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14. fejezet - A természetvédelemi 
tevékenység és a társadalmi 
környezet konfliktusai 

1. 14.1 Bevezetés 

A modul a társadalom céljainak és az ember környezetőrző tevékenységének ütközéseit, konfliktusait mutatja 

be, szoros összefüggésben a tárgy korábbi fejezeteiben elsajátított információkkal, hangsúlyozva a 

környezettudatosság jelentőségét. 

Megismerhetjük a: 

• társadalomban élő ember globális környezeti konfliktusait; 

• fenntartható természet és racionális tájhasználat elvének kifejtését a fokgazdálkodás példáján, az Alföldön 

élők szemszögéből; 

• a telepítési, tájhasználati avagy területhasználati konfliktusok hátterét, térinformatikai kezelését, illetve a 

természetvédők válaszát a problémakörre; 

• az állami természetvédelmi szervezet vidékfejlesztési szerep-erősödésének lehetőségeit. 

2. 14.2 Előszó 

A 9.3.2. fejezet a környezeti válság elemeit és globális válsággá való kiteljesedésének folyamatát mutatta be. 

Láttuk azt is a 9.4. fejezetben, hogy hogyan alakult ki a nemzetközi összefogás, amely 1972-ben a Stockholmi 

konferenciában csúcsosodott ki, elindítva az intézményes környezetvédelmi tevékenységet. Nyilvánvaló tehát, 

hogy a jelenlegi társadalmi tevékenységek pusztítóan hatnak bolygónkra. Azért jöttek létre a 9.4. fejezetben 

bemutatott nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények, hogy a korábban bemutatott környezeti 

válság tüneteit csökkenteni, kezelni lehessen, és így alakult ki a szintén bemutatott fejlődés környezetvédelmi 

illetve természetvédelmi érdekeket is figyelembe venni képes fenntartható fejlődés modell (Brundtland, 1987). 

A globálissá váló kedvezőtlen környezeti folyamatok az alábbiakban foglalhatók össze. 

Alapproblémák: 

- A népességnövekedés1 (fokozott népességkoncentráció, urbanizáció). 

- A túltermelés és túlzott fogyasztás. 

Fő környezeti változások: 

- A légköri szennyezettség – üvegházhatás, ózonprobléma, savas esők, szmog. 

- Klímaváltozás és összetett következményei a légkörben, óceánban, kontinenseken (pl. jégsapkák olvadása, 

szélsőséges időjárási események, tengerszint emelkedés, El Niño hatásainak felerősödése). 

- Világtengerek vizének elszennyeződése, biodiverzitás csökkenés. 

- Édesvizek szennyeződése, ivóvízbázisok csökkenése. 

- Talajok degradációja, termőterületek állapotának romlása és kíméletlen mértékű csökkenése. 

- Az átalakított és épített (mesterséges-művi) környezet arányának emelkedése. 

                                                           
12050-re várhatóan 9 milliárdra fog nőni a Föld humán népessége 
(http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf) 
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- Az evolúciós körülmények (a környezethez hosszú távon való alkalmazkodó képesség) megváltozása, 

biodiverzitás csökkenés (élőhelyek beszűkülése, fajok kipusztulása, fajok mesterséges betelepítése és invázívvá 

válása) (14-1. ábra). 

- Az energia- és nyersanyagforrások kimerülése. 

Egyéb súlyos környezetterhelő tényezők: 

- Óriási léptékű erdőirtások. 

- A bányászat, az ipar és az agrártermelés környezetterhelése. 

- A hulladékok és szennyezőanyagok kezelési nélküli elhelyezése. 

- A közlekedés környezetterhelése. 

- A nukleáris energiaszektor környezetterhelése. 

- Az elektromágneses hullámok, hang- és egyéb rezgések természetes mértéket meghaladó terjedése 

környezetünkben. 

- A környezetkárosító tömegturizmus. 

- Az antropogén eredetű természeti katasztrófák. 

A mai modern társadalmakban fenntarthatóság csak abban az esetben képzelhető el, ha a környezet védelme a 

szakmai-tudományos ismeretekben és elvekben, a gazdasági és politikai szférában, valamint a civil társadalom 

környezeti tevékenységeiben, egymással összhangban és szervezetten jelenik meg. A környezeti tudatosság 

tehát a társadalmi élet – és az ebbe foglalt környezetvédelem – integráns része, mozgatója. Paradigmaváltásra 

van tehát szükség. A környezeti tudatosság a jövő egyik legfontosabb társadalmi-kulturális tényezője. 

Önmérsékelő, környezettudatos életmódra kell váltanunk (Vida, 2003). 

 
14-1. ábra Biodiverzitás csökkenés forgatókönyvek 2050-ig (forrás: UNEP GRID 20072) 

                                                           
2http://maps.grida.no/go/graphic/biodiversity-loss-state-and-scenarios-2006-and-2050 
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A bioszféra fajai közötti bonyolult összefüggések megbomlása (fajok kihalása) előre nem látható, katasztrofális 

következményekkel járhat. Informatikai példával élve próbáljunk csak meg a windows\system32 könyvtárból 

találomra törölni egy rendszer fájlt! 

Közgazdasági probléma 

A közgazdászok (valamint a természettudósok is általában) mindig a mérhető dolgokat tanulmányozzák. Ha a 

megismerésben elágazásokhoz érnek, akkor kvantifikálják a dolgok, ügyek mennyiségi oldalait, viszont 

elhanyagolják a nem mérhető minőségeket. Végül, amikor már mindent pontosan megmértek, akkor a rendszer 

belülről omlik össze, mivel az eddig elhanyagolt minőségi vonatkozások "felrobbantják". Ezt a méréselméleti 

paradoxont Jánossy Ferenc közgazdász a neoliberális, "mainstream" közgazdaságtanra alkalmazta, amely 

minden értéket piaci értékre redukál. Az olyan élettényezők, mint a levegő 3 és víz ingyenesek, azaz a 

libertariánus ökonómia szerint értéktelenek 4. Persze ha a szűkösség miatt magánkézbe kerülnek, akkor piaci 

természetűvé változtatják őket, és áru lesz belőlük. Az arany, a gyémánt az ilyen közgazdászok szemében 

értékes, pedig ezek nem szükségesek létfenntartásunkhoz. Az emberi élet értéke sem lesz más, mint az 

keresőképessége, gazdasághoz való hozzájárulása. A pénz energiája a társadalom energiája. A legfontosabb cél 

pedig a fogyasztás lesz. A fogyasztás viszont gazdasági növekedést igényel, tételez fel. Az ember elsődleges 

célja – ezen gondolatmenet szerint – a gazdasági növekedés lesz. Az a közgazdaságtan tehát, amely csak a 

megfigyelhető és mérhető piaci árakat fogadja el az emberi értékek egyetlen mércéjeként, a természet 

előforrásainak pazarló felhasználására ösztönöz, és ezért tévúton jár (Farkas, 2003). 

A környezetgazdászok és az ökológiai közgazdászok között éles vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a 

természeti (ökoszisztéma) szolgáltatásokat (v.ö. 9.3.3) ki lehet-e pénzben fejezni5. A természeti szolgáltatások és 

azok lehetséges értékelési módszereinek vizsgálata az utóbbi években terjedt el. 2000-ben az ENSZ főtitkára, 

Kofi Annan kutatást kezdeményezett Millenniumi Ökoszisztéma Értékelés6 címen, amelynek eredményeként 

kimutatták, hogy a szolgáltatások 60%-a leromlott vagy nem fenntartható módon használt (MEA, 2005). A 

legújabb projekt a TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, egyrészt megpróbálja felhívni a 

figyelmet a természeti szolgáltatások fontosságára, a biodiverzitás nagymértékű csökkenésére és az 

ökoszisztémák tönkretételére, másrészt a tudósokkal, a közgazdászokkal és a politikai döntéshozókkal 

egyetemben egységes módszertant és akcióterveket fogalmaz meg a jövőre nézve. A téma aktualitását jelzi, 

hogy az MTA Biológiai Tudományok Osztálya 2010 novemberében ökológus és közgazdász (ökonómus) 

kutatók részvételével közös tudományos ülésen tárgyalta a Biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások 

közgazdasági összefüggéseit7. 

3. Fogalomtár 

A fejezetben a természetvédelmi biológia fogalomkészleten felül a válságmenedzsment fogalomtárának 

legfontosabb elemeivel ismerkedhetünk meg Peszlen nyomán8. 

Alternatíva: olyan eset, amelyben két vagylagosan felvetődő, illetve megengedő lehetőség A) (pl. igen vagy 

nem, előre vagy hátra, jobbra vagy balra stb.) közül kell választani; B) két vagylagosan felvetődő, illetve 

megengedő lehetőség közül az egyik. 

Döntés (vezetői): Egy probléma megoldására kínálkozó cselekvések közül az optimálisnak ítélhető változat 

kiválasztása. 

Együttműködés: Az egyének és csoportok mással vagy másokkal végzett közös, összehangolt tevékenysége, 

amely minkét fél részére a legnagyobb közös előnyt eredményezi. 

Együttműködésen alapuló konfliktusmegoldás: A kommunikáció-, valamint a szervezetelmélet progresszív 

elemeit ötvöző és az egymásnak ellentmondó szükségletek kezelésére szolgáló hatlépcsős konfliktuskezelési 

módszer. Tartalma: az alapvető probléma meghatározása, a lehetséges megoldások keresése, a legjobb variációk 

kiválasztása, tervezés és szervezés, megvalósítás, valamint értékelés. 

                                                           
3Földünk jelenlegi oxidatív (oxigéntartalmú) légkörét a fotoszintézisnek, azaz az növényi életnek köszönhetjük. 
4Janez Potocnik, EU környezetvédelmi biztos videoblog http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm 
5a szerző álláspontja szerint ez elkerülhetetlen 
6http://www.maweb.org/en/index.aspx 
7 http://mta.hu/naptar/?event=653 
8 Peszlen Tibor: Válságmenedzsment fogalomtár. 

http://www.teebweb.org/


 A természetvédelemi tevékenység és 

a társadalmi környezet konfliktusai 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Élőhely rekonstrukció: élőhely-állapotvisszaállítás, az az ökológiai célú beavatkozás, amelynek során olyan 

korábbi (tájökológiai kutatásból rekonstruált történelmi) állapotot kívánunk visszaállítani, ami valamilyen 

emberi tevékenység hatására megváltozott (Kapocsi, 1995). 

Eutrofizáció: a vizek növények által felvehető tápanyagban való dúsulása által kiváltott biológiai reakció, a 

felszíni vizek elnövényesedése (algásodás, hínarasodás), azaz a víz trofitásfokának növekedése, ami természetes 

és mesterséges hatásokra következik be. 

Hatáskör: Egy vezető vagy beosztott státusából következő hatalmának cselekvési szabadsága, annak 

(többnyire) írásos megjelölése, hogy milyen felhatalmazása van az erőforrások igénybevételére, ill. milyen 

feladatokat vállalhat. 

Hatásos: az a tevékenység, folyamat, amely a kívánt eredménnyel jár. 

Hatékony: Az a tevékenység, folyamat, amely a kívánt eredményt a lehető legkisebb ráfordítással éri el. 

Holtág rehabilitáció az a művelet, amellyel megállítjuk a holtágak elöregedésének folyamatát, egyes esetekben 

pedig visszaállítunk egy korábbi állapotot (fokgazdálkodással összefügg). A rehabilitációt más szóval holtágak 

újraélesztésének, életre keltésének lehet definiálni. A holtágak medrének állapotára általában az erőteljes 

feliszapoltság, a növényzettel való túlzott benőttség a jellemző. A parti területek állapota a hasznosítás jellegétől 

és mértékétől függ. Ahol elsősorban üdülés, strandolás, vízi sportolás folyik, ott az antropogén tényezők 

hatására a parti területek állapota az idők során leromlott. 

Irreális konfliktus: Olyan konfliktus, amely tudatlanságból, emberi tévedésből, hibából, történelmi tradíciókból 

és előítéletekből, hibásan működő szervezeti struktúrából, a nyertes-vesztes típusú versengésből, 

ellenségeskedésből vagy a feszültség levezetés elégtelenségéből származik. 

Jogkör: A meglévő formális vezetői hatáskörben valamely jogszabály alkalmazására megszabott funkcionális 

terület. (Rendszerint szűkebb a hatáskörnél.) 

Katasztrófa: (1999. évi LXXIV. katasztrófa-elhárítási törvény – Keht. – szerint): 

3.§ e). a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek 

kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai, tűz okozta), amely emberek 

életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti 

értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a 

következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő 

védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami 

szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét 

jelenti. Preszlen felfogásában egy ember vagy az emberek különböző csoportjai életében, életfeltételeiben 

hirtelen kialakult végzetes esemény, illetve szörnyű szerencsétlenség következtében a tulajdonukat, 

egészségüket vagy létüket veszélyeztető különleges állapot (pl. árvíz), amely annyira kiterjedt, hogy csak 

rendkívüli helyi vagy a helyi jellegen túlmenő intézkedésekkel hárítható el. Következményeinek fennállásához 

képest rövid ideig tart. 

Katasztrófa sújtotta terület: (Keht. – 3.§ i). az a terület, ahol a katasztrófa károsító hatása érvényesül, és ezt a 

Kormány kinyilvánítja. 

Katasztrófavédelem: (Keht. – 3.§ j). a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, 

összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési 

tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, 

az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, 

a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a 

helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. 

Kompetíció (versengés) alatt a más élő szervezet számára is fontos környezeti tényező (pl. táplálékforrás, víz, 

fény) elvonását, illetve hasznosítását értjük akkor is, ha ez felismerhető „agresszivitás” nélkül történik. A 

versengés az életciklus minden szakaszát végigkíséri az újulati fázistól az élettartam végéig. Egy adott 

termőhelyen a versengés során fennmaradni képes egyedsűrűség egyrészt a rendelkezésre álló erőforrásoktól, 

azaz az eltartó képességtől (termőhelyi potenciáltól), másrészt az egyedek élőhellyel szemben támasztott 

igénytől függ (Mátyás, 1996). 
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Kompromisszum: Kölcsönös engedményekkel elért egyezség, amelyben-miközben figyelembe veszik egymás 

érdekeit, értékeit, érzelmeit és félelmeit-mindkét fél lemond arról, amit valóban el akart érni.(Találkozás 

félúton.) 

Konfliktus: Az egyénen vagy egy társadalmi csoporton belül, illetve két egymástól kölcsönösen függő fél 

(személy, csoport, társadalmi berendezkedés stb.) között létrejövő ellentétes, esetleg egymást kölcsönösen 

kizáró érzelmek, értékrendek vagy érdekek (szükségletek) összeütközése, olyan nézeteltérés, amely céljával 

ellentétes elképzelés alapján, számára nem kívánatos magatartást eredményez. 

Konfliktushelyzet (belső): az individuum vonatkozásában vagy a csoporton belül akkor jön létre, ha az egyént 

(csoportot) önmagával ellentétes gondolatok gyötrik, és esetleg saját-pozitív vagy negatív-értékrendje, 

meggyőződése, szükséglete vagy szokásrendszere ellenére cselekszik. 

(külső): egymástól kölcsönösen függő személyek, csoportok, társadalmi berendezkedések között akkor alakul ki, 

ha tudatosul eltérő célkitűzésük és tekintet nélkül a másik fél ellenállására, olyan pozíció megszerzésére 

törekszenek, amely csak egyiküké lehet. 

Konszenzus: (a.m. egyetértés, egyöntetű vélemény, közmegegyezés) az együttműködésen alapuló probléma-

megoldási folyamat legjobb döntéshozatali módszere. Lényegét tekintve „értelmét találni a megbeszélésnek”, 

egyfajta hajlandóság, hogy közösen elfogadjuk a csoport döntését. 

Közösség: (informális, elsődleges vagy primer) csoport, ahol a tagok szemtől szemben érintkeznek egymással, 

és jellemző rájuk az összetartás, az érzelmi kötődés, a konformitás, illetve a kontroll. 

Krízis: az emberi szervezet működési zavara során előállt nehéz helyzet tetőpontja, döntő fordulata, amikor a 

súlyosabb események még elkerülhetőek, még minden jobbra fordulhat. Közhasználatban egy személy vagy 

csoport életében megnyilvánuló nehéz helyzet, működési zavar-a konfliktus, válság, katasztrófa együttes 

megnevezése. 

Láp: olyan természeti képződmény, amelyre jellemző, hogy bizonyos élő rendszerek tőzeget halmoznak fel, 

illetve folyamatosan vastagodó tőzegrétegük a növekedés és fogyás (bomlás, erózió, stb.) hosszútávú 

egyensúlyát érte el (Lájer, 1998). 

Melioráció: talajjavítás; a talaj gyökeres megjavítása (lecsapolás, alagcsövezés, öntözés, a futóhomok. 

megkötése stb. által. 

Motiváció (humán): A célok (jutalom elérése, illetve büntetés elkerülése) érdekében energia-befektetésre 

irányuló akarat, olyan belső állapot, amely meghatározott-közösségi és egyéni-célok teljesítésének irányába 

mozgatja az embereket, akik ezáltal céltudatos magatartást valósítanak meg. 

Népérzület: Történelmileg kialakult beállítódások összefüggő rendszere (pl. az anyanyelv szeretete vagy az 

árulók megvetése). 

Ökológiai restauráció: lényege az, hogy a különböző degradált ökoszisztémákat valamilyen módon 

helyreállítsuk, illetőleg megpróbáljuk az eredeti állapotot lehetőség szerint az eredeti természetes vegetációt, 

illetve társulást valamilyen módon visszatelepíteni, illetve elősegíteni azt, hogy újra természetes társulás legyen 

a területen. Négy fő típusa: 1. Be nem avatkozás; 2. Helyettesítés; 3. Rehabilitáció (Az eredeti társulás fajainak, 

illetve az ökoszisztéma funkcióinak részleges helyreállítása. Az eredeti közösség domináns fajainak és a 

termőhely fő jellemzőinek a helyreállítását végzik el.); 4. Kicserélés. 

Özönnövények, özönfajok, inváziós fajok: olyan nem őshonos fajok, amelyek elterjedési területe és 

populációmérete a számukra megfelelő élőhelyeken, adott területen, adott tér- és időskálán monoton módon 

növekszik. Átalakító fajok: olyan özönfajok, amelyek inváziójuk során a meghódított közösség, vagy táj 

jellemző sajátságait – szerkezetét (fajösszetételét, fiziognómiáját) vagy működését (pl. szukcessziós viszonyait) 

– nagyban megváltoztatják. 

Probléma: megoldásra váró elméleti vagy gyakorlati kérdés. Szervezetvezetési értelemben egy észlelt jelen 

idejű és egy kívánatos állapot közötti különbség- amennyiben a megoldás nem kézenfekvő. 
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Rekreáció: a szabadidő kulturált eltöltési formája. Azon belül is a jó közérzet, a jól érzés, a jóllét, a jó minőségű 

élet megteremtése. A munkában vagy más tevékenységben el-, megfáradt ember aktív kikapcsolódását, 

pihenését, felfrissülését, munkaerejének, munkavégző képességének (bővített) újratermelését jelenti 9. 

Rekultiváció10 vagy újraművelés, egy terület újrahasznosításra való alkalmassá tétele. Azon technikai, biológiai 

és agronómiai eljárások összessége, melyek során a természeti, vagy az emberi (antropogén) tevékenység 

károsító hatására terméketlenné vált földterület alkalmassá válik mezőgazdasági, erdőgazdasági művelésbe való 

visszaállításra vagy egyéb módon történő újrahasznosítására. 

Szikes tó olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan 

legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, illetve a 

területén sziki életközösségek találhatók. 

Szukcesszió: a növényzet folyamatos ökológiai változása, amelynek során élőlényközösségek tér-idő 

átalakulásai játszódnak le. Eredményeként csökken a társulás fennmaradásának valószínűsége, elősegítve a 

következő stádiumba való átmenetet. A változás iránya meghatározott: pionír növénytársulástól több lépcsőn 

keresztül a klimax társulás felé mutat. 

Taxon: a biológiai rendszertanban taxonnak nevezik az élőlények egyazon kategóriába sorolt és közös 

gyűjtőnévvel ellátott fajcsoportját, illetve egy adott faját. 

Társadalom: Az emberi együttélés viszonyrendszerének, illetve ilyen viszonyok között élő emberek 

összessége. 

Technika: A természet objektív törvényszerűségeinek tudatos felhasználása az ember gyakorlati 

tevékenységében, illetve a termelőmunkában kifejlődött és használt módszerek és eszközök összessége. 

Tervezés: minden, a jövőbeli tevékenységet, illetve annak idejét, módját és eszközeit meghatározó elgondolás. 

A szervezetek vezetési folyamatának része, amely magában foglalja a jövőre vonatkozó elképzeléseket, 

meghatározza az elérendő célokat és az elérésükhöz szükséges tevékenység-sorozatok változatait, végül ezek 

közül kiválasztja a megfelelőt. 

Veszély: az a lehetőség, hogy az élőlények, a dolgok tágan értelmezve állapotváltozást, egészségromlást, 

sérülést szenvednek vagy életüket vesztik. Az emberi társadalmak és a természetes személyek viszonyaiban, 

illetve konfliktusaiban jelentkező olyan reális lehetőség, amely önmagában hordja megtörténtének okát, de 

bekövetkezése nem szükségszerű, azaz véletlen is lehet. A felismerés és megismerés, illetve a védekezés 

mindenkori adott szintjén beszélhetünk elhárítható vagy végzetes veszélyről. 

4. 14.4 Természetvédelemi tevékenység és 
társadalom konfliktusai 

4.1. 14.4.1 Globális környezeti konfliktusok 
Az alapvető ellentmondás illetve konfliktus abból következik, hogy az ember, mint természeti- és mint 

társadalmi lény különböző igényeket támaszt a környezetével szemben. Természeti lényként nem merül fel a 

például különböző környezeti elemek11 túlhasználata, hiszen egy önszabályzó természeti rendszerben (az 

egyszerűség kedvéért vegyünk egy egyszerű táplálékláncot) ha a táplálékforrás kimerül, megújulásra képtelenné 

válik, akkor direkt visszacsatolásként az azt fogyasztó szervezetek elpusztulnak. Társadalmi lényként azonban 

(9-1. ábra) az ember beavatkozik a természetes anyagforgalomba, társadalmi szükségletei kielégítésére a 

környezeti elemeket felhasználja (9.3.1. természeti erőforrás) és tevékenységével azok természetes 

tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja. Ezáltal – a kiindulási rendszermodell következményeként – saját 

maga életkörülményeit is rontja. Mivel az emberiség nagy része térhasználat tekintetében (fizikailag) 

mesterséges (épített) környezetben él, koncentrált ártalmak között, ezért gyorsan észleljük a környezeti 

állapotváltozást (pl. szmog), és viszonylag gyorsan képesek vagyunk javítani a helyzeten (betiltjuk az emisszió 

források kibocsátását – pl. a környezetterhelő járművek közlekedését). 

                                                           
9http://hu.wikipedia.org/wiki/Rekre%C3%A1ci%C3%B3 
10http://hu.wikipedia.org/wiki/Rekultiv%C3%A1ci%C3%B3 
119.3.1. 
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14-2. ábra A klímaváltozás várható hatásai. (Forrás: IPCC 2007) 

A térben távoli, természeti környezetben felhalmozódó szennyeződéseket nem észleljük közvetlenül, nem 

tekintjük „saját környezetünknek”, ezért távolinak, hatáskörünkön kívülinek tűnik a probléma, holott ez lesz, 

ami a földi életet alapvetően befolyásolni fogja. Például a távoli óceánszennyezés biodiverzitás pusztulást okoz, 

amely halfajok eltűnését jelentheti, így élelmiszerhiányt okozhat illetve az algák pusztulásával a széndioxid 

megkötő képesség csökkenés által további felmelegedés, klímaválság fenyegethet, amely viszont már az egész 

Földre negatív hatást gyakorol. Ugyanez a helyzet az erózióval, amely a termőterület-pusztulást, azaz 

élelmiszerhiányt okoz. A sarki jég olvadása is távolinak tűnik (14-2), de a vízszint emelkedés során elöntött 

tengerparti területek problémája már kézzel fogható. Az IPCC12 becslése szerint, ha így folytatjuk, akkor 2100-ra 

a tengerek szintje 9-88 centiméterrel fog megnőni 13, az átlaghőmérséklet pedig 1,5-5,5 Celsius fokkal lesz 

magasabb a mostaninál 14. Ez önmagában nem hangzik félelmetesen, ám gondoljunk bele: a legutóbbi 

jégkorszak csak 4-5 fokkal volt hidegebb mainál. A legrosszabb prognózis szerinti 1 méter tengerszint 

emelkedés (az IPCC „maximum" becslése) öt millió négyzetkilométernyi területet árasztana el a világ 

mélyföldjeiből, elpusztítva az összes termőföld harmadát és ötven millió környezeti menekültet hagyva maga 

után. 

Amíg 1800-ban a Földünk lakosságának csak egy százaléka élt városokban, mára ez már minden második 

emberre igaz, és 2025-re a várhatóan több mint 8 milliárd földlakó mintegy 60%-a lesz városlakó (UN, 2009 – 

14-3. ábra). Az Európai Unió lakóinak már most több mint 60%-a városban él. A legtöbb uniós tagállamban a 

városi lakosok száma 40-60 % között mozog, így nagy nyomás nehezedik a környezetre, és romlik az élet 

minősége is (gondoljunk a vizek és a levegő szennyezettségére és a nagy zajra). A legerősebben urbanizált 

ország Nagy-Britannia, ahol a lakosság 77%-a él városban, ezután következik Hollandia 65%-kal. 

                                                           
12 9.4. fejezet – IPCC = Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
13http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=29 
14A globális felmelegedés okozta jégolvadás miatt hatalmas tömegű édesvíz kerülhet az Atlanti-óceánba, aminek következtében irányt 

változtathat, lelassulhat, vagy akár meg is szűnhet a Golf-áramlás. Emiatt több mint 10 °C-ot is csökkenhet Észak-Európa téli 
középhőmérséklete. 
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14-3. ábra Urbanizációs prognózis 2025. (Forrás: UN, 2009) 

Az urbanizációval illetve az emberi tevékenység eredményével a természeti környezet egyre nagyobb része 

válik átalakítottá, amely általános folyamatot – szerző meggyőzése szerint – kizárólag környezetközpontú 

gondolkodással-magatartással, illetve ennek a politika irányítás szintjére emelésével lehet befolyásolni. Ennek 

legfontosabb elemeit a fenntartható fejlődés gondolatköre tartalmazza, amelyből – amint azt a 9.3. fejezetben 

láthattuk – mind a környezetvédelmi mind a természetvédelmi alapelvek merítkeztek. 

4.2. 14.4.2 Fenntartható természet és racionális tájhasználat 

A társadalmi-gazdasági környezetet kialakító emberi tevékenység három alapvető tényezője (Pounds, 1997): 

• a kulturális-mentális környezet (morál, magatartásminták, beállítódás, felfogásmód, társadalmi szerveződés 

alakzatai – pl. az újítások elterjedésének módjai); 

• a közösség adott technológiai szintje (ezt hivatott szabályozni a környezetvédelmi alapelvek 

elővigyázatossági elve15 - 9.3.1.); 

• a táji környezet adottságai (tájtörténeti, tájökológiai vizsgálatokból ismerhető meg). 

A fenntartható természet és racionális tájhasználat elve rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégiáknak 

törekedniük kell az ésszerű területi arányok meghatározására a humán környezet, a természeti gazdálkodás és a 

védett természeti területek között. Ezzel biztosítható és optimalizálható a természeti erőforrás és tájhasználat 

anélkül, hogy a természeti értékek leromlanának. 

A 14-4. ábra településkörnyezet elemeit mutatja be, hangsúlyozva a kulturális-mentális környezet, 

összefoglalóan a környezeti tudatosság jelentőségét. 

 
14-4. ábra A társadalmi-gazdasági és természeti környezet kapcsolata. (Forrás: Enyedi 2000 nyomán) 

                                                           
15legjobb elérhető technológia 
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Az Alföldi ember életében a víz jelentős érdekellentétek forrásának tekinthető. A pusztító árvizeket nem 

szerette, de a lecsapolások, gátépítések16, folyószabályzások révén kiszárított („elvíztelenített”), elszikesedett 

területek (csak a Duna-Tisza közi Homokhátság esetében kb. 10 000 km2 terület aszálykárosodásai) miatt máig 

szenved. 
Az Alföldön a középkorban a folyók „áldásos és átkozott” tevékenységét az un. fokgazdálkodással 

szabályozták (14-5. ábra) (Andrásfalvy, 1975). Az árvízkor érkező víztömeget olyan helyekre és úgy vezették 

el, hogy annak káros hatása mérséklődhessen, illetve az időszakosan elöntött gyepek az élővízből megújuló 

ártéri tavak, vizes élőhelyek révén hasznot hajthattak, megteremtve a legeltető állattartás és halászat alapjait 

(Fodor, 2001). A török kor után a XVIII. században a folyók mentén élő lakosság részben visszaállította a 

fokgazdálkodást, a fokokat gondozták, oldalukat megmagasították, eltávolították medrükből a lerakódott 

iszapot. 

 
14-5. ábra A fok modellje. (Forrás: Frisnyák, 1995) 

A Tisza-völgy életének legradikálisabb változását, a fokgazdálkodás végét a Széchenyi-Vásárhelyi-program 

megvalósulása jelentette. 1846-1900-ig 6340 km árvízvédelmi védvonal kubikolásával 35200 km2 mentesített 

terület vált a korábbi extenzív állattartás helyett szántóföldi művelésre alkalmassá. Ez akkora természeti 

területpusztulást jelentett, mint a hasonló holland, francia, lengyel, német és olasz területnyerés együttvéve 

(Tóth, 2001). Különleges értéket képeznek az akkor kiásott, és a természet által azóta elfoglalt kubik gödrök, 

amelyek képesek voltak az élővilág számára menedéket, ívóhelyet17 nyújtani (Haraszthy, 2000). 

Az elmúlt évek árvíz-, belvíz-krízisei komoly figyelmeztetésnek vehetők a természet részéről, hiszen a 

vízrendezések előtti alföldi területek mintegy 30%-a vízjárta élőhely volt, amely arányt napjainkra tervszerű 

vízrendezéssel „sikerült” 2% körülire szorítani. 

A magyarországi vizes területek pusztulásának felmérése érdekében eddig nem készült publikált országos 

felmérés. A hazai folyók természetes árterületei a XIX. század közepéig az ország jelenlegi területének 22,8%-át 

(21248 km2) fedték le. A folyószabályozások következtében a hazai folyók ártere alig 637 km2-re csökkent, ami 

a lápokhoz hasonlóan szintén 90% feletti pusztulást jelent (Szlávik, 2006). 

Ma hazánk Európa leghosszabb árvízvédelmi műtárgyrendszerét tartja fenn 4220 km töltéssel (14-6. ábra), évről 

évre növekvő költséggel. 

                                                           
16Az első döntő tájtörténeti fordulat a Mirhó-gát megépítése volt 1787-ben. 
17Halszaporulat szempontjából az utóbbi fél évszázad legsikeresebb éve volt a nagy árvizei miatt a 2010. esztendő (Harka, 2010). A 

kiöntések könnyen felmelegedő sekély vizében kitűnően fejlődött az ivadék. Különösképpen érvényes ez a pontyra, amely gyorsabb 
növekedést produkált, mint a tógazdaságokban. 
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14-6. ábra Nagyobb árvízvédelmi rendszerek Európában. (Forrás: VKKI) 

A fokgazdálkodás helyreállítását egyes szerzők a mai árvízi-, belvízi helyzetek kezelése, illetve a 

vidékfejlesztés, tájgazdálkodás, a többfunkciós mezőgazdaság 18 kialakítása lehetséges alternatívájának tekintik 

(14-7. ábra)(Ángyán, 2001). 

 
14-7. ábra A Duna–Tisza közi Homokhátság lehetőségei a többfunkciós mezőgazdaság terén. (Forrás: Kovács, 

2008 nyomán) 

A Duna–Tisza közi Homokhátság fenntarthatósága egyszerre több területi szinten alakul. A lakosság környezeti 

aggodalmai, igényei, valamint a szakemberek elképzelései, a környezettudatos szemléletű területi- és 

vidékfejlesztési szempontok, feladatok, és célok beilleszthetők a kialakuló környezetvédelmi elképzelésekbe 

(14-8. ábra). 

                                                           
18Az EU közös Agrár és Vidékpolitikája szerint a mezőgazdasági támogatások súlypontját a termelésről a nem termelési (környezeti, 

társadalmi, szociális, foglalkoztatási, kulturális stb.) feladatokra helyezi át, tehát értékrendszere a többfunkciós agrárium modelljét célozza 
(Ángyán, 2000). 
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14-8. ábra A környezettudatos szemléletű fejlesztési elvek megjelenése a különböző területi szinteken kialakuló 

értékrend, célok és programok rendszerében (Forrás: Kovács, 2008) 

4.3. 14.4.3 Területhasználati konfliktus 

A globális környezeti válságot okozó főbb tényezők19 gondolati térképéből (14-9. ábra) levezethető, hogy a 

legtöbbjük negatív következményeinek közös eleme a szennyezés, a területhasználat és a bio-geodiverzitás 

csökkenés. 

A leggyakoribb tájhasználati konfliktus az ún. telepítési, vagy területhasználati konfliktus (helyi szinten nem 

kívánatos földhasználat). Technokrata megközelítés szerint ide klasszikus térinformatikai feladatokat 

keletkeztető tervezési, területrendezési problémák tartoznak. Jellemző a „csak ne az én kertembe” típusú 

kommunikációs – illetve térinformatikai műveletsor, amely a tervezésekor az engedélyezést különböző 

feltételek megadásához köti (a környezeti hatástanulmányban részletezve). Példaként hozható a közösségi 

részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban (Szíjártó, 1998). A hulladék-gazdálkodási tevékenységet az 

érintett lakosság támogathatja, elfogadhatja, de ellenezheti is. Az Európai Unió előírásai szerint a regionális 

hulladéklerakók nem létesíthetők a lakosság megkérdezése nélkül. A helyi lakosság véleményének függvénye, 

hogy a lerakó (és más létesítmények) kialakításáról az adott területen folyhatnak e további előkészítő 

munkálatok. A lakosságnak vétójoga van az ügyben, tehát ha a szavazás eredménye az ellenzők javára dől el a 

                                                           
19v.ö. 9.3.2.1. fejezet 
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beruházásnak új helyszínt kell keresni. Mindezekből következik, hogy a lakossággal folytatott kommunikáció, a 

lakosság információhoz juttatása alapvető befolyással lehet a beruházás létrejöttére. A jelenlegi hazai szabályok 

szerint amennyiben egy adott eljárásban ötnél több társadalmi szervezet vesz részt, vagy több mint ötven ügyfél 

ismert, akkor a zöldhatóság köteles közmeghallgatást tartani. A nyílt tárgyalás során az ügyben felmerült, a 

környezetre gyakorolt hatás megítélése szempontjából lényeges észrevételeket a hatóság köteles a döntéshozatal 

előtt érdemben vizsgálni. Szántó R. (2008) a telepítési döntések problémakörét tüzetesen vizsgálta 

disszertációjában, és megállapította, hogy az a legrégebbi technokrata megközelítés mellett számos egyéb 

faktortól függ (14-10. ábra). 

A természeti értékek oltalmának egyik természetvédelmi eszköze a területi védelem. Ezáltal az értékes, 

természeti örökségünket (többek között a már említett bio-geodiverzitást) fenntartó területek védett státuszt 

kapnak. A telepítési konfliktusok megelőzésének fontos eszköze a széles körű tájékoztatás a meglévő területi 

védelmi helyzetéről. A hazai és európai jelentőségű védett természeti területek térképeit a Természetvédelmi 

Információs Rendszer Közönségszolgálati Modulja (12.3. fejezet) adja közre letölthető, térinformatikai 

rendszerben is kezelhető formában 20. Ez által már a környezeti hatástervezés előzetes fázisában kizárhatók 

mindazon alternatívák, amelyek nyilvánvalóan természetvédelmi érdeksérelemmel járnak. 

                                                           
20a népszerű, és ingyenes Google Earth környezetben azonnal megjeleníthető KMZ formában, WGS 84 dátummal 
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14-9. ábra Természetvédelem-társadalom konfliktus elemei a globális környezeti válság főbb okai 

összefüggésében 
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14-10. ábra A telepítési probléma eltérő megközelítéseit összefoglaló táblázat (forrás: Szántó, 2008) 

Szélerőmű telepítési problémaként a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a természetvédelmi hatóság 

megvizsgálja, hogy várhatóan milyen hatással lesz az adott szélkerék (farm) a természeti környezet állapotára. 

Például a telepítés helyszíne érint-e a) védett természeti területet vagy értéket, b) természetes élőhelyet, c) 

optikai védőterületeket, d) frekventált madárvonulási útvonalakat. Hogyan hat a létesítmény a táj jellemzőire) 

folyamataira, szerkezetére (pl. ökológiai hálózat - madárvonulási útvonalak)? Milyen alternatív lehetőségi 
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vannak a telepítésnek. A 14-11. ábra összegezte a Kiskunságban mindazon tematikus adatrétegek geometriáját 

(megfelelő puffereléssel), amelyek kizáróak a beruházás megvalósítása szempontjából (védett természeti 

területek, optikai védőterületek, madárvonulási útvonalak). Az így üresen maradt területek jelentik a tervezési 

területet, amelynek a széljárás és a meglévő energetikai infrastruktúrák elhelyezkedése függvényében készíthető 

el a telepítési engedély kérelem. Megállapítható, hogy az egyes védelmi kategóriák átfedésével szinte a teljes 

terület kritikus. 

14-

11. ábra Szélerőmű-telepítések természetvédelmi szempontból problémás helyszínei a Kiskunságban 

(Forrás: Lovászi, 2009.) 

5. 14.5 A természeti értékeket veszélyeztető tényezők 

A természetvédelmi nomenklatúrában a természeti kincseink (gyakorlatilag értékek, területek, emlékek, 

összefoglalóan természetvédelmi objektumok) rendeltetés ellenes haszonvétele, zavarása, veszélyeztetése, 

rongálása, megsemmisítése, elpusztítása konfliktus helyzethez 21 vezet, ezért ezeket a hatásokat veszélyeztető 

tényezőként azonosítjuk. 

A természetvédelem egyik fontos feladata a védett és a védelemre érdemes természeti értékeket veszélyeztető 

jelenségek és ezek okainak megismerése, a károkozás lehetőség szerinti megakadályozása, elhárítása, majd a 

keletkezett károk felmérése. A gyakorlat azt mutatja, hogy a károkozás 99%-ban emberi tevékenység 

következménye, tehát direkt ütközési pont a társadalomal (illetve legtöbbször egy szűk érdekcsoporttal). Ha a 

károkozás a védetté nyilvánítás előtt bekövetkezik, akkor élőhelyrekonstrukcióval tudunk közelíteni ez eredeti 

célállapothoz. A károk egy része kifejezetten a védetté nyilvánítás után (túlhasználat - pl. a tömegturizmus 

okozta taposás, túraútvonal erózió, talajtömörödés stb.) jelentkezik vagy erősödik fel. A védetté nyilvánítás előtt 

az emberi tevékenység következtében keletkezett károk a védelem alá helyezés után (ideális esetben) nem 

ismétlődhetnek meg22. 

                                                           
21A 11.5.4.2. fejezet a természetvédelmi felelősségi rendszer keretében a cselekmény súlyának megfelelően, arányosan szankcionálja. 
22Rakonczay, 1995 nyomán 
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Az ártalmak egyaránt lehetnek természetes és emberi eredetűek. Ide sorolható a tűz, árvíz, erózió, defláció, 

valamint azok a károk, amelyeket a mesterségesen betelepített növény és állatfajok (ideértve a genetikailag 

módosított élő szervezeteken túl az inváziós fajokat is) egymásnak és a természetnek okoznak. 

A természetben keletkező pl. a villámcsapás okozta természetes tüzeket a természetes, regenerációra képes 

élőhelyeken nem szükséges eloltani23, mivel ezek hatásait a természet idővel rendbe hozza. A gond az, hogy ma 

már a tüzek eredete zömmel emberi. Ez elmondható az erózióról és a deflációról is. 

A  természetvédelmi objektumokat veszélyeztető tényezők 3 csoportja24: 

A) Élettelen (abiotikus) tényezők 

• földdel kapcsolatosak: földrengés, vulkánkitörés, elsivatagosodás stb.; 

• vízzel kapcsolatosak: tartós esőzés, hóolvadás, árvíz stb.; 

• légköri jelenségek: orkán, vihar, villámlás, fagy, aszály stb.; 

• világűrből eredő sugárzások, meteorit becsapódás; 

• különböző okokra visszavezethető (erdőtűz, tőzegtűz, bozóttűz stb.) tényezők. 

B) Élő szervezetek (biotikus) károkozása 

• állatok kártétele (pl. vaddisznó védett madártojás fogyasztása); 

• állatok növényeken (pl. sáskajárás, cserebogár invázió, taposási kár) 

• növények növényeken (invázió, zavarás, élősködő fajok); 

• növények állatokon (pl. a vízi növényzetburjánzás vízimadár élőhely csökkenéshez vezethet). 

C) Az emberi tevékenység káros hatása 

A károk egy része tudatlanságból okozott kár. Ezért alapszabályként fogadjuk meg, hogy a természetből semmit 

sem szabad elvinni, és semmi sem szabad odavinni, ami nem oda való. Ide tartozik pl.: 

• tűzokozás, 

• taposás (felázott talajon autózás, védett egyedeket), 

• rongálás („cseppkő simogatás”), 

• szennyezés, hulladék elhelyezés, 

• vízszennyezés (autómosás a patakban), 

• gyűjtések (rovar, ásvány, rügy, növény stb.), 

• gyep-nád égetés. 

A károk másik esete a gazdasági tevékenység okozta kár (pl. közlekedési hálózat kiépítés, külszíni bányászat, 

ipari területek előretörése az élőhelyek rovására). 

Természetvédelmi szempontból gyakorlatiasabb csoportosítás: 

• visszafordítható kár (helyrehozható), pl. zajkeltés, szemetelés; 

                                                           
23A tüzek mindig is hozzátartoztak az erdőkhöz. Sok fa a tüzek segítségével fejlődött ki és szükségük van tüzekre ahhoz, hogy a kompetíció 

csökkenjen, kinyíljanak a tobozok és megszabaduljon a terület az avartól. A tűz hevétől véglegesen kinyílnak a magburkok, lehetővé téve a 

magok kijuttatását. A tűz segítségét igénylő fák és cserjék például a mammutfenyő, Manzanita és a Ceanothus. Amikor emberi 
beavatkozással elnyomják a természetes tüzeket, erősen megváltozik az egész erdei közösség. Például tűz hiányában a kolorádófenyő és 

Douglas fenyő fokozatosan leváltja a tűz hevére támaszkodó ponderosa fenyőt. A Ceanothus bokrok létfontosságú élelemforrást jelentenek 

az jávorszarvas és az őz számára (Criswell, 1994). 
24Rakonczay, 1995 nyomán 
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• visszafordíthatatlan kár (helyrehozhatatlan), pl. külszíni bányászat, építkezés, szikesedés vízrendezés 

következtében. 

A károk csoportosítása megjelenési formájuk (geometria) szerint: 

• pontszerű, vonalas és felületi károk. 

A károk megelőzése 

A védett természeti értékekben okozott károk megelőzése a jogszabályok, a kezelési szabályzatok, a természeti 

értéket kezelő szervezetek vezetőinek utasításai alapján elsősorban a szakszemélyzet (őrszolgálat, túravezetők) 

feladata. A szemetelést, zajongást a túra előtti bölcs eligazítással, a tűz okozását tűzrakó helyek kijelölésével 

lehet a leghatékonyabban megelőzni. A károk megelőzésére a jelenleginél sokkal több figyelmet és forrást lenne 

szükséges fordítani. Erre hazánkban a legjobb példa több ezer veszélyeztetett gólyafészeknek az elektromos 

vezetékek tartóoszlopairól való áthelyezése, illetve az oszlopok szigetelése 25. 

A természetvédelem bio-geodiverzitás védelemmel kapcsolatos tárgyainak megóvását, fenntartását 

veszélyeztető tényezőit az 1. táblázatban szereplő szerkezetben mutatjuk be. A felsorolás – terjedelmi okokból – 

nem részletezi a kultúrtörténeti és tájvédelmi értékek veszélyeztetetését, rehabilitációját. 

1. A természetvédelem bio-geodiverzitás védelmi vonatkozású tárgyai. táblázat - 
 

• Élettelen természeti értékek: 

Bio-geo 

diverzitás 

csökkenés 

• földtani értékek (barlang, mesterséges üreg, kunhalom, 

földvár, földtani alapszelvény, sziklaalakzat, kőtenger, 

gejzírkúp, ingókő, karsztjelenségek, őskövület, védett 

ásvány, ásványtársulás) 

• víztani értékek (forrás, láp, szikes tó, vízfolyás, vízesés, 

holtág, tó) 

• Élő természeti értékek: 

• Fajok 

• Társulások, élőhelyek 

5.1. 14.5.1 Földtani értékek 

Barlang 

Veszélyeztető tényezők: 

• A szabadon látogatható járatokban barbár egyének rombolási vágyának és tetteinek következtében a több ezer 

vagy több millió év alatt létrejött természeti értékek és ritkaságok pillanatok alatt tönkrementek és 

megsemmisültek. 

• Barlangi omlás. 

• Túlzott idegenforgalmi jelenlét, antropogén hatások (taposás, barlangklíma-változás, lámpaflóra kialakulása 

stb.). 

• Barlangi élővilág pusztítása. Denevérkolóniák megzavarásával az állomány pusztulása idézhető elő. 

Rekonstrukciós lehetőségek: 

                                                           
25A fehér gólyák pusztulása leggyakrabban (a felmérések szerint 94%-ban) áramütés miatt következik be 
(http://www.mme.hu/termeszetvedelem/tovabbi-fajvedelmi-programok/feher-golya.html). 
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• Gyakorlatilag nincs. 

Hatáscsökkentő intézkedések: 

• Barlangbejáratok biztosítása (lezárása), barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése. 

• Barlanglezárások felújítása, átalakítása, a természet- és/vagy életvédelmi szempontból indokolt további 

barlanglezárások. 

• Szükséges állékonyságbiztosítási beavatkozások. 

• A barlangokban egykor kialakított világítási rendszerek energiatakarékos, a lámpaflóra kialakulását és 

terjedését minimalizáló átalakítása. 

• A taposásra különösen érzékeny barlangok, barlangszakaszok állagvédelmét szolgáló műtárgyak (pl. létrák, 

áthidalások) telepítése. 

Mesterséges üreg (földtani természetvédelmi értéket képviselő bánya) 

Veszélyeztető tényezők: 

• Területrendezés, telepítés, építkezés, vízháztartás változtatás. 

• Beomlás. 

• A növényzet szukcessziója (gyepesedés, cserjésedés, erdősülés) következtében létrejövő mállás illetve 

állagromlás a földtani feltárásokon, sziklaalakzatokon. A növényzet fizikai takarása csökkenti azok 

láthatóságát és megközelíthetőségét, s ezzel kutatási, oktatási-nevelési és turisztikai hasznosíthatóságát (Kiss, 

2002). 

Rekonstrukciós lehetőségek, hatáscsökkentő intézkedések: 

• A földtani értéket képviselő felhagyott bányák állapotát veszélyeztető tevékenységeket és folyamatokat 

gátoló, illetve ezek káros hatásainak megszüntetését, kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények (pl. 

vízelvezető árok, gépjárműforgalmat megakadályozó földmű stb.) telepítése. 

• A földtani értékeket képviselő felhagyott bányák fizikai és esztétikai állapotát veszélyeztető létesítmények 

megszüntetése, elbontása, eltávolítása. 

• Élet- és/ vagy balesetveszélyesen megközelíthető, tanulmányozható földtani értéket képviselő felhagyott 

bányák esetén az élet- és balesetveszély megszüntetését célzó tevékenységek. 

Kunhalom, földvár, földtani alapszelvény, sziklaalakzat, karsztjelenségek (víznyelő ex lege, karrmező, 

mésztufagát-travertínó) kőszikla, sziklafal, kőtenger, gejzírkúp, ingókő stb. 

Veszélyeztető tényezők: 

• A növényzet gyökerének mállasztó hatása. 

• Bolygatás. 

• Építkezés, gyűjtés, bányászat, építkezés, hulladék elhelyezés, szennyezés. 

• Technikai sportok (terepkerékpározás, terepmotorozás, tereplovaglás, siklóernyőzés stb.). 

Rekonstrukciós lehetőségek, hatáscsökkentő intézkedések: 

• Az értékek szabad kőzetfelületeinek tanulmányozhatóvá tétele érdekében a törmelék, a talaj, a nem az érték 

részét képező növényzet (kunhalom ősgyep kivétel!) eltávolítása, földtani alapszelvénynél új kőzetfelületek 

kialakítását célzó tevékenységek. 

• Az alapszelvényeket veszélyeztető, illetve azok tanulmányozhatóságát fizikai vagy esztétikai szempontból 

zavaró létesítmények megszüntetése, elbontása, eltávolítása. 
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• Az értékek állapotát veszélyeztető antropogén tevékenységeket és folyamatokat gátoló, illetve ezek káros 

hatásainak megszüntetését, kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények (pl. vízelvezető árok, 

gépjárműforgalmat megakadályozó létesítmények, kunhalmok, földvárak esetében pl. erózió elleni műtárgyak 

stb.) telepítése. 

• Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása. 

• A kunhalmot és földvárat ért bolygatások, roncsolások (pl. illegális anyagnyerés nyomai) rendezését, 

megszüntetését szolgáló rekonstrukció. 

• Az élőhelynek nem megfelelő, nem őshonos vagy agresszíven terjeszkedő (inváziós) fajok egyedeinek 

eltávolítása, illetve az eredeti vegetáció regenerációját elősegítő beavatkozások elvégzése a tervek alapján. 

• A kunhalmokat és a földvárakat veszélyeztető létesítmények (pl. tárgya- és/vagy műtrágya-tároló) 

megszüntetése, egyéb zavaró tevékenységek, illetve a káros hatások megszüntetését, kiküszöbölését biztosító 

műszaki létesítmények kivitelezése (pl. kerítés) létesítése. 

Őskövület, védett ásvány, ásványtársulás 

Veszélyeztető tényezők: 

• Gyűjtés, bányászat, építkezés, hulladék elhelyezés, szennyezés. 

Rekonstrukciós lehetőségek: 

• Gyakorlatilag nincs, pótolhatatlan kincsek. 

Hatáscsökkentő intézkedések: 

• A veszélyeztető tényezők kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények telepítése. 

• A felszínen lévő értékeket elfedő növényzet (gyepesedés, cserjésedés, erdősülés) eltávolítása. 

Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja 

Veszélyeztető tényezők: 

• Építkezés, gyűjtés, bányászat, hulladék elhelyezés, szennyezés. 

Rekonstrukciós lehetőségek, hatáscsökkentő intézkedések: 

• Bolygatások, roncsolások (pl. illegális anyagnyerés nyomai) rendezését, megszüntetését szolgáló 

rekonstrukció. 

• Antropogén tényezők következményeinek felszámolása (pl. hulladék elszállítása, az értékek állapotát, 

tanulmányozhatóságát veszélyeztető létesítmények megszüntetése, elbontása). 

• A felszínalaktani értékek állapotát veszélyeztető tevékenységek és természeti folyamatok káros hatásainak 

megszüntetését, megelőzését, mérséklését biztosító műszaki létesítmények, megoldások kivitelezése (pl. a 

gépjárművel történő megközelítést, illetve a hulladék lerakását megakadályozó műszaki létesítmények, 

kerítés, erózió elleni műtárgyak létesítése). 

5.2. 14.5.2 Víztani értékek 

A víztani objektumok természeti értékét veszélyeztető tényezőket élő közösségükkel együtt tárgyaljuk, hiszen a 

veszélyeztető tényezők egy része is az élő értékeken keresztül hat. A vizes élőhelyek (vizenyős területek, 

vízállások) az egész világban kiemelten veszélyeztetettek. 

Veszélyeztető tényezők - általában: 

• A lecsapolások, kiszárítások káros hatásai a kiépült csatornarendszereken keresztül a megmaradt természetes 

vizes élőhelyeket is veszélyeztetik. A folyószabályozások és a nagy kiterjedésű vizes élőhelyek, lápok, 
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mocsarak lecsapolásának hatása – a talajvízszintek megváltozása, az árhullámok levonulása révén – jóval 

nagyobb geometriájú területen érvényesül. 

• Vonalas létesítmény telepítése (energia vezeték leásása). 

• Vízszennyezés (hulladék, szennyvíz, vegyszerek, gyógyszerek 26 bemosódása), összetétel átalakítás (felszín 

alatti hévíz felszínin vízbe vezetése, sótartalom), vízpart átalakítás, hőszennyezés16 (erőmű). 

• Özönnövények16 terjedése. 

• Eutrofizáció (tápanyag feldúsulás). 

• Vízjárás dinamikájának (térbeli és időbeli eloszlás) megváltoztatása. 

• Intenzív nádgazdálkodás16. Homogenizálja az élőhelyet. A nádaratás során levágott és elszállított náddal 

együtt az abban telelő gerinctelen fajok is eltűnnek a területről, ami a fauna elszegényedését és átalakulását 

okozhatja. Hasonló a helyzet a nádasok égetésekor is, de ekkor el is pusztulnak az állatok (balatoni 

nádasoknál figyelték meg pl. a kerekhálót szövő pókok teljes eltűnését egy évente leégetett nádasban)27. A 

rendszeresen aratott nádasokban az avas, több éves nádat kedvelő fajok, például a fokozottan védett nagy 

kócsag (Egretta alba), nem találnak megfelelő élőhelyet, ugyanakkor a friss nádast kedvelő fajok éppen 

ezeket a helyeket részesítik előnyben. Sem természetvédelmi, sem nádgazdálkodási szempontból nem 

lényegtelen az aratást végző gépek típusa és az aratás módja. A nehéz gépek fagymentes teleken hatalmas 

területeken tehetik tönkre a nádast taposásukkal (Takács, 1996). 

• Intenzív vegyszert használó mezőgazdálkodás. 

• Túlhasználat – turizmus, horgászat, technikai sportok (szemetelés, taposás). Az eredeti vegetáció 

megbontásával lehetőséget adnak az özönnövények megtelepedésének, a tevékenységgel együtt járó zavarás, 

szennyezés (hegyvidéki patakok) pedig a természetes élővilágot veszélyezteti16. 

Rekonstrukciós lehetőségek, hatáscsökkentő intézkedések: 

• Beavatkozási lehetőségek széles skálája érhető el megfelelő hidrobiológiai, ökológiai, talajtani, botanikai és 

tájtörténeti ismeretek birtokában. 

• Élőhelyrekonstrukció, szükség esetén műszaki létesítmények telepítésével. 

Forrás 

Veszélyeztető tényezők: 

• Forrásfoglalás a természetes állapot művi átalakításával (kibetonozás, kikövezés, csővezeték installálása stb. 

Rekonstrukciós lehetőségek, hatáscsökkentő intézkedések: 

• A leromlott állapotú vagy tájidegen kialakítású, funkciójukat vesztett forrásfoglalások felszámolása. 

• A leromlott állapotú vagy tájidegen kialakítású, fenntartandó forrásfoglalások átalakítása az élőhelyvédelmi 

szempontok figyelembevételével. 

• A forrásokhoz kapcsolódó vizes élőhelyek regenerációjának elősegítését, rehabilitációját, rekonstrukcióját 

szolgáló tevékenységek. 

Láp 

Az európai kontinensen az egykori mintegy 495 ezer négyzetkilométernyi lápterület néhány évtized alatt 187 

ezer négyzetkilométerre zsugorodott. Ez kb. 62 százalékos veszteség. A lápok hazai tönkretételére vonatkozóan 

Lájer Konrád adott becslést 1998-ban, eszerint Magyarország területének eredetileg 1,1%-át (1023 km2) 

boríthatták lápok, amelyeknek 97%-át csapolták le a XIX-XX. századi vízrendezések során. A lecsapolások 

                                                           
26a víztestekhez kötődő élő értékeket befolyásolják 
27http://www.ferto-hansag.hu/index_v.php?pg=menu_2924 



 A természetvédelemi tevékenység és 

a társadalmi környezet konfliktusai 
 

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

következtében nagy lápvidékeink, mint például az Ecsedi-láp, a Sárrét vagy a Hanság csaknem teljesen 

elpusztultak28. 

Veszélyeztető tényezők (Sulyok – Iloncai, 2002): 

• Tőzegbányászat emésztette fel a Vindornyai-lápot, kipusztítva ezzel hazánkból a tőzegrozmaringot 

(Andromeda polifolia). A bányászat okozta a hosszúlevelű harmatfű (Drosera anglica) pusztulását is. 

• Bauxitbányászat közvetett hatásaként a Bakony számos lápja pusztult el a karsztvízszint-csökkenés 

következtében, ami a források elapadását okozta, és ezzel a lápok vízellátását szüntette meg. 

• Kavicsbányászat miatt száradt ki a Lesencetomaj és Lesenceistvánd között lápvilág , és pusztult ki hazánkból 

a havasi hízóka (Pinguicula alpina). 

• Környezetszennyezés: bemosódó nitrogén és foszfor az, ami a jellemzően nitrogénben szegény termőhelyen 

kritikus. A nitrogéntöbblet hatására bizonyos fajok (például a nád) túlzott elszaporodása vagy a gyomok és az 

agresszív, tájidegen, inváziós fajok megjelenése következik be, amelyek azután kiszorítják a lápi növényeket. 

A tájidegen fajok közül legveszélyesebb az Észak-Amerikából származó magas aranyvessző (Solidago 

gigantea) és kanadai aranyvessző (Solidago canadensis). 

• Erdőtelepítés (éger, kőris vagy még rosszabb esetben nemesnyár). 

• A láperdők erdőgazdasági célú hasznosítása, a véghasználatok okozta elgyomosodás és az aljnövényzet 

elszegényedése. Közvetett károkat okoz a lápokat övező lomberdők letermelése, ami a mikroklíma 

megváltozását, valamint az eróziós bemosódás fokozódását vonja maga után. E folyamatok a lápteknő 

feltöltődését gyorsítják. 

• Vízkémiai változások (Illyés, Z. et al. 2005). 

• Tartós szárazság – láptalajok mineralizációja, túltartott vadállomány (vaddisznó) (Takács, 2006). 

Rekonstrukciós lehetőségek, hatáscsökkentő intézkedések: 

• A kedvezőtlen szukcesszió megakadályozása. 

• Vízutánpótlás - a csarodai Nyíres-tó és Bábtava vízpótlás után gyorsan és látványosan regenerálódott. 

Vízkormányzással oldották meg a Hanság egy részének rekonstrukcióját is. Itt a Répce vizét felhasználva 

állították vissza azokat a körülményeket, amelyek ha lassan is, de újra lehetővé teszik a letűnt lápvilág 

újraéledését. Érdemi láprekonstrukcióra csak ott van lehetőség, ahol még maradt tőzeg a talajban – ahonnan 

kitermelték, ill. ahol elkotusodott a víz elvezetése miatt, ott újra láp nyomban nem lesz attól, hogy vizes 

élőhellyé alakítjuk (Csörgits, 2011). 

• Beavatkozások ellen, fizikai védelem érdekében kerítés építése. 

Szikes tó 

Veszélyeztető tényezők (Érdiné, 2002; Boros, 1999, Boros et al. 2005): 

• A Kárpát-medencében a szikes tavak legtöbbje lecsapolás, kiszárítás, melioráció áldozata lett. Ez azért 

történhetett meg, mert a magasabban fekvő vízgyűjtőterületek többsége mezőgazdasági művelés alá került, és 

a fokozatos emberi jelenlét nem tűrte el a szikes tóhoz kötődő, endemikus élőlényekben gazdag társulásoknak 

otthont adó pangó vizes medreket sem a szántók, sem a legelők közelében29. 

• A környező szántókról bemosódó műtrágya intenzív eutrofizációt, elmocsarasodást, a sziki élőhely 

megváltozását idézi elő, illetve a bejutó növényvédőszer-maradványok direkt úton is károsíthatják a vízi 

élővilágot. 

• Halastóvá, horgásztóvá alakítás. 

• A süllyedő talajvízszint miatt bekövetkező sziktelenedés, kilúgzódás (Czúcz, 2009). 

                                                           
28http://www.ferto-hansag.hu/index_v.php?pg=menu_2924 
29http://www.hortobagyte.hu/lifeplus_veszelyezteto_tenyezok.php 
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• A tartós vízborítás a terület elmocsarasodásához (eutrofizáció) vezet. 

• Felszíni eredetű szennyezés okozta eutrofizáció. 

• Helytelen gyephasználat 

• Legeltetés hiányában a mocsári, mocsárréti és a réti növényzet elfoglalja az élőhelyet. 

• Gyepfeltörés, anyagnyerés. 

Rekonstrukciós lehetőségek: 

• Vízháztartás rendezése. 

• Növényzet átalakítása (nád, zsióka irtása). 

Hatáscsökkentő intézkedések: 

• Legeltetéssel – és egyben az állatok taposásával – a párologtató felület nagysága naponta több ezerszeresére 

nő, ami a gyorsan kiszáradást segíti, ezért ez a hatás nélkülözhetetlen a szikes tavak megfelelően működő 

életciklusához a Pannon régióban. 

Vízfolyások, vízesés, holtág, tó 

A XIX-XX. századi vízrendezések előtt a Kárpát-medence vadvízország volt kiterjedt árterekkel. A megmaradt 

vízfolyások és vízállások csak területtel védhetők meg. Természetvédelmi szempontból kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak a mesterséges vizes élőhelyek is (horgásztavak, halastó rendszerek30). 

Veszélyeztető tényezők: 

• Szennyezés. 

• Feltöltődés. 

• Turisztikai nyomás. 

Hatáscsökkentő intézkedések: 

• Növényzet vágása és elszállítása, avar eltávolítása. 

• Fenékkotrás, újra profilozás. 

5.3. 14.5.3 Élővilág 

A kihalással veszélyeztetett gerincesek pusztulásának legfőbb oka az élőhelyek pusztulása. Valaha a szárazföld 

12%-át (kb. 15,5 millió km2) borították trópusi esőerdők, területük ma kevesebb, mint 5% (625 Mha) 31. A 

szubtrópusi erdők 2%-a maradt fenn, pusztulnak a mangrove mocsarak (ritka fafajok, brak víz, halfajok ívó 

helye - rizs termelés miatt) és korallzátonyok (felmelegedés, és szennyezés miatt). 

Észak-Amerika, Eurázsia intenzív, árutermelő mezőgazdasági tájhasználata miatt a természetes gyepek fogyása 

aggasztó mérteket öltött. Magyarországon Czúcz és munkatársainak kutatása (2006) szerint a Duna-Tisza közén 

1980-2006 között a természetközeli gyepek területcsökkenése 14,9% (406 km2), amelynek 52%-át felszántották, 

20% egyéb okból, 19% beépítés, 9% beerdősítés miatt pusztult el. 

Az élőhelyek pusztulása okai: 

• humán népességrobbanás, 

• földhasználat, természeti erőforrások használata, 

                                                           
30266 halastórendszer ismeretes hazánkban 
31http://rainforests.mongabay.com/0101.htm. Jelenleg évi 140 000 km esőerdőt pusztítanak el (61% szegény farmerek kis parcellái, 21% 
kereskedelmi fakitermelés, 11% marhalegelők, 7% nagyüzemi kaucsuk, kakaó ültetvények). 
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• váltógazdálkodás, erdőirtásos művelés, 

• polgárháborúk, egyéni érdekek 

• Nitrogén-körforgás megváltoztatása, 

• üvegházhatás megváltoztatása. 

Élőhelyek feldarabolódása – elválasztja az élőlény állományokat egymástól, gátolja a fajok természetes 

terjedését. Vonalas létesítményekkel (pl. utak, vasutak, energia- és vízvezetékek) illetve akár művelési ág 

váltással szétszakított élőhelyfoltokat a változás elszigeteli egymástól, amely erősíti az ún. a zavaró- és 

szegélyhatásokat. Az élőhelypusztulás is gyakran vezet feldarabolódáshoz (fragmentáció). 

Élőhelyleromlás, –szennyezés (pl. növényvédőszerek, rovarirtószerek, szennyvíz, légszennyezés, illegális 

horgászat stb.) a terület elszegényedéséhez vezet. Sokszor alattomosan, lassan jelentkező probléma (pl. hegyi 

kaszálórétjeink elgyomosodása szénabegyűjtés hiányában). 

Túlhasznosítás - közvetlenül fajokra, illetve a fajokon keresztül az életközösségekre ható veszély A 

túlhasznosítást a kereslet hajtja (begyűjtés, táplálék, prém, toll, divat), így a védekezésnél is a keresletet kell 

megváltoztatni. Számos ritka növény- és állatfaj megfogyatkozása a szenvedélyes gyűjtők rovására is írható (pl. 

az ezüstsávos szénalepke, Sulyok – Iloncai, 2002). A túlhasznosítás (pl. hobbiállat illegális kereskedelem) 

kiküszöbölésére jött létre a Washingtoni Egyezmény 32. 

Fertőző betegségek felgyorsult terjedése. Az emberi tevékenység bizonyos esetekben olyan 

következményekkel jár, amely egyes kórokozók robbanásszerű elszaporodásával járnak (pl. szifavész, 

madárinfluenza; Standovár – Primak, 2001). 

Idegenhonos fajok betelepedése: 

• az őshonosság időbeli skálája: akkor tekintjük a fajt őshonosnak, ha a neolitikum előtt (Kr. E. 5-6000 év) is 

előfordultak az adott területen (az emberi hatás eddig az időpontig nem volt erősebb, mint bármely más fajé). 

• Az őshonosság térbeli skálája: 

• megjelenés 100 km-re a régebbi elterjedési területtől, vagy egy földrajzi akadály (migrációs barrier33) másik 

oldalán. 

• Biogeográfiai egység (flóraterület, flóratartomány, flóravidék, flórajárás) határának átlépése. 

• Eredet: 

• behurcolás (nem szándékos emberi tevékenységgel - amerikai kukoricabogár). 

• Betelepítés (szándékos emberi tevékenységgel - méhlepényes emlősök Ausztráliába). 

• Bevándorlás (természetes terjedés, közvetlen emberi közreműködés nélkül – a spanyol csupaszcsiga34 

valószínűleg így jutott Közép-Európába). 

A fajok veszélyeztetettségének mértéke többféle módon csoportosítható. 

• A vörös lista – amely a legnagyobb múltra tekint vissza a listák között – a 

taxonok veszélyeztetettségét (fenyegetettségét) mutatja be. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 

Vörös Listája az egyes fajok veszélyeztetettségének legnagyobb múltú és legismertebb osztályozási rendszere. 

A legfrissebb (3.1 200135) osztályozásukat a 14-12. ábra mutatja be. 

A rózsaszín lista - amit a vörös lista „előszobájának” lehet tekinteni - azokat a taxonokat tartalmazza, amelyek 

rövid időn belül vélhetően veszélyeztetetté válnak. 

                                                           
32v.ö. Washington egyezmény 9.4. – tiltja a kereskedelmet a veszélyeztetett élőlénycsoportok (főemlősök, madarak, hüllők, díszhalak, 
korallok, orchideák, kaktuszok), fajok esetében. 
33 Pl. barriernek tekintünk egy óceánt a szárazföldi fajok terjedése szempontjából 
34http://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_csupaszcsiga 
35 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria/2001-categories-criteria 
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• A kék lista azon taxonokat mutatja be, amelyeknél az elmúlt időszakban – az aktív védelemnek köszönhetően 

- csökkent a veszélyeztetettség mértéke. 

• A zöld lista az állományaik számában és nagyságában nem, vagy érzékelhetően nem változó fajokat sorolja 

fel, melyeket általában nem teszünk közzé. 

• A fekete lista a flóraszennyezést okozó elvadult adventív fajokat mutatja be. 

• A szürke lista a flóraszennyezővé váló fajokat tartalmazza, a fekete lista „előszobája”. 

 

14-12. ábra Az IUCN 2001. vörös lista kategóriái (Forrás: wikipedia36) 

Az legújabban (2011) kifejlesztett SAFE (Species Ability to Forestall Extinction) nevű index37 a fajok 

sérülékenységét jellemzi. A mutató azt méri, hogy a fajok milyen közel járnak minimális, életképes populációs 

méretükhöz. Az index rámutat, hogy nem minden kritikusan veszélyeztetett faj egyenrangú. Egy kombinált 

megközelítés – az IUCN Vörös Listájának veszélyeztetettségi kategóriái és a SAFE index – sokkal 

informatívabb, mint az IUCN csoportok magukban, emellett jó módszert nyújt egy faj kihalástól mért relatív 

„biztonságának” megbecslésére. 

A hazai jogszabályi gyakorlatban védett, fokozottan védett és európai jelentőségű fajok kategóriáit 

különböztetjük meg (13/2001. V.9. Köm. r.). 

A biológiai sokféleség megőrzését a természetvédelmi szakszemélyzet aktív természetvédelmi kezeléssel illetve 

természetgazdálkodással hajtja végre, ezért alább csak az élővilágot veszélyeztető néhány problémás elemet 

hangsúlyozunk a teljesség igénye nélkül. 

Veszélyeztető tényezők: 

• Fajok kihalása, beolvasztó hibridizáció, alacsony egyedszámnál genetikai sodródás. 

• Egyedek közvetlen pusztulása, sérülése (szélkerék lapátjai, szigeteletlen középfeszültségű légvezeték 

áramütése - 14-12. ábra), gyűjtés (pl. hóvirág), zsákmányolás, paraziták felszaporodásával leromló 

egészségügyi állapot. 

                                                           
36 http://hu.wikipedia.org/wiki/Vesz%C3%A9lyeztetett_fajok_V%C3%B6r%C3%B6s_List%C3%A1ja 
37 Gopalasamy et al. 2011 
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14-13. ábra Áramütés (forrás: www.mekshat.com/vb) 

• Élőhelyek pusztulása (égetés, vegyszerezés, gyepfeltörés, gyepekbe erdő-, gyömölcsös telepítése, bányászat, 

erdőirtás, ipari területté alakítás, beépítés stb.). 

• Vonalas létesítmények (utak, vasútvonalak, energiavezetékek) elhelyezése a létesítéskor fellépő károsításon 

túl a működés során jelentkező hatások miatt jelentős. Elszigetelik, feldarabolják (fragmentálják) az 

élőhelyeket, különösen erdőkben. Akadályozzák az élővilág mozgását (pl. autópályák vadvédő kerítései), 

egyes területeken a gépjárműforgalom szórványos (róka, nyúl, rágcsáló, baglyok gázolása) illetve tömeges 

pusztulásokat (telelésre vonuló kétéltűek és hüllők gázolása a dinnyési, illetve a Fertő parti közúton) 

okozhatnak. Hozzájárulnak az özönfajok terjesztéséhez. 

• Élőhelyek degradációja: tápanyag dúsulás – legeltetés, kaszálás hiányában, vagy helytelen kezelés okán (pl. a 

gyepekben a kaszálás után egy halomban hagyott széna). A leromlás során az élőhely alkalmatlanná válhat a 

fajkészlet megtartására, özönnövények inváziója38 léphet fel. A hibás vadgazdálkodási gyakorlat (túltartott 

vadlétszám) is hozzájárul az élőhelyek lepusztulásához a vadak taposása, rágása, túrása (vaddisznó) 

kéreghántása (agancsos fajok) miatt. 

• Élőhelyek feldarabolódása. A felszántásból szigetszerűen kimaradt kunhalmok, löszmélyutak, völgyek 

menedékül szolgálhatnak a szántók előtti egykori növényzetnek (szigetszerű löszgyep maradványok). 

• Intenzív mezőgazdaság (energianövények, felülvetés – Bátorligeti Nagylegelő) komoly károkat okoz: 

• az ~ gyepgazdálkodás: a gyepek szerkezetét és fajösszetételét alakítja át trágyázás, felülvetés, lazítás, 

melioráció, meszezés stb. révén, amelyek védett természeti területen többnyire tiltott tevékenységek, mert 

védett fajok pusztulását okozzák; 

• trágyázás; 

• túllegeltetés. 

                                                           
38 Az erdőkben a legnagyobb veszélyt a bálványfa (Ailanthus altissima) és az akác (Robina pseudo-acacia) terjedése jelenti. A vizes 

élőhelyeken a magas aranyvessző (Solidago gigantea), a süntök (Echinocystys lobata) és a (Impatiens glandulifera) előfordulása sújtja; a 

száraz alföldi élőhelyeken a selyemkóró (Asclepias syriaca) térhódítása aggasztó. A gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a zöldjuhar (Acer 
negundo) árterületeken, erdőkben és nedves gyepekben terjed. 
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• Közvetett területi hatás (pl. energianövények magasabb vízigénye a természetes fajok rovására, agresszív 

terjedés, genetikailag módosított szervezetek termelésből való kiszabadulása). 

• Szukcesszió39: síkláp, láprétek elnádasodása (Takács, 2006), gyepek cserjésedése (pl. ezüstfa, kökény), 

beerdősülés. A Hanságban a lecsapolásokat követően kialakult nagy területű kékperjés és nyúlfarkfüves 

láprétek területét szintén a természetes szukcesszió részét képező erdősödés veszélyezteti, amely természetes 

vízviszonyok esetén nem következhetne be. A természetes szukcesszió ellen, a vízháztartás helyreállításáig, 

az egyetlen védekezési lehetőség a természetbarát módon végzett kaszálás. 

• A védett területeken „irányítatlanul” folyó turizmus jelentős veszélyt jelenthet a természeti értékekre. A 

folyamatos emberi jelenlét (közlekedés, zajongás stb.) megzavarhatja a nyugalmat igénylő fajok 

szaporodását, de a virágszedés, a szemetelés, a szennyezések, a tűzrakások mind-mind veszélyeztetik a védett 

fajokat és természetes élőhelyeket. A természeti környezeten túl az alacsony morális szint (vandalizmus) okán 

a kulturált természetjáráshoz szükséges infrastruktúra (kilátók, padok) is jelentős veszélyben van. A folyóink 

árterében vadkempingezők hihetetlen mennyiségű szemetet és letaposott, szétdúlt területet hagynak maguk 

mögött. 

• Az illegális hulladék elhelyezés közvetett káros hatása az özönnövények szinte azonnal megjelenése, majd 

elterjedése a környező területeken. 

• Hibás erdőgazdálkodási gyakorlat az erdők szerkezetét és összetételét (nemcsak a lombkoronaszintét) 

változtatja meg. Általános természetvédelmi és ökológiai problémának tekinthető az erdőrészletek 

homogenizációja, az állományok egykorúsága (tarvágásos véghasználat, folyamatos erdőborítás hiánya - 14-

13. ábra), a második lombkoronaszint és a cserjeszint hiánya, az elegyfafajok eltűnése, az idős, odvas fák és a 

holtfa hiánya. A természetvédelmi szempontból kedvezőtlen erdőfelújítások esetén az erdők aljnövényzete 

átalakul, eljellegtelenedik, elpusztul (pl. teljes talajelőkészítéses mélyszántás, a talajfelszín tolólapos 

eldózerolása, a fatuskók kiforgatása). A ritka, értékesebb fajok eltűnnek, miközben gyakran gyomfajok 

(csalán, ragadós galaj, siskanád) és özönnövények kerülnek túlsúlyba40. 

 

                                                           
39 a növénytársulások időbeli egymás után következése 
40http://www.ferto-hansag.hu/index.php?pg=menu_2924 
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14-14. ábra Az erdő átalakításának lehetséges formái - folyamatos erdőborítás modell (forrás: Mecseki Erdészeti 

Zrt., 2009) 

• Zavarás: az élővilág nyugalmának megtörése (illegális horgászat, vadászat, fakitemelés, terménygyűjtés stb.). 

A természetvédelmi őrszolgálat folyamatos jelenléte az erőforrások szűkössége okán nem biztosítható. 

Minden nádirigó fészek mellé nem lehet hivatásos őrt állítani. A civilek, önkéntesek széles körű bevonására 

van szükség (pl. fészekőrző táborozások során segítenek a fokozottan védett ragadozófajok esetében). 

• Túllegeltetés (1980-ig a Hortobágyon a házi lúd nagyüzemi tartása), túltartott vadállomány. 

• Helytelen kezelés (kaszálás hibás időpontban, hibás tarlómagasságban, mintázattal. 

• A legeltetés esetén, többek között a gyeptípusnak nem megfelelő állat, az állatlétszám, a legeltetési időszak 

veszélyeztetheti a természeti értékeket. 

• A túl gyakori (évi kettőnél több alkalommal), a rossz időszakban vagy nem megfelelő eszközzel végzett 

kaszálás jelentős károkat okozhat. 

• Az élőhelyek, fajok taposása (leggyakrabban: traktor, terepmotor, terepjáró, teherautó, katonai jármű). 

• Szennyezés: 

• Vegyszerhasználat: (légi permetezés szétszóródó anyagai, gyomirtás vasúti pálya mellett). 

• Havária események (vörösiszap ömlés, olaj kiömlés stb.). 

• Műtrágyahasználat miatt pl. a közönséges tarackbúza (Agropyron repens) és árva rozsnok (Bromus 

inermis) térhódítása jelentheti a problémát. 

• Technikai sportok (terepkerékpározás, terepmotorozás, tereplovaglás, siklóernyőzés stb.). 

• Tömegturizmus - taposás, túraútvonal erózió, talajtömörödés stb. okán. 

Rekonstrukciós lehetőségek 

• Élőhelyenként más és más. Általában: 

Gyepek 

• hagyományos gazdálkodási formák alkalmazása; 

• gépi, kézi kaszálás; 

• legelés (vad- és háziállatok fajok, legelési szokásaik, a szükséges állatsűrűség); 

• a főbb magyarországi gyeptípusokra külön kezelési irányelveket dolgozott ki a konzerváció biológia. 

Erdők 

• a természetes erődinamikai folyamatok és az általuk létrehozott erdőszerkezeti elemek biológiai szerepnek 

feltárása; 

• hagyományos erdőgazdálkodási eljárások kíméletesebb alkalmazására alapozva. 

Vizes élőhelyek 

• az elsődleges feladat a szükséges vízszint, vízjárás (időbeliség) és megfelelő kémiai sajátosságú víz 

biztosítása. 

Hatáscsökkentő intézkedések 

• Beszántás ellen kritikus és idokolt esetekben kerítés építése, bokorsor ültetése. 
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• Zóna rendszer kialakítása a külső hatások (pl. kémiai ágens bemosódás ellen) csökkentése érdekében a 

nemzeti parkon, bioszféra rezevátumon és erdőrezervátumokon belül. 

A zóna: magterület (szigorúan védett övezet) – Eredeti állapotában fennmaradt, háborítatlan, esetenként csak 

engedéllyel látogatható, gazdálkodásmentes terület. 

B zóna: kezelt természeti zóna – Kevéssé bolygatott, természetközeli állapotban lévő és természetes kezelési 

módszereket igénylő, szabadon látogatható terület. 

C zóna: turisztikai zóna – a nemzeti park településeit, szőlőhegyeit, a tömeges turizmust fogadó, értékeket 

bemutató és a kirándulók pihenőhelyeit magába foglaló külső övezet. 

• a NATURA 2000 területeken az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatási rendszer 

segítségével [128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján]. Gyepeken már működik hazánkban, 38 Euro/ha 

kifizetési összeggel. Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásait a 269/2007. (X. 18.) Korm. rend. 

határozza meg. A gyepterületeket legeltetéssel, kaszálással kell hasznosítani. Csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló és bivaly legelhet (trágyázás, éjszakai kaszálás, vízkormányzás tilalma). Kaszálás csak kiszorításos 

módon (14-15. ábra), búvósávok meghagyásával, és vadriasztó lánccal történhet, a széna huzamos helyszíni 

tárolása tilos. Az erdőterületekre később indulnak a kifizetések (jelenleg a jogszabályi egyeztetés folyik). 

 
14-15. ábra A kiszorításos kaszálás (forrás: Pro Vértes, 2007) 

• Natura 2000 területeken hatásbecslés41 formájában kell dokumentálni a várható hatások ellentételezésével, 

kompenzációjával kapcsolatos beavatkozásokat. 

• Környezeti nevelés (pl. fészekőrző táborozások alkalmával). A nyilvánosság számára naprakész, elérhető 

információt kell szolgáltatni a területek látogathatóságáról. 

• Élőhelyvédelmi programok. A fajok többségének megőrzéséhez elég a befogadó társulás védelmének 

megoldása, erre szolgálnak az élőhely védelmi programok. Ennek a legfontosabb szempontja a természetes 

folyamatok zavartalanságának biztosítása, helyreállítása. 

• Fajvédelmi tervek. Nemzetközi gyakorlattá vált, hogy meghatározzák az egyes fajok védelmi helyzetét, és 

ennek figyelembevételével készítik el a védelmi terveket. A fajok védelmi helyzetének meghatározásánál az 

állomány nagyságát és változásának irányát illetve mértékét veszik figyelembe. Ha sikerül megtalálni a 

kérdéses faj fogyatkozását kiváltó okokat, akkor ezek kiküszöbölésével sikeresen lehet tenni a faj fenntartása 

                                                           
41 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14-15. melléklet szerint 
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érdekében. Ehhez nagy jártassággal kell rendelkezni a faj biológiája, életmódja és viselkedése terén, ezek 

pontos ismerete elengedhetetlen a helyes beavatkozás megválasztásához. A szakértők által összeállított ~ 

tervet a természetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Eddig 23 állatfaj, és 20 növényfaj fajmegőrzési 

terve készült el42. 

• Fajvédelmi programok - egy fogyatkozó vagy kis populációméretű faj állományainak egyedszám-növelésére 

szolgáló kezdeményezések (pl. kétéltűmentő akciók). Kidolgozója, végrehajtója lehet a természetvédelmi 

területkezelő (nemzeti park igazgatóság), civil természetvédelmi szervezet (Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, WWF Magyarország stb.). 

6. 14.6 Az állami természetvédelem szerepe 

Természeti kincseink hosszú távú fennmaradása nagymértékben függ a helyi közösségek természeti értékekhez 

való viszonyától. A természetvédelmi munka sikere biztosítható és jelentősen növelhető, amennyiben létezik a 

megfelelő szintű tudatosság és támogatás a helyi lakosság részéről. Ezen támogatásnak széles társadalmi 

bázison kell nyugodnia (pl. iskolai képzési rendszer, idegenforgalom). A helyi lakosok, az érintettek sincsenek 

jelenleg tudatában közvetlen természeti környezetük értékeinek. A konfliktus egyik eleme az, hogy ezek az 

emberek hosszú ideje csak passzív résztvevők, és vannak olyan térségek, ahol úgy gondolják, „nemzeti park 

vagy Natura 2000 előírás-sújtotta területen élnek”. Amíg úgy gondolják, kiszorították őket a földről és a 

támogatási rendszerekből, addigi konfrontálódnak az állami természetvédelem szereplőivel. Ez a folyamat 

általános közömbösséghez, nemtörődömséghez és negatív hozzáálláshoz vezet43. A nemzeti park igazgatóságok, 

a hazai állami természetvédelem végvárai új módszereket, szerepeket (innovácós-kulturális központ) keresnek a 

helyi közösségek ellenérzésének feloldására, amely feladatban egyre nagyobb részt vállalnak a társadalmi 

szervezetek is (14-16. ábra). 

 
14-16. ábra Az állami természetvédelmi szervezet többfunkciós vidékfejlesztési központ szerepe (forrás: 

Kovács, 2008) 

Az állami természetvédelem területi szervezetei (nemzeti park igazgatóságok szakszemélyzete) számos 

integráló jellegű fejlesztési lehetőséget rejtenek magukban. Elsősorban az agrár-környezetvédelem, a táj- és 

biogazdálkodás, az idegenforgalom, a kutatás és az oktatás területén lehet fontos szerepük. 

• A helyi vállalkozások fejlesztése. 

• Az agrárkörnyezetvédelem előmozdítása. 

• A képzettség növelése (oktatás, humánerőforrás fejlesztés). 

                                                           
42http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_1555 
43 http://www.hortobagyte.hu/lifeplus_veszelyezteto_tenyezok.php 
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• Helyi életminőség javítása - szociális fejlesztés. 

• Környezeti tudatosság, társadalmi felelősség erősítése. 

• Helyi kulturális örökségek megőrzése, fejlesztése. 

• A tanyasi és falusi turizmus fejlesztése. 

A környezettudatossággal összefüggésben álló, szakmai oldalról megfogalmazott elvárások (Csatári B44. 

összegzése nyomán) 

A környezeti értékekkel való gazdálkodás: 

• Tájrehabilitáció. 

• Megújuló erőforrások. 

• Vízgazdálkodás. 

• Turizmus, rekreáció. 

A versenyképes és környezetkímélő mezőgazdaság: 

• Modern, árutermelő magyar élelmiszergazdaság (-félig önellátó gazdaságok). 

• Hungaricumok. 

A vidéki kis- és középvárosok ipar és szolgáltatásfejlesztése (LEADER): 

• Kultúra – gazdaság. 

• Város-vidék kapcsolatok érdemi javítása. 

A vidéki társadalom jövőbe vetett hitének „helyreállítása”: 

• Demográfiai egyensúly/népességmegtartó képesség. 

• Összefogás / szakember-ellátottság. 

7. 14.7 Összefoglalás 

A fejezet a társadalom céljainak és az ember környezetőrző tevékenységének ütközéseit, konfliktusait mutatta 

be. Feltárta a 

• szakterülethez kapcsolódó legfontosabb fogalmakat; 

• társadalomban élő ember globális környezeti konfliktusait; 

• fenntartható természet és racionális tájhasználat elvének kifejtését a fokgazdálkodás példáján, az Alföldön 

élők szemszögéből; 

• a telepítési, tájhasználati avagy területhasználati konfliktusok hátterét, térinformatikai kezelését, illetve a 

természetvédők válaszát a problémakörre; 

• az állami természetvédelmi szervezet vidékfejlesztési szerep-erősödésének lehetőségeit. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mit javasol Vida Gábor akadémikus a környezeti fenntarthatóság érdekében? (14.2 Önmérsékelő, 

környezettudatos életmódra kell váltanunkHiba! A hivatkozási forrás nem található.) 

                                                           
44 http://hu.wikipedia.org/wiki/Csat%C3%A1ri_B%C3%A1lint 
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2. Mire ösztönöz az a közgazdaságtan tehát, amely csak a megfigyelhető és mérhető piaci árakat fogadja el az 

emberi értékek egyetlen mércéjeként? (14.2 a természet előforrásainak pazarló 

felhasználására#_Kezdeti_szakasz__1879_1919_Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) 

3. Mit takar az élőhelyrekonstrukció fogalom? (14.3 Élőhely rekonstrukció) 

4. Mit jelent a konfliktus fogalma? (14.3 Konfliktus) 

5. Hasonlítsa össze a restauráció, rekreáció, rekultiváció ökológiai fogalmakat? (Fogalomtár) 

6. Jellemezze a klímaváltozás várható hatásait a hőmérséklet, tengerszint és hóborítás tekintetében! (14-2. ábra 

A klímaváltozás várható hatásai.) 

7. Ismertesse a társadalmi-gazdasági és természeti környezet kapcsolatát! (14-17. A társadalmi-gazdasági és 

természeti környezet kapcsolata.) 

8. Mit jelent a fokgazdálkodás kifejezés? (fokgazdálkodás) 

9. Milyen általános módszerrel válaszol a természetvédelem a telepítési konfliktusokra? 

(módszerével#_Kezdeti_szakasz__1879_1919_) 

10. Ismertesse egy szélerőmű-park telepítési hatásvizsgálatakor figyelembe vételre javasolt inputokat! 

(Szélerőmű telepítési probléma) 

11. Ismertesse a természetvédelmi objektumokat veszélyeztető tényezők csoportosítását! (természeti 

objektumokat veszélyeztető tényezők) 

12. Ismertesse az élőhelyek pusztulásának okait és formáit! (14.5.3. Az élőhelyek pusztulása okai) 

13. Mit tud a Natura 2000 területek földhasználati előírásairól? (N14.5.3. A Natura 2000 gyepterületek 

földhasználati előírásai - 269/2007. (X. 18.) Korm. rend.) 

14. Ismertesse az állami természetvédelmi szervezet vidékfejlesztési szerepét! (14.6. Az állami 

természetvédelmi szervezet szerepe) 
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