) színvonalán erőforrássá válhat (100. ábra). 

Természeti erőforráson (Mezősi, 1983) azon adottságok összessége értendő, amelyeket „meghatározott 

társadalmi-gazdasági (technikai) színvonal mellett a termelés és a fogyasztás szükségleteire feltártak és 

hasznosítottak”. 

 

100. ábra A Balaton számos adottsága közül a pihenési, üdülési, sportolási adottság csak a közelmúltban, 1–200 

éve vált erőforrássá. (Forrás: hu.wikipedia.org) 

11.1.3. 10.1.3. A természeti környezetpotenciál meghatározása 

A természeti környezetpotenciál, valamint a többi alrendszer potenciáljának meghatározása két munkafázisban 

látszik megvalósíthatónak. A harmadik lépés a teljes földrajzi környezet integrált felmérése. 

Az első munkafázisban a vizsgált terület részpotenciáljait vizsgáljuk. A természeti környezet potenciáljának 

vizsgálatakor ez a domborzati, az éghajlat-, a talaj- stb. adottságok egyenkénti felmérését, minősítését jelenti. A 

részpotenciálok vizsgálata különböző módszerekkel történhet. A legegyszerűbb és egyúttal összehasonlításra a 

legkevésbé alkalmas a részpotenciálok verbális jellemzése. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint a 

hagyományos természetföldrajzi leírás tényanyagának valamely szempont szerinti átrendezését. Ennél 

korszerűbb az a módszer, amely a részpotenciálokat mennyiségi jellemzőkkel, viszonyszámokkal jellemzi. Ezek 

már konkrét összehasonlításra is lehetőséget nyújtanak. 

A részpotenciálok vizsgálata kétféleképpen végezhető el. Az egyik módszer illusztrálására tekintsük pl. az 

éghajlati potenciált. Ha sorra vesszük az éghajlati tényezőket, konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a vizsgált 

terület éghajlati adottságai annak melyik területrészén, mely felhasználó ágazatnak milyen lehetőséget kínálnak. 

(A Börzsöny–hegység Ny-i és D-i pereme pl. – az éghajlati adottságokból kiindulva – mezőgazdasági 

hasznosításra alkalmas, ugyanakkor központi tömege csak erdőgazdálkodásra, a hegység teljes területe pedig az 

üdülés más-más módjaira bizonyul alkalmasnak.) Ez véleményem szerint az általános szempontú vizsgálat, 

aminek során azt kutatjuk tehát, hogy egy-egy természeti tényező, melyik felhasználó ágazat céljaira, milyen 
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mértékben alkalmas. E módszer a részpotenciálok vizsgálatakor minden további nélkül alkalmazható, a második 

munkafázisban azonban – mint látni fogjuk – meglehetősen nehéz az általános módszer alkalmazása. 

A másik módszer lényege, hogy a részpotenciálokat valamilyen szempont, esetleg szempontok 

figyelembevételével elemezzük és értékeljük. Ezt ágazati módszernek nevezzük, mivel valamely felhasználó 

ágazat (pl. mezőgazdaság vagy ezen belül szántóföldi növénytermesztés stb.) nézőpontjából vizsgáljuk a 

részpotenciálokat. 

A második munkafázis során az alrendszerek potenciálját határozzuk meg. Ez már lényegesen bonyolultabb 

feladat, hiszen az egyes részpotenciálokat különböző mértékben kell figyelembe venni. Az első munkafázisnál 

említett két módszer elméletileg itt is alkalmazható. Az ágazati módszer – tehát pl. a mezőgazdaság szempontjai 

szerint végzett értékelés – könnyen érvényesíthető, míg az általános – valamennyi felhasználó ágazat 

szempontjait szem előtt tartó – módszer felhasználása nehezebben megoldható feladatnak tűnik. 

Végül megemlítjük, hogy a környezetpotenciálhoz hasonlóan értelmezhető a tájpotenciál – természeti potenciál 

– fogalma is, amelynek meghatározását szintén a környezetpotenciálhoz hasonló módon végezhetjük. 

Ha a felhasználó ágazatok szempontjai szerint értékelünk, úgy az értékelés módszere csaknem minden esetben 

valamiféle pontozás. A pontrendszerek természetesen többnyire súlyozott pontértékelési rendszerek. A 

„súlyozás” jelenti bizonyos szempontok különböző súlyú mérlegelését, többnyire azonban súlyozott 

átlagszámításról van szó. 

11.2. 10.2.              Földértékelés Magyarországon 

A tájértékelés kialakulása hazánkban is a földértékeléssel kezdődött. Ennek több oka is van. Az első ok 

egyszerűen az a tény, hogy a táj természeti erőforrásként való értelmezése csak a múlt század közepén 

kezdődött, míg a föld – valójában a talaj – értéke a mezőgazdálkodás történetében folyamatosan jelen volt. A 

föld értéke azonban nemcsak talajértékként merül fel, hanem ingatlan értékként is. Ez utóbbi kérdéssel, illetve 

az ingatlan és talajérték viszonyával itt most nem foglalkozunk. 

A legfontosabb mérföldkő az aranykorona érték és az ehhez kapcsolódó értékelési rendszer. Ennek első 

előzményeként a „jozefin”, azaz II. József által kezdeményezett katonai felmérés említhető. II. József császár 

igen korszerű szemléletű volt, így annak a ténynek a felismerése, hogy az ország kataszteri felmérésére szükség 

van, is ezt bizonyítja. 1786-ban kezdődött meg az ország felmérése. Értékelési szempontból elsősorban a 

földminőségi osztályok megjelenítése a leglényegesebb: 3–5 ilyen osztály szerepel a térképen. A földhasználati 

kategóriák – összesen hat művelési ágat ábrázol a térképsorozat – megjelenítése is értékelésként minősíthető. A 

következő említendő mérföldkő az 1849-ben elrendelt állandó földadó kataszter. 

Az aranykorona rendszert az 1875. évi VIII. törvénycikk vezette be. Mielőtt a rendszert bemutatnánk, 

hangsúlyozni szeretnénk, hogy a rendszer kidolgozását olyan alapos és körültekintő munkával végezték, hogy 

mind a mai napig megállja a helyét, még akkor is, ha az alábbiakban kritikai megjegyzésekkel fogjuk illetni. 

Maga az aranykorona megnevezés igen találó elnevezés, egyrészt az Osztrák-Magyar Monarchia fizetőeszköze a 

világviszonylatban is kiemelkedő értéket képviselő aranykorona volt, így tehát az aranykorona érték 

aranypénzre utal, másrészt a földterület gazdaságosságára utaló értéket jelent. Az aranykoronát mint fizető 

eszközt a Monarchiában 1900. január 1-jétől vezették be, tehát egy kicsit később, mint ahogyan a föld 

pénzeszközben kifejezett értékét. Erre vezethető vissza, hogy az aranykorona helyett kezdetben a forint értéket 

használták. Az aranykorona rendszerről számos publikáció jelent meg. Ezek közül az alábbi bemutatáshoz 

Sípos–Szűcs (1992), Dömsödi (1996) és Lóczy (2003) műveit használtuk fel. 

Az aranykorona rendszer alapja a hozadéki földadó kataszteri rendszerben a különböző művelési ághoz tartozó 

és különböző minőségű földek hozadéka, illetve tiszta jövedelme. A hozadék és jövedelem által az aranykorona 

érték kifejezi a föld termőképességét, fekvésének kedvező vagy kedvezőtlen voltát, művelhetőségét. 

A XIX. század vége óta természetesen jelentős mértékben megváltozott a mezőgazdasági gyakorlat, a farm 

menedzsment, alkalmasint a föld értékelésének szempontjai is változhattak, akár valamilyen váratlan, előre ki 

nem számítható intézkedés hatására – például valamely hasznonnövény termelését állami, illetve európai uniós 

preferencia miatt anyagilag kiemelten támogatják és akkor e növény termesztésére alkalmas területek értéke 

mindjárt megnő, így az aranykorona jelentése az idők során relatív értékszámmá változott. Magyarországon 1 

hektár átlagos aranykorona értéke 19 (Wikipedia). 
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Az aranykorona érték nagyon fontos szerepet játszott az adózásban is, hiszen a földek értéke között ennek a 

mérőszámnak a segítségével lehetett különbséget tenni, tehát a földbirtokosok az aranykorona alapján fizették az 

adót. Az eltérő minőségű földek tiszta hozadékát úgy állapították meg, hogy az akkori idők gazdálkodási 

körülményei között hosszú időn keresztül elérhető átlagtermés értékéből levonták a gazdálkodás költségeit, 

majd ezt egy kataszteri holdra kiszámolták és aranykoronában kifejezték. 

Az aranykorona földértékelési rendszer kidolgozásához az országot 12 részre, 12 kataszteri területre osztották. 

Egy-egy kataszteri területen belül 20–40 darab úgynevezett becslő járást határoztak meg. Egy becslő járáson 

belül 7 művelési ágat különböztettek meg: szántót, rétet, legelőt, szőlőt, kertet, erdőt, nádast. Egy művelési ágra 

maximum nyolc minőségi osztályt állapítottak meg. A minőségi osztályok megállapítására községi mintatereket 

jelöltek ki. A földek jövedelmezőségének megállapítása céljából az átlagtermést, az átlagos termés árakat és a 

felmerülő költségek átlagát vették figyelembe. 

Az aranykorona rendszert sok szempontból kritizálták. Az érvek között szerepel többek között, hogy a rendszer 

nem felel meg a talajtan mai legkorszerűbb módszereinek és eredményeinek. Az idők során a föld 

termőképessége hazánk különböző részein eltérő módon változott, így nehéz az egyes területeket 

összehasonlítani. Átalakult a művelésmód és az egyes növényfajták hozamképessége. Több átrendeződés, 

változás is történt. Átrendeződött például a városkörnyéki területek földhasználata.  Az aranykorona rendszer 

még a Trianon előtti piaci központokkal számolt, amelyeknek jó része a trianoni határon kívülre került. A 101–

102. ábrák a termőföld-értékelés eredménytérképei. 

 

101. ábra Települések, ahol a szántó átlagos minősége 17 aranykorona alatt van (Forrás: Dorgai, 2008) 
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102. ábra Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) elhelyezkedése. (Forrás: http://umvp.eu) 

A következő fontos állomás a Kreybig-féle talajismereti térképezés. Átnézetes talajtérképezés: 1911-től kezdve 

megindult az ország átnézetes talajtérképezése.1934-től Kreybig Lajos javaslatára megkezdődött az 1:25 000 

talajismereti térképezés. Kreybig olyan talajtulajdonságokat is térképezett, amelyek közvetlenül hatnak a 

növények fejlődésére, tehát ökológiai szemlélettel gazdagította az agrogeológiai irányzatot. Így a térképe 

jelkulcsában szerepelt a szénsavas mész eloszlása a talajszelvényben, a szikes talajok termékenysége, a 

talajvíztükör mélysége, a vízállásos területek foltjai, a sekély termőrétegűség, az összes humusztartalom és a 

humuszos réteg vastagsága, valamint a talaj P- és K-tartalma, a talaj „neme”, azaz kémiai jellege, fő- és altípus 

(103. ábra). Ez a térképsorozat tulajdonképpen ma is használható információt tartalmaz az ország 

talajadottságairól és így a földértékelést nagyban segítheti. 
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103. ábra A Kreybig-féle talajismereti kép 5165/4 sz. lapjának (Mezőtúr–Túrkeve) egy részlete. 

(Endrédy, 1936) 

Géczy Gábor az 1960-as években (Géczy, 1968) a magyar mezőgazdaság területi elhelyezkedéséről készített 

összefoglaló munkát. Ez volt az első országos földértékelés. Háromféle módon minősítettek: növényenként I., 

II. vagy III. rendű termőhelyi kategóriákat különböztettek meg, növénycsoportokkal fejezték ki a földterület 

alkalmasságát, talajhasznosítási osztályokat határoztak meg. 
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104. ábra A búzatermesztés termőhelyi kategóriái a Dunántúlon (Géczy, 1968 nyomán) 

A jelenleg alkalmazott földértékelési rendszer tulajdonképpen az aranykorona rendszert volt hivatott felváltani. 

A közhasználat százpontos rendszernek nevezi ezt a talajértékelést, amely nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, ezért a rendszerváltás után visszatértek az aranykorona rendszer használatához. A kritikák egyebek 

között az aranykorona rendszer hibáinak megőrzésére, a mintaterek átlagértékeken alapuló jellemző értékeire 

utalnak, valamint arra, hogy a mintaterületi felmérés nem felel meg a mai talajtan színvonalának, továbbá a 

művelés ágankénti értékelése nem mentes a közgazdasági elemektől. 

Említenünk kell a „Magyarország agroökológiai potenciálja” című munkát is (Láng et al., 1983), amelynek 

során agroökológiai körzeteket határoztak meg az ország közigazgatási beosztásához igazítva. 

Makrokörzetekenként kiszámították matematikai modellek segítségével a főbb növények termésátlagait, a 

termésátlagok változásának tendenciáit és a 2000-re várható értékeit. 

A földértékeléshez sorolható még a természetföldrajzi tájértékelés is, amelyhez egyebek között a fent említett 

Marosi–Szilárd-féle tájértékelés is sorolható. Amint ennek tárgyalásakor már említettük, a tájértékelés 

tájökológiai elemzésen, vagyis a tájalkotó tényezők vizsgálatán alapul, ezt követi a tájszintézis, amelynek fő 

eredményeként termőhelytípusokat állapítunk meg, végül megadjuk a lehetséges földhasználatokat, a táj 

termőképességét, teljesítő képességét.  Ez utóbbihoz gazdaságossági, ökológiai stabilitásra és terhelhetőségre 

vonatkozó számítások, alkalmasint társadalmi-politikai elemzések tartoznak. 

A földértékelés tájértékelési vonatkozású hazai munkáinak további taglalását mellőzzük, ezekről az említett 

Lóczy-féle (2002) könyvben részletesen olvashatunk. 
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A következő animációk Magyarország termőterületeinek változását mutatják be. A 11. animáció a 

termőterületek, a 12. a művelésből kivont területek, a 13. a területhasznosítás alakulását mutatja 1983–1996 

között. 

 

11. animáció Magyarország termőterületeinek százalékos aránya (1938–1996) (Forrás: KSH) 

Az animációból látjuk, hogy Magyarország termőterületeinek aránya meredeken zuhan, 60 év alatt több mint 7 

százalékkal. Az ipartelepítés, városodás, a közlekedés fejlesztése újabb és újabb területeket igényel, ez pedig 

többnyire a mezőgazdasági területek rovására történik. Negatív aspektusa a folyamatnak, hogy sokszor jó 

minőségű területeket vonnak ki a termelésből, rövidtávú érdekeket figyelembe véve. A termőterületeken belül 

viszont így továbbnő a degradálódott, erózióra érzékeny területek aránya. A művelésből kivont területek aránya 

1938–1996 között 7 százalékkal nőtt, ami a már korábban említett okokra vezethető vissza. 

 

12. animáció A művelésből kivont területek százalékos aránya (1938–1996) (Forrás: KSH) 

A 13. animáció összefoglaló jelleggel mutatja be az előző animációk által szemléltetett változásokat. Az 

animáción feltüntetett termőterületen a mezőgazdasági területek és az erdők együttese értendő. (A termőterület 

pontosabb definíciója szerint a szántó, gyep (rét, legelő), szőlő, kert és gyümölcsös, az erdő, nádas és halastó 

sorolható ebbe a kategóriába.) A mezőgazdasági területek nagy aránya és az erdők területének csekély mértéke 

ezúttal is szembeötlő. A változások tendenciáit, mértékét, okait az előző animációk magyarázzák. 

 

13. animáció A területhasznosítás alakulása Magyarországon %-ban kifejezve (1938–1996) (Forrás: KSH) 

12. 11.        Tájértékelés különböző szempontokból 

12.1. 11.1.              Városi területek 

A városi-ipari ökoszisztémák Földünk mega-ökoszisztémáinak egyikét jelentik (105. ábra). Az ember szerepe és 

funkciója ezekben az ökoszisztémákban a történelem folyamán változott. Ma már olyan erős és olyan veszélyes 

az emberi behatás, hogy bizonyos esetekben a városi-ipari ökoszisztémák egzisztenciáját is fenyegeti. 



   

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

105. ábra Óbuda látképe. (Forrás: http://blog.volgyiattila.hu) 

Az ember fejlődése során az általa elfoglalt ökológiai fészket folyamatosan tágította. Ezt az ember a különféle 

eszközök (szerszámok) használatával, a ruházkodással, a háziállatok és általában a mezőgazdasági tevékenység 

által, a fokozatosan kiteljesedő technika révén, a rohamosan növekvő energiafelhasználással érte el. 

Ha a városi ökoszisztémát egy önszabályozásra képes ökoszisztémaként fogjuk fel, úgy nyilvánvaló, hogy a 

producensek részaránya csekély, a lebontók nem birkóznak meg a túláradó hulladéktömeggel és így a 

fogyasztók túlsúlyban vannak. Az is evidens, hogy a fogyasztók döntő többsége a túlszaporodott városi 

népesség, vagyis az ember. A városok életműködése a kívülről jövő energia, élelmiszer, sőt – ami ezeknél is 

fontosabb – víz és levegő nélkül egyáltalán nem volna lehetséges. Mindezért cserébe a város szemetet, 

szennyvizet, szennyezett levegőt juttat környezetébe. 

A városi ökoszisztémának tehát kvázi természetes, táji ökoszisztémák közé kell beépülnie (106. ábra), hiszen e 

nélkül a városlakók hosszútávú és tartós életképessége nem volna biztosítható. Döntő jelentőségű tehát a város 

és a városkörnyék ökoszisztémái között fennálló kapcsolatrendszer, amely nélkül az egyébként önszabályozásra 

nem képes, nem tudna fennmaradni. 
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106. ábra A Budai-hegység még az utóbbi fél évszázadban igen megnőtt beépítésével is viszonylag természetes 

területnek minősül. (Forrás: www.egikamera.hu ) 

Függetlenül attól, hogy a város életképessége, a városi élet minősége a környezetével való kapcsolatától igen 

erősen függ, kísérletet kell tenni arra is, hogy a városon belül javítsuk az ökoszisztéma természetes voltát és 

megpróbáljuk természeteshez közeli állapotot létrehozni. 

Erre két alapvető módszer ismeretes: egyfelől környezetvédelmi intézkedéseket kell foganatosítani (pl. 

emisszió-csökkentés) – ez nyilván nem tájökológiai feladat –, másfelől a város területén belül olyan, viszonylag 

kis területű térségeket kell létrehozni, amelyek önszabályozásra képesek. 

A városökológiai értékelés tehát elsősorban a fenti kérdésekre kell, hogy koncentráljon. Meg kell említeni, hogy 

a városökológia kérdései mindenek előtt (bio)ökológiai jellegűek és csak másodsorban tájökológiaiak. Amint 

közismert, a város időközben sok növény- és állatfaj menedékévé, visszavonulási területévé vált. A gyéren 

betelepített külvárosi területek, illetve a belterületi beépítetlen foltok bizonyos fajok visszavonulási 

biotópjaiként működnek. Ez más szóval azt jelenti, hogy a város mint élettér pozitív szerepet is játszhat. 

Föltétlenül szükséges tehát, hogy az emberek különböző ökoszisztémákra gyakorolt hatását árnyaltan, ne eleve 

negatívan vegyük figyelembe. 

Ellenberg (1973) az ember ökoszisztémára gyakorolt hatását a következőképpen rendszerezte és értékelte: 

a)     Szerves és szervetlen anyagok (ásványai anyagok és víz) kivétele, amelyek a mindenkori ökoszisztéma 

háztartása szempontjából fontosak. 

b)     Szerves és szervetlen anyagok (pl. műtrágya, szemét), illetve új, eddig az adott helyen nem létező 

élőlények bevitele, alkalmasint az élőlények koncentrálása. 

c)     Az élőlények, vagy az ökoszisztémában előforduló élőszervezetek egyedi csoportjainak megmérgezése 

olyan anyagok bevitele által, amelyek természetes körülmények között nem fordulnak elő az ökoszisztémában 

és amelyhez a biocönózisok fejlődésük során nem tudtak alkalmazkodni. 
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d)     A fajösszetétel megváltoztatása idegen fajok bevitele által, vagy a meglévő fajok létének veszélyeztetése, 

illetve kiirtása révén. Napjainkban ez utóbbi gyakoribb. 

Az emberi behatással kapcsolatban is az a fő kérdés, hogy az mikor ér el egy olyan küszöbértéket, hogy az 

ökoszisztéma – adott esetben városi ökoszisztéma – önszabályozó képessége már nem birkózik meg vele. Ha ezt 

a küszöbértéket átléptük, akkor folyamatos emberi beavatkozás válik szükségessé, ez pedig igen energiaigényes 

– különösen a városi-ipari ökoszisztémákban. 

Az ember által vezérelt ökoszisztémákban – tehát mindenekelőtt a városi-ipari ökoszisztémákban – konzumens 

túltengés tapasztalható, míg a mező- és erdőgazdasági területek elsősorban producensként funkcionálnak. Az 

ember által szervezett ökoszisztémák nagymértékű fogyasztása csakis folyamatos és hatalmas mennyiségű külső 

energia bevitele által lehetséges. A városi-ipari és a mezőgazdasági-erdészeti térségek esetében tehát 

funkcionális tekintetben egy területi szétválás, elválasztódás figyelhető meg. 

Ebből az is következik, hogy a városok csak abban az esetben életképesek, ha környezetükben ökológiai 

kiegyenlítő, kiegészítő térségek találhatók (107. ábra). Itt látjuk ismét az elmélet és a gyakorlat egymásra 

utaltságát, hiszen a városi-ipari és egyéb területek között fennálló funkcionális különbségek, a városnak más 

jellegű területekre való ráutaltsága egyúttal tervezési feladatokat is meghatároz. A városökológia gyakorlatát 

olyan kifejezések fémjelzik, mint ökológiai városmegújulás, ökológiai szempontú város-átépítés, a jövő 

ökológiai városa, öko-építészet, öko-várostervezés stb. 

 

107. ábra Győr városa ideális környezetben, természetközeli ökoszisztémák között épült. 

(Forrás: Google Earth) 

12.2. 11.2.              Mezőgazdasági területek 

Mezőgazdasági hasznosítású területeken tulajdonképpen mezőgazdasági jellegű ökoszisztémákkal, „agrár-

ökoszisztémákkal” találkozunk (108–109. ábra). Egy ökoszisztéma akkor működőképes, ha abban – minimális 

követelményként – autotróf növények és hulladék lebontására, illetve mineralizációra képes heterotróf 

szervezetek találhatók. Az agrár-ökoszisztémákban az ember a rendszert teljesen tudatosan megváltoztatja. Ez a 

változtatás mindenekelőtt arra irányul, hogy az ökoszisztéma növényi fajainak, illetve egyedeinek számát 

mesterségesen – gyomirtók alkalmazásával, kapálással stb. – csökkenti, a táblán termesztett mezőgazdasági 

haszonnövény javára. Szélsőséges esetben a táblán csak egyetlen növény fordul elő, amikor is monokultúráról 
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beszélünk. Miután az aratás és betakarítás által a területről energiát és tápanyagot távolítanak el, nem elegendő 

az a visszaforgatott tápanyagmennyiség, amely a remineralizáció során keletkezik. Mivel azonban a gazda 

legalábbis ugyanakkora termésmennyiséget szeretne biztosítani, kénytelen trágyázni, vagyis az ökoszisztémába 

ismét mesterségesen beavatkozni. Mindez az ökoszisztéma külső, ember általi irányítását jelenti. 

 

108. ábra Agrár ökoszisztémák természetes környezetben, Bokod környékén. 

(Madarász Balázs felvétele) 
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109. ábra A szántón hagyott növényi maradványok kedvező ökológiai körülményeket idéznek elő. Dióskál 

térsége. (Madarász Balázs felvétele) 

További ökológiai jellegű problémát jelent az a tény, hogy az ipari-városi térségek közvetlen környezetében 

találhatók a legintenzívebb agrár körzetek és ezeknek a városkörnyéki területeknek tulajdonképpen a városi 

térségek egészséges ökológiai létét biztosító kiegyenlítő térségekként kellene funkcionálniuk, ez pedig igen 

nehezen várható el abban az esetben, ha ők maguk is instabilnak minősülnek ökológiai szempontból. Érdekes, 

ellentmondásos helyzet alakul ki azáltal is, hogy ezekről az instabil városkörnyéki területekről bizonyos állatok 

és növények a városban keresnek menedéket. 

Napjainkban sok szó esik az ún. ökológiai alapvetésű, természetes anyagokat használó, alternatív bio-

mezőgazdálkodásról is. A bio-mezőgazdaság kétség kívül rendkívüli mértékben csökkenti a táj ökoszisztéma 

terhelését. A bio-mezőgazdasággal kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy ha egy táblán, vagy akár egy 

nagyobb földterületen folytatunk bio-gazdálkodást, úgy nem mentesülünk a közelebbi és távolabbi környezet 

káros behatásaitól, amelyek főként a levegő és a víz közvetítésével érkeznek. 

Fel kell mérni, hogy a jelenlegi helyzet ökológiai szempontból hogyan értékelhető és vizsgálni kell annak 

lehetőségét, hogy az ökológiai-tájökológiai szempontok minél jobban érvényesüljenek. Miután a fejlettebb 

országokban a mezőgazdasági terület fokozatosan csökken, megvan az esély arra, hogy – különösen a 

városkörnyéki térségekben – a mezőgazdasági földhasznosítást valamilyen természetközelibb földhasznosítási 

mód váltsa fel. 

12.3. 11.3.              Alkalmasságvizsgálatok 

Az ország mely részei a legalkalmasabbak idegenforgalmi célra (110. ábra)? Egy község határában hol vannak a 

búzatermesztésre legalkalmasabb területek? Hová telepítsünk kénsavgyárat? Hol legyen a hulladéklerakó? 

Ezekre a kérdésekre mind alkalmasságvizsgálatokkal kaphatunk választ. Az alkalmasságvizsgálatokhoz – 

értelemszerűen – több fedvény egyidejű figyelembe vételére van szükség. A következő alfejezetben egy 

súlyozásos módszerrel készült alkalmasságvizsgálatot mutatunk be. 
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110. ábra Az idegenforgalmi alkalmasság különböző mértékét bemutatandó, egy minőségi üdülőhelyet ábrázoló 

felvételt láthatunk. (Forrás: www.minap.hu) 

12.3.1. 11.3.1. Magyarország felszínének minősítése 

Az alábbiakban az ország egész területét minősítjük a szántóföldi növénytermesztés általánosított szempontjai 

szerint.  A minősítés során Magyarország felszínét relatív értékekkel jelzett egységekre bontottuk, amelyek az 

ökológiai alkalmasságot fejezik ki a szántóföldi növénytermesztés szempontjából. A minősítésnél 11 tényezőt 

vettünk számításba. Ezek egy része homogén paraméter (pl. átlagos lejtés), nagyobb részük komplex, 

származtatott mutató (pl. talajértékszám, vízellátottság stb.). 

Az alkalmasságvizsgálatoknál szokásos súlyérték-rendszert alakítottuk ki, tekintetbe véve azt is, hogy a 

komplex mutatók bizonyos értékeket multiplikálhatnak (pl. a talajértékszámban bizonyos mértékben a 

domborzati adottságok, lejtésviszonyok is tükröződnek, így az átlagos lejtést jelző paraméter súlya 

megnövekszik.) A paraméterek súlyértékei – amelyek azt fejezik ki, hogy egymáshoz viszonyítva az elemzett 

szempontból milyen fontosságúak – összesen 100-at tesznek ki. A szántóföldi növénytermesztés általánosított 

kritériumrendszere alapján (orográfiai, hőmérsékleti, talajtani, vízellátottsági stb. igények) értékeltük, hogy az 

egyes paraméterek az ökológiai igényeket milyen mértékben elégítik ki. 

A minősítés részletes bemutatását mellőzzük, csupán a végeredményt mutatjuk be térképen ábrázolva (111. 

ábra). 
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111. ábra Magyarország felszínének minősítése szántóföldi növénytermesztés szempontjából. 

A minősítés eredményét egyrészt a jelenlegi tényleges földhasznosítási térképpel, másrészt a természet- és 

tájvédelmi területek térképével hasonlítottuk össze, hogy a lehetséges konfliktushelyzetekre felhívjuk a 

figyelmet. 

Ha tehát a jövőben a földhasznosítás újratervezésére kerül sor, úgy a döntéselőkészítéshez a konfliktusok 

adatbázisát célszerű felhasználni. Megemlítjük, hogy bármilyen konfliktushelyzet vizsgálatánál hasonló 

adatbázissal, hasonló módon járhatunk el. 

Ángyán (1998)az ország területére készített mezőgazdasági alkalmasságvizsgálatot (112. ábra), 

környezetérzékenység térképet (113. ábra), majd ezután a területek meghatározottságát ábrázolta (114. ábra), 

nevezetesen környezetérzékenységi területeket, kettős meghatározottságú területeket és agrártermelési 

meghatározottságú területeket jelölt meg. 
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112. ábra Magyarország területeinek vizsgálata mezőgazdasági alkalmasság szempontjából 

(Forrás: Ángyán–Dorgai (szerk.)–Halás –Janowszky –Makovényi–Ónodi –Podmaniczky–Szenci–Szepesi–

Veöreös, 1998) 

 

113. ábra Magyarország környezetérzékenységi térképe. 

(Forrás: Kohlheb–Podmaniczky–Skutai, 2009) 
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114. ábra Magyarország területeinek meghatározottsága. 

(Forrás: Ángyán–Dorgai (szerk.)–Halász–Janowszky–Makovényi–Ónodi–Podmaniczky–Szenci–Szepesi–

Veöreös, 1998) 

13. 12.        A környezetérzékenység értékelése 

13.1. 12.1.              A környezetérzékenység fogalma 

A környezet, illetve a tájak érzékenysége (environmental sensitivity, landscape sensitivity), a környezeti 

szempontól érzékeny területek elhatárolása fontos és időszerű kérdés. Az Európai Unió tudományos 

programjaiban is központi helyet foglal el az ESA-k (Environmentally Sensitive Areas) meghatározása. 

A környezeti szempontból érzékeny térségek kijelöléséhez fontos a tájalkotó elemek érzékenységének a 

vizsgálata, nevezetesen a legérzékenyebb elem és az illető környezeti rendszerben betöltött súlyának a 

meghatározása. A környezeti érzékenység meghatározására több megközelítés létezik. A 115. ábra a 

Mediterráneum térségét mutatja abból a szempontból, hogy a táj aktuális használata fenntartható-e. A 116. ábra 

pedig az elsivatagosodás sérülékenységét mutatja ugyanitt. A 117. ábra pedig az SDI érzékenységindex értékeit 

mutatja be. 
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115. ábra A táj fenntarthatóságának fokozatai a Mediterráneum térségében. 

(Forrás: www.coe.int) 

 

116. ábra Sérülékenység az elsivatagosodás szempontjából a Mediterráneum térségében. 

(Forrás: www.coe.int) 
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117. ábra Az SDI (elsivatagosodásra való érzékenység indexe) index értékeinek területi eloszlása 

(Forrás: www.eea.europa.eu) 

Célszerű a környezeti érzékenység, sérülékenység és a veszélyeztetettség között különbséget tenni. Az 

érzékenység valamely természeti adottság következménye, a sérülékenység pedig az adottsághoz kapcsolódó 

valamely funkció, működés következménye. 

Az érzékenység fogalmával kapcsolatban nézzünk meg néhány fogalommeghatározást. Alföldi (1994) 

hidrogeológiai szempontból megkülönbözteti az érzékenység (sensitivity) és sérülékenység (vulnerability) 

fogalmát. Az érzékenységet a vízadó-típus paraméterei határozzák meg földrajzi helyzetétől függetlenül. A 

sérülékenység pedig az adott víztartó rendszert jellemzi, az érzékenység mellett a térbeli helyzetét és a 

vízáramlási viszonyait figyelembe véve. „A sérülékenység arra vonatkozik, hogy bizonyos külső hatás 

(elsősorban valamilyen szennyeződés) könnyen terjed-e a rendszerben, milyen mértékű károkat okoz az adott 

közegben. A veszélyforrás (hazard) fogalma arra vonatkozik, milyen fajta és mértékű ez a hatás.” (Lóczy, 2006) 

A sérülékenység mellett a kockázat (risk) fogalmát szokták megemlíteni. A kockázatot a kárt okozó véletlen 

esemény bekövetkezésének valószínűségéből, a rendszer sérülékenységéből és a veszélyeztetett elemekből 

számítják ki. 

Összefoglalva: „a veszélyforrás valamilyen kedvezőtlen környezeti hatás, a sérülékenység, a várható 

következmények súlyossága, a kockázat, a nem kívánatos események eshetősége, a természeti csapás 

(katasztrófa) pedig ezek bekövetkezése.” (Lóczy, 2006) 

13.2. 12.2.              Magyarország felszínének sérülékenysége a 
szárazodás szempontjából 

Az alábbiakban bemutatjuk Magyarország felszínének sérülékenységét az aridifikáció (szárazodás) 

szempontjából. 

Az adatbázist hat db MNA térkép generalizált változata alkotja. A generalizált térképek méretaránya 1:2 000 

000. A térképek az alábbi tényezőket ábrázolják: maximális talajvízszint, hidrogeológiai viszonyok, a talaj 

vízgazdálkodási tulajdonságai, a talaj típusa, a talaj vízháztartási típusa és a talajpusztulás mértéke. 

A hat kiválasztott tényező különböző súlyokat kapott, így ha az egyes tényezőket  F1, ... F6, a súlyokat S1, ... S6 

jelöli, úgy a sérülékenység becsült értékét a S FiSi képlet adja meg. 

A generalizált térképek szkenneléssel digitalizálva kerültek az adatbázisba. Az így keletkezett raszteres 

állományt a megfelelő javítások után az ARC/INFO rendszere dolgozta fel úgy, hogy 10 vonatkoztatási pont 

alapján a képként értelmezett állományokhoz geokódokat rendelt és azokat az ARC/INFO belső 

raszterállományába, a grid állományba konvertálta. Az ilyen grid állományok raszteres rendszerként kezelhetők, 

a művelettípusok egyszerűen végrehajthatók rajtuk, így pl. a jelen esetben igényelt algoritmus is, ami az egyes 

bemenő tényezők súlyozott átlagának kiszámolását jelentette. A minősítés eredményét a 118. ábra mutatja. 
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118 . ábra Magyarország felszínének sérülékenysége az aridifikáció szempontjából. 

A számok a sérülékenység mértékét fejezik ki, növekvő sorrendben. 

Őrsi (2011) vizsgálatainak eredményeit mutatja a 119. és a 120. ábra. A Kiskunság területén végzett vizsgálatai 

négy tényezőt, a talajt, az éghajlatot, a növényzetet és a földhasználatot minősítették a szárazodásra való 

érzékenység szempontjából. 
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119. ábra A vizsgált terület (Forrás: MEDALUS II. Projekt anyaga, CSFK, FI) 
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120. ábra A vizsgált tényezők minősítése. Az érzékenység mértéke a zöld színtől a vörösig nő. (Forrás: Őrsi, 

2011) 

Az utolsóként bemutatott alkalmazással tulajdonképpen csak a fonalat vágtuk el, hiszen se vége, se hossza az 

alkalmazási lehetőségeknek. Igyekeztünk minél szélesebb spektrumot adni: az alkalmazási lehetőségektől 

egészen a konkrét alkalmazások bemutatásáig, hol csak az alkalmazás elvét vázolva, hol a módszert is 

részletezve. Ez a heterogén bemutatás szándékos volt, mert ezáltal az olvasó a lehetőségeket is láthatja, a néhány 

részletesebben bemutatott példán pedig a konkrét alkalmazói munkát is  megismerheti. 
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[1] Schmithüsen (1950) két fő tájalkotó komponensre utal, a természeti tájbeosztási rendszerre és az abból 

kifejlődő, az ember által meghatározott területi differenciálódásra. 
 

[2] A szovjet irodalomban használt „antropogén táj” fogalma nem egyezik meg a „kultúrtáj” angolszász 

értelmezésével. Az előbbi gyakran sem területileg, sem tartalmilag nem elégíti ki a tájjal 

kapcsolatos  kritériumokat (Mezősi, 1983). 
 

[3] Nooszféra = az ember által átalakított bioszféra. 
 

[4] Szerinte a földrajzi környezet fogalma is a társadalom természeti környezetére korlátozódik, míg a 

társadalmi környezet külön fogalomként létezik. 
 

[5] A „társadalom teljes földrajzi környezete” kifejezéssel azonos értelemben használatos még a társadalom 

teljes (integrált) környezete megjelölés is (Pécsi et al., 1980). Egyéb szinonim szókapcsolatok: teljes társadalmi 

környezet, a társadalom földrajzi környezete vagy egyszerűen: földrajzi környezet. Ha a továbbiakban földrajzi 

környezetről beszélünk, a társadalom teljes földrajzi környezetének Pécsi (1979) által megadott koncepciójára 

gondolunk. 
 

[6] A biotóp kifejezés mellett a német irodalomban – szinonim értelemben – viszonylag korán megjelent a 

Lebensstätte (élőhely, élethely, élettér) fogalma is (vö. pl. Thinemann,1925) 
 

[7] A „fiziológiai” megjelölés a tájökológiai szemléletre utal, beleértve az élettelen természeti tényezőket is. 
 

[8] Az Odum-könyv (1963) „standing crop” kifejezését magyarra termésnek fordítottuk, mivel a szószerinti 

fordítás: „álló termés”, „álló termény” nem hangzana jól. 
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