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Kivonat 

Ez a modul a földhasználati monitoring térinformatikai támogatásáról szól. Általános elvek helyett – egy rövid 

földhasználati eszmefuttatás után - példákon keresztül próbálja bemutatni a földhasználat megfigyelésének 

térinformatikai módszereit. A teljességre való törekvés nélkül – főleg magyar példákon – szemléltetjük a 

földhasználat megfigyelésének térinformatikai példáit. A példákat időrendben írtuk le ezzel is bemutatva a 

lehetőségek változásait a technológia fejlődésének tükrében. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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6. fejezet - Földhasználati monitoring 
térinformatikai módszerekkel 

1. 6.1 Bevezetés 

A földhasznosítás alakulása minden korban és minden társadalomban alapvető fontosságú kérdés. Az idők 

folyamán az emberiség az őt körülvevő természetes környezetből mind többet vett birtokba saját céljaira. Ez 

eleinte saját létfenntartását célozta, majd előtérbe került a mezőgazdasági árutermelés és az élelmiszeripar, 

valamint a nagy volumenű állattenyésztés. Amíg volt elegendő terület, addig a növekedés extenzív alapú volt, 

vagyis a művelt területek növekedtek. A mezőgazdasági termelésre alkalmas területek korlátozottá válásával 

elterjedt az intenzív termelési módszer (főleg az iparosodott országokban). Ezzel párhuzamosan növekedett a 

műtrágyák és a növényvédő szerek felhasználása, ami egyre nagyobb terhelést jelentett a környezetre és az 

élővilágra nézve. További probléma a biodiverzitás1 csökkenése, vagyis bizonyos fajok eltűntek egyes 

élőhelyekről, ami a tápláléklánc miatt további fajok eltűnéséhez vezetett. A mezőgazdaság úgy reagált a 

helyzetre, hogy előtérbe helyezte a precíziós mezőgazdaságot. Ennél a módszernél a tápanyagokat és a 

növényvédő szereket pontosan oda és olyan mennyiségben juttatják ki, ami a maximális/optimális 

termésmennyiség eléréséhez szükséges. 

2. 6.2 A földhasználat természete 

Az eddig leírtak megindokolják, hogy miért van szükség a földhasználat feltérképezésére, megfigyelésére és a 

fenntartható fejlődés érdekében való irányítására. Egy adott területen a földhasználat és a természetes élővilág 

kapcsolatát a földhasználati piramis fejezi ki (Erz, 1978 nyomán): 

 
1. ábra A földhasználati piramis 

A piramis csúcsán - régiónként eltérő nagyságú - olyan területek találhatók, amelyek egyértelműen a 

természetvédelem területei kell, hogy legyenek (természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti 

parkok, bioszféra rezervátumok magterületei, stb.), az egyéb célú földhasználat teljes kizárásával. 

Alatta egyéb védett területeket körülvevő pufferzónák helyezkednek el korlátozott – pl. természetvédelmi 

szempontú mezőgazdasági – földhasználattal. 

Ez alatt bizonyos földhasználati korlátozásokat igénylő területek (pl. vízvédelmi területek, pufferzónák stb.) 

találhatók, ahol a korlátozások figyelembe vételével a tradicionálistól a külterjesen, organikuson keresztül akár a 

félbelterjesig terjedő gazdálkodás is folytatható. 

                                                           
1 biodiverzitás – faji változatosság 
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A piramis széles bázisát képezi végül egy - a talajadottságoktól függően - félbelterjes vagy akár belterjes, ám 

környezetkímélő és környezetéhez, a termőhelyhez alkalmazkodó mezőgazdálkodás zónája. Kiterjedése felfelé 

attól függ, hogy milyen régióban (nagy mezőgazdasági kapacitású, belterjes agrártájon vagy nagy 

természetvédelmi és kis mezőgazdasági kapacitású tájon) vagyunk. Az intenzitás fokát a terület 

környezetvédelmi kapacitása és védendő értékeinek környezeti érzékenysége határozza meg (Ángyán et. al. 

1998). 

Az iparszerű gazdálkodás ebből a szempontból úgy jellemezhető, hogy a földhasználati piramis 

kategóriahatárait drasztikusan fölfelé mozdította el, figyelmét szinte kizárólag a termelési célú használati 

funkciókra összpontosította. Vitathatatlan feladat ennek megfelelően, hogy ezeket a határokat lefelé mozdítsuk 

el, csökkentve a belterjes földhasználat (elsősorban szántóművelés) területét, és minden kategóriában a neki 

megfelelő földhasználati intenzitást, gazdálkodási rendszert szorgalmazzunk. 

A környezetvédelem, gazdaságpolitika, mezőgazdaság stb. ágazatok feladata az, hogy egy-egy országban vagy 

egy kontinensen a piramis sávjainak szélességét szabályozza, beállítsa. 

Helyes földhasználati politika alkalmazása esetén a földfelszínt felülről tekintve a mai – sok esetben 

kedvezőtlen térhasználat – átalakul. A mai helyzetet és a térhasználat átalakulását a következő leegyszerűsített 

ábra mutatja (Ángyán 1991. nyomán) 

 
2. ábra A térhasználat átalakulása 

A konvencionális (ma általánosan elterjedt) térhasználat alapjellemzője, hogy a termelési és fogyasztási 

funkciójú térszerkezeti elemek összefüggő hálózatot, mátrixot alkotnak, amelyben egymástól elszigetelődnek és 

így folyamatosan elhalnak a stabilitást és védelmet biztosító, izolált térszerkezeti elemek (fasorok, sövények, 

természetes víztestek, természetvédelmi területek stb.). Ez a térhasználat még akkor is veszélyezteti a környezet 

stabilitását, ha a termelés és a fogyasztás maga környezetkímélő. 

Fenntarthatónak, kiegyensúlyozottnak inkább az a térhasználat tekinthető, ahol a védelmi, stabilitási funkciójú 

természetes területek által alkotott mátrixban "úsznak" a termelési és fogyasztási funkciójú térszerkezeti elemek 

szigetei, és ezeken a termelés, gazdálkodás és fogyasztás maga is környezetébe "belesimuló", annak 

adottságaihoz illeszkedő és ez által környezetkímélő. 

3. 6.3 Földhasznosítási térinformatikai alkalmazások 

Világos, hogy szükség van a földhasználat megfigyelésére, szabályozására és optimalizálására. Ezeknek a 

munkáknak a térinformatika alkalmazása adott nagy lendületet. A továbbiakban térinformatikai alkalmazási 

példákat ismertetünk a fenti témakörökben, elsősorban magyar példák felhasználásával. 
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3.1. 6.3.1 A földhasználat változásának monitoringja 

Az ismertetésre kerülő alkalmazás az egyik legkorábbi magyar munka a témakörben (Kertész Á. 1997). A 

kísérleti terület a Duna-Tisza köze volt, ennek változásait elemezték a kutatók 1975-1991 között. Az elemzés 

űrfelvételek feldolgozásán alapult. A vizsgált terület 56x56 km″ volt, egy része a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz 

tartozott. Szerkezetét tekintve változatos, kis –és nagy területű földrészletek egyaránt előfordultak a területen. 

Az űrfelvételek típusa és dátuma: 

1975. április 15. – MSS 

1985. augusztus 3. – TM 

1991. október 10. – TM 

A munka menete a következő volt: 

1. földhasznosítási térkép készítése az 1975-ös MSS űrfelvétel interpretációjával 

2. földhasznosítási térkép készítése az 1985-ös TM űrfelvétel interpretációjával 

3. földhasznosítási térkép készítése az 1991-es TM űrfelvétel interpretációjával 

4. az első két űrfelvétel összehasonlítása, a változások vizsgálata 

5. a második és a harmadik űrfelvétel összehasonlítása, a változások vizsgálata 

6. az előző két műveletből származó változás térkép összehasonlítása és értékelése 

7. a változások elemzése az alábbi szempontok szerint 

• környezetvédelem 

• mezőgazdaság 

• közgazdaság 

• klímaváltozás (szárazodás) 

A következő ábra azokat a területeket mutatja, amelyek mind a két időszakban változtak, vagyis 

földhasznosítási szempontból a legkevésbé tekinthetők stabilnak. 
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3.2. 6.3.2 Magyarország felszínének minősítése 

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején Magyarországon is történtek kísérletek a természeti tényezők 

egységes információs rendszerének kiépítésére (Kertész Á. 1997). Ezek a kísérletek elsősorban módszertani 

jellegűek voltak, tehát nem irányultak a természeti tényezők szisztematikus, szabványokon alapuló, hosszú távú 

megfigyelésére. Mint látni fogjuk, hasonló okból az adatbázis tartalma és felbontása is korlátozott volt. Az 

ismertetésre kerülő munka az egész országra kiterjedően vizsgálta a szántóföldi növénytermesztés alakulását. Ez 

indokolt volt, mert – mint az eddigiekben láttuk – leginkább a mezőgazdaság ezen ágazata kerülhet konfliktusba 

a környezetével. A szántóföldi növénytermesztés versenyez a területekért a településfejlesztéssel, az iparral, 

közlekedéssel, stb. A munka eredménye egy relatív értéksorrend lett, amely a szántóföldi növénytermesztésre 

való alkalmasságot fejezte ki ökológiai szempontból. Az egyes területek minősítésekor tizenegy tényezőt vettek 

figyelembe, melyek egy része egyszerű paraméter (pl. lejtés), más részük származtatott érték (pl. vízellátottsági 

mutató). A paraméterekhez eltérő súlyokat rendeltek, melyek összesen száz egységet tettek ki, hogy a végső 

mutató könnyen értelmezhető legyen. Egy-egy területre vonatkozóan a paraméterek súlyértékeinek és a terület 

alkalmassági értékeinek szorzatai adták az ökológiai értékszámot. Ennek eredményeként az önálló 

területegységek 100-300 közötti relatív értékeket kaptak, amelyek alapján a szóban forgó területet osztályba 

sorolták. Tanulságos áttekinteni az adatbázisba bekerült tényezőket: 

Átlagos tengerszint feletti magasság. Ezt az értéket Magyarország 1:500 000-es topográfiai térképe alapján 

készült digitális terepmodellből vezették le, a szintvonalak digitalizálása útján. A főszintvonalak 100 m-es 

közönként, a segédszintvonalak 50 m-es közönként lettek digitalizálva. 
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Lejtésviszonyok (lejtőkategória-térkép). Ez szintén a digitális terepmodellből lett levezetve. A négy 

lejtőkategória: 0-5%, 5-12%, 12-25%, és 25% fölötti lejtők. 

Relieftípusok. Itt az alapvető domborzati forma együtteseket – tekintet nélkül azok származására – nyolc 

osztályba sorolták: 

• tökéletes síkság, amelyet 75-125 m közötti tengerszint feletti magasság és 0-10 m négyzetkilométerenkénti 

relatív relief jellemez. 

• egyenetlen síkság, amelyet 80-200 m közötti tengerszint feletti magasság és 0-50 m négyzetkilométerenkénti 

relatív relief jellemez. 

• a kisebb vízfolyások völgysíkjainak középhegységi és dombsági szakaszai. 

• a síksági és dombsági típusok közötti határterületek, amelyeket 130-300 m közötti tengerszint feletti 

magasság és 10-150 m négyzetkilométerenkénti relatív relief jellemez. 

• közepes magasságú fennsíkok, dombhátak, melyeket 200-350 m közötti tengerszint feletti magasság és 150 m 

négyzetkilométerenkénti relatív relief jellemez. 

• tagolt dombsági hátak, melyeket 200-400 m közötti tengerszint feletti magasság és 25-150 m 

négyzetkilométerenkénti relatív relief jellemez. 

• tagolt dombságok a középhegységek előterében, 200-550 m közötti tengerszint feletti magasság és 10-200 m 

négyzetkilométerenkénti relatív relief jellemez. 

• az összes többi középhegységet ebben az utolsó kategóriában vonták össze. 

Földtani adottságok. Az ország területét tíz kategóriába sorolták a földtani adottságok alapján a mezőgazdaság 

szempontjait figyelembe véve. Ez azt jelentette, hogy a vulkáni kőzetek kortól függetlenül egy kategóriába 

kerültek, hiszen mindegy, hogy hány éves bazalton nem lehet kukoricát termeszteni. 

Fizikai talajféleség. Hat kategóriába sorolták a talajokat Magyarország geomorfológiai térképe alapján: 

• homok 

• homokos vályog 

• vályog 

• agyagos vályog 

• agyag 

• tőzeg 

Talajpusztulás. Ez az adattípus az erózió mértékét kívánta kifejezni. Az ország felszínét kevésbé erodált, 

közepesen erodált és erősen erodált kategóriákba sorolták. Ezen kívül létrehoztak kategóriákat az akkumulált 

(feltöltött) területek, az erdők és a defláció (szélerózió) által sújtott területek számára. 

A talajok vízháztartása. Ez egy összetett mutató, amely összefügg a talajok vízgazdálkodásával. Magába rejti a 

vízmozgás irányára és a vízmérlegre vonatkozó adatokat. 

Talajminőség. A vizsgálat idején nem volt az ország teljes területére kiterjedő, korszerű, kis méretarányú, a 

talajértékszámokat ábrázoló térkép, ezért az 1972-es, a minőségi osztályokat tartalmazó térképet használták. Az 

egyes területek 1-10-ig terjedő értékszámokat kaptak. 

Művelhetőség. Ez is egy összetett mutató, amelyet a kötöttségből, a terület tagoltságából és az orográfiai 

viszonyokból vezettek le. Ennek alapján az ország területét három fő művelhetőségi csoportra és mindegyiket öt 

alcsoportra osztották. 

A napsugárzás évi összege. Az ország területén hét kategóriát különítettek el az egy négyzetméterre jutó 

napsugárzási energia szerint. Ennél a mutatónál az orográfiai (domborzati) viszonyokat nem vették figyelembe. 
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A kalászosok tenyészidőszakának középhőmérséklete. Ez lényegében a március és június közötti időszak 7. 

5-13. 5 °C fokos középhőmérsékleti tartomány kilenc kategóriára osztva. 

Fagyos napok száma. 70 és 140 nap között hét kategóriára bontva vették figyelembe ezt az értéket. Ahol nem 

volt ilyen érték, ott az első és az utolsó fagyos nap dátumát használták fel a fagyveszély értékeléséhez. 

Vízellátottság. Ezt a tényezőt az ariditási térképről lehet leolvasni (Péczely – féle ariditási térkép). A 

legalacsonyabb és a legmagasabb érték között öt kategóriát hoztak létre. 

A fentiekből látható, hogy ebben az értékelésben kizárólag ökológiai szempontok kaptak helyet, noha tudjuk, 

hogy egy-egy terület alkalmasságát gazdasági tényezők, a megközelíthetőség, támogatott mezőgazdasági 

kultúrák, stb. is befolyásolja. Az adatbázis elkészítése után korreláció vizsgálatok történtek. Ezeknek a 

vizsgálatoknak a sokféle adatot tartalmazó adatbázisoknál az a célja, hogy az egymással helyettesíthető adatokat 

kiszűrjék. Jelen esetben két tényezőt hagytak el. Az egyik a tengerszint feletti magasság, mert kiderült, hogy 

szoros összefüggésben van az orográfiai viszonyokkal. A másik a vízháztartási mutató volt, mert erre 

következtetni lehet a talajok fizikai adottságaiból. Az adatszintek csökkentése után következett a súlyozás. Erre 

azért van szükség, mert az egyes tényezők nem egyformán befolyásolják a felszín minőségét. A kísérlet során az 

alábbi súlyozást alkalmazták: 
 

Paraméter Súly 

1. Lejtésviszonyok 10 

2. Relief típusok 5 

3. Litológiai adottságok 7 

4. Fizikai talajféleség 5 

5. Talajpusztulás 15 

Ezen belül: defláció veszély 5 

erózióveszély (a lefolyó víz által okozott) 8 

akkumuláció 2 

6. Talajminőség 1 

7. Művelhetőség 7 

8. Napsugárzás évi összege 6 

9.A kalászosok tenyészidőszakának 

középhőmérséklete 
8 

10. Fagyveszély 3 

11. Vízellátottság 13 

Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb súlyt a lejtésviszonyok, a talajpusztulás és a vízellátottság kapta, míg a 

talajminőség a legkisebbet. A tizenegy paramétert a súlyokkal megszorozva kialakul Magyarország felszín 

minősítésének térképe, melyet az alábbi ábra mutat: 
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Amint arra a Szerzők is felhívják a figyelmet, ez egy módszertani kísérlet volt, melynek során azt igyekeztek 

megállapítani, hogy a hasonló típusú adatbázisok mennyire használhatók a természeti adottságok és a 

mezőgazdasági termelés összhangjának megteremtésére. Ha a fenti térképet összevetjük a tényleges 

földhasznosítás térképével, valamint a természeti és – tájvédelmi körzetek térképével, kialakul a konfliktusok 

térképe. Ezen a térképen szemléltethetők az ütközések a valós és az ideális mezőgazdasági kultúra (tehát az 

adott területen valamilyen okból nem az ott legjobban termő növényeket termesztik), illetve a mezőgazdasági 

földhasználat és a természetvédelem között (tehát az adott területen jobb volna felhagyni a mezőgazdasági 

termeléssel és a természetvédelem, idegenforgalom, rekreáció keretében hasznosítani). 

A felszín minősítés speciális alkalmazása a növénytermesztési alkalmasság vizsgálat. Ez a vizsgálat arra ad 

választ, hogy egy területen belül adott növény(ek) termesztésére hol vannak a legalkalmasabb, a még megfelelő 

és az alkalmatlan területek. Az adatbázisba ilyen esetekben nem csak az előző példában ismertetett domborzati, 

éghajlati és talaj paraméterek kerülnek be, hanem a vizsgált növény biomassza produkciója, a műtrágya 

felhasználás és a termelési bevételek. A feladat megoldására ideális a térinformatikai eszköztára, hiszen a 

rétegekben tárolt adatokból a rétegek közötti térbeli műveletek segítségével a növénytermesztési alkalmassági 

vizsgálat elvégezhető. Az alábbiakban egy konkrét példát mutatunk be Mezősi G. – Kertész Á., 1991. nyomán. 

A mintaterület a Szuha-vízgyüjtő volt (5814 hektár). A völgy középső és déli részén nagyüzemi mezőgazdasági 

termelés folyt (2054 ha), a többin erdő helyezkedett el (3757 ha). A célnövény a kukorica volt, vagyis a 

kukoricatermesztésre legalkalmasabb területek vizsgálata. A mezőgazdasági területek közel fele ártereken, 

terasz – és hegylábfelszínen helyezkedett el, közel egyharmada 12%-nál meredekebb dombra esett. Az 

agrárterületek fele szántó, negyede rét és legelő volt. A talaj gyenge termőképességű, az átlagos talajértékszám 

17.5. A számítógépes feldolgozás során az adatokat egy hektáros felbontással vitték be az adatbázisba 

(tizennégy szempont). Az ilyen típusú vizsgálatok során először a célnövény – esetünkben a kukorica – 

optimális termőhelyi igényeit definiálják, majd ezt hasonlítják össze a területen mért termőhelyi adottságokkal. 

A mért és a számított értékek eltérései adják azt a térképet, amelyről eldönthető, hogy az adott növényt a 

számára optimális helyen termesztik-e? A kukorica termesztésének lehetőségét elsősorban az éghajlati tényezők 

határozzák meg. Ezek közül a csapadék mennyisége a termés mennyiségét, a hőmérséklet a beérés időpontját 

határozza meg döntően (úgy is mondhatjuk, hogy ez az a két tényező, amelyet emberi beavatkozással nem lehet 

befolyásolni, szemben pl. a tápanyagellátással). A kukorica esetében az optimális hőösszeg az V.-IX. hónapban 

(vagyis a tenyészidőszakban) 2880 °C, az optimális csapadékösszeg ugyanebben az időszakban 391 mm. A 

kukorica talajigényének optimuma a lúgosságra nézve pH 5.5-7, a talaj fizikai minőségére nézve könnyű vályog, 

vagy vályog, ami kötöttségére nézve 30-50. Megjegyzés: a fizikai féleség és a kötöttség a talaj azonos 

tulajdonságát jellemzi Az értékelés során a fenti tényezőket pontozták, és a magasabb pontértékű területet 
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tekintették kukorica termesztésére alkalmasabbnak. A következő lépésben kiszámították és ábrázolták a 

pontértékek területi eloszlását. Azt találták, hogy a magas pontértékű területek a hegylábaknál, az ártereken és a 

teraszokon találhatók. Ezen területek felén szántó, negyedén rét és legelő helyezkedett el. Az átlagos pontértékű 

helyek az ártereken, eróziós völgyekben helyezkedetek el. Ezek 40%-a szántó, 35%-a rét volt. Az átlag alatti 

pontértékű területek a meredek lejtőkön voltak (lejtés >12%). Döntő többségükön rét és legelő volt. Ebből 

megállapítható, hogy a kukorica számára optimális területek nem voltak teljes mértékben kihasználva. A 

kísérleti munka másik nagy tanulsága az volt, hogy az amúgy is gyenge adottságú területeken a nagyobb 

nyereséget az adottságokhoz jobban igazodó növények termesztése biztosítja. Ennek az a magyarázata, hogy 

egy nem a területre való növény táplálása, gondozása annyi befektetést igényel, amit az adott növény piaci ára 

nem tud nyereségessé tenni. További haszna az ilyen adatbázisnak, hogy segítségével megtaláljuk egy adott 

növény termesztését kizáró tényezőket (meredek felszín, mozgásra hajlamos talaj, felszín közeli köves réteg 

stb.). 

3.3. 6.3.3 Magyarország földhasználati zónarendszere 

Az eddig ismertetett térinformatikai alkalmazások a felszínborítást vizsgálták, valamint egy kis területen 

kísérletet tettek növénytermesztési alkalmasság vizsgálatára. Ez azonban nem elég, egyre inkább szükség van a 

földhasználat tervezésére, aktív beavatkozásra. Ezt napjainkban két dolog is indokolja: 

• az egyik a felismerés, hogy a fenntartható mezőgazdasági fejlesztés egyik döntő alapelve a természeti 

erőforrások hosszú távú védelmének biztosítása, 

• a másik ok az EU csatlakozás, amelynek keretében alkalmazkodnunk kell a Közösségben kialakított 

földhasználati alapelvekhez és támogatási preferenciákhoz. 

Az első lépés ezen az úton a jelenlegi magyar földhasználat feltárása, vizsgálata a természeti adottságok 

tükrében és ez alapján földhasználati változatok, javaslatok kidolgozása. Ezt a munkát a Nemzeti Agrárprogram 

keretében a GATE (ma Szent István Egyetem) Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete az elővizsgálatokban 

társult intézményekkel együtt végezte el 1998-2000 között. A jelentés teljes anyaga megtalálható a 

http://www.ktg.gau.hu/~podma/zona/ Internet címen. A jegyzetben a jelentés azon részeit dolgozzuk fel, 

amelyek utalnak a vizsgálat térinformatikai alkalmazás jellegére és technológiai szempontból tanulságosak. 

A tanulmány szerint környezeti és természeti adottságaink figyelembevételével agrár-környezetvédelmi és 

termelésfejlesztési szempontból is háromtípusú földhasználat kialakítása célszerű (Ángyán et. al. 1998): 

• védelmi célú (vízminőség-, talaj-, természet- és tájvédelem) földhasználat, 

• extenzív (külterjes) termelési célú földhasznosítás (mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen természeti 

adottságú területeken) és 

• intenzív termelési célú földhasználat (a kedvező agroökológiai potenciál és tájgazdálkodás szempontjait 

figyelembe véve). 

A korábbiakban láttuk, hogy a korábbi földhasználati kategóriák szinte kizárólag mezőgazdasági szempontokat 

vettek figyelembe, nem törődve a természetvédelem, környezeti érzékenység vagy a rekreáció szempontjaival 

A természetvédelem és a mezőgazdálkodás igényeit együtt figyelembe véve a tanulmány szerint az alábbi 

földhasználati kategóriák kialakítása célszerű: 

• Természetvédelmi magzónák: a természetvédelmi funkciók kizárólagossága, egyéb földhasználat teljes 

tilalma. 

• Természetvédelmi pufferzónák, vízbázisvédelmi területek: tájápoló, természet- és környezetvédelmi 

szempontú gazdálkodás, környezeti, foglalkoztatási, kulturális és rekreációs funkciók. 

• Átmeneti zónák: mezőgazdasági termelési, védelmi és egyéb funkciók, ökológiai és egyéb extenzív 

gazdálkodási formák, bolygatatlan biotóphálózati rendszerekkel. 

• Agrárzónák: mezőgazdasági termelési funkciók, integrált, környezetkímélő gazdálkodás. 

• Művelés alól kivett területek: urbanizációs, fogyasztási-szolgáltatási, infrastrukturális és ipari funkciók. 
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A természetvédelem és a mezőgazdaság igényei látszólag összeegyeztethetetlenek, ennek ellenére ugyanazon a 

területen kell megférniük egymással. A korábban bemutatott földhasználati piramis azonban arra mutat rá, hogy 

az egyik véglet némi átmenettel megfér a másikkal. Ezt mutatja az alábbi táblázat: 

Az egyéb célú földhasználat és a természetvédelem összehangolásának modellkoncepciója (Zielonkowski, 1988 

nyomán): 
 

Terület/ Funkció Egyéb célú 

földhasznál

at 

Státusz Természetvédelmi 

 
célok objektumok 

1. Védelmi Nincs Totális rezervátum 

(lehetőleg állami 

tulajdon) 

Fajok, 

biocönózisok, 

biotópok, 

természeti 

egyensúly 

védelme. 

A védettek 

listáján szereplő 

növény- és 

állatfajok és 

élőhelyek 

2.Védelmi 

prioritások által 

korlátozott 

használat 

Korlátozott Vízvédelem, 

Tájvédelem, Védett 

tájelemek 

A természeti 

javak (talaj, víz, 

növény és 

állatfajok) 

védelme. 

Felszíni vizek és 

parti területeik, 

felszín alatti 

vizek, talajok, 

mocsarak, vizes 

rétek, száraz 

füves puszták, 

természetközeli 

erdők 

3. Használati Rendeltetéss

zerű és a 

természetvéd

elmi célokat 

figyelembe 

vevő 

Kultúrtáj A tájkarakter 

fenntartása és 

ökológiai 

funkcióinak 

megőrzése. 

Élő sövények, 

erdősávok, 

fasorok, tábla 

szegélyek, 

erdőszélek, finom 

struktúrák. 

A történelem során a biotóphálózat, vagyis zöldfelületekből, szabad térségekből, védterületekből, 

élősövényekből, erdősávokból, fasorokból álló hálózatos rendszer az iparszerű gazdálkodás "akadályozó" 

tényezőjévé vált – nemcsak nálunk, hanem világszerte –, és jobbára annak áldozatául esett. Ezt jól mutatja a 3. 

ábra: 
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3. ábra Az agrártáj biotóphálózatának változása (Schleswig - Holstein) (Knauer 1980.) 

Jól látható, hogy mintegy száz év alatt eltűntek a fasorok, sövények, kisebb vízfolyások, amelyek biztosítják a 

természetes élőhelyek folyamatosságát. A tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy a természetes felületek 

területi arányának a tapasztalatok szerint a legjobb szántóföldi mezőgazdálkodási adottságú területeken is el kell 

érnie az összterület 7-12%-át, és erre kell törekedni Magyarországon is. 

A természetes élőhelyek ilyen arányú megőrzése az alábbi előnyökkel jár: 

• térstruktúra-kialakítása: a tér tagolása, részegységekre bontása; 

• élettér biztosítása: a természetes flóra és fauna fenntartása; 

• talajvédelem: szél- és vízerózió elleni védelem, talajregeneráció támogatása, terhelésének tompítása, szűrése; 

• vízvédelem: az ivóvíz-bázisok, a felszín alatti és a felszíni vizek védelme, szűrőfeladat; 

• levegőszűrés: az áramló levegő mechanikai (por, egyéb szennyezés) szűrésével, az oxigéntermelés 

növelésével; 

• mezőgazdálkodás: termésnövelés és minőségjavítás a talaj védelmével, kedvező mikroklimatikus hatással, a 

mezőgazdálkodás számára hasznos élőlények (beporzórovarok, kártevők ellenségei stb.) számára élőhely 

biztosításával, a hálózat tudatos mezőgazdálkodásba integrálásával; 

• tájképi-esztétikai előnyök: pihenési és jóléti érték növelése a helyi közösség számára, vonzóvá tétele a 

vendégfogadás és az idegenforgalom számára. 

A korszerű mezőgazdálkodás akkor képes biztosítani ezeket az előnyöket, ha az alábbi követelményeknek eleget 

tud tenni: 

• a talajtermékenység fenntartásával (a talajpusztulás megakadályozásával, a talajélet támogatásával) értékes 

beltartalmú, szermaradvány mentes termékek előállítása; 

• a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok (pl. foszfát) mennyiség - és energiatakarékos felhasználása; 

• a talajvíz nitrát-, növényvédő szer- vagy más szennyezőanyag-terhelésének elkerülése (a határértékek 

betartása); 
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• a felszíni vizek tápanyagokkal, illetve szennyező anyagokkal való terhelésének elkerülése (erodált talajrészek, 

trágyák, növényvédő szerek stb. vizekbe jutásának megakadályozása); 

• a levegőszennyezés elkerülése (pl. ammónia az állattenyésztésből); 

• hozzájárulás ritka, ill. veszélyeztetett fajok és életközösségek védelméhez. 

A fenti követelmények teljesíthetők, ennek egyik eszköze a precíziós mezőgazdaság, amelyről egy későbbi 

modulban bővebben lesz szó. 

A legtöbb térinformatikai alkalmazás valamilyen döntés előkészítést támogat. A jelen esetben a következő fő 

kérdésekre keresi a választ a bemutatott alkalmazás: 

• Hogyan alakul Magyarország területének mezőgazdasági termelési alkalmassága, agroökológiai értéke, illetve 

környezeti (élővilág-, talaj-, vízvédelmi) érzékenysége? 

• A gyenge agrárpotenciálú területek művelési ágának illetve a gazdálkodás intenzitási fokának változtatása 

hogyan kapcsolható össze a környezet- és természetvédelem területigényével? 

• A fenti két szempont egybevetésével az ország területei hogyan kategorizálhatók? 

• Hol vannak és mekkora kiterjedésűek a védelmi, a külterjes (extenzív) illetve a belterjes (intenzív) 

agrárzónák? Hol jelölhetők ki újabb ilyen zónák? 

• Hogyan érinti ez a kategorizálás a mezőgazdasági és ezen belül a szántóterületeket? 

• Mely mezőgazdasági illetve szántóterületeket célszerű az intenzív mezőgazdálkodási kategóriában tartani, 

melyeken kell a gazdálkodás intenzitását csökkenteni, illetve melyeken kell a művelési ágat is megváltoztatni, 

vagy a mezőgazdasági földhasználati kategóriából kivéve védelmi célú földhasználatot megvalósítani? 

Nézzük meg, hogy a kitűzött cél elérése érdekében milyen adatokat használtak fel, és milyen módszereket 

alkalmaztak a készítők! 

3.4. 6.3.4 Az agráralkalmasság értékelésére és minősítésére 
használt változók és adatbázisok 

3.4.1. 6.3.4.1 Domborzati és talajparaméterek 

Lejtőkategóriák 

Forrásadatbázis: Magyarország Digitális Domborzati Adatállománya, FÖMI térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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Száz pontos talajértékszám 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 

 

Szántóterületek átlagos aranykorona-értéke 

Forrásadatbázis: FM településsoros adatok térképe 

 

A talaj típusa és altípusa 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 
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A fizikai talajféleség 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 

 

A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 
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A talaj kémhatása és mészállapota 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 

 

A talaj szervesanyag-készlete (t/ha) 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 
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A termőréteg vastagsága 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 

 

3.4.2. 6.3.4.2 Klímaparaméterek 

Energetikai agrárpotenciál 

Forrásadatbázis: DATE Debrecen (Szász Gábor) térképi adatbázisa 



 Földhasználati monitoring 

térinformatikai módszerekkel 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Klimatikus agrárpotenciál 

Forrásadatbázis: DATE Debrecen (Szász Gábor) térképi adatbázisa 

 

A kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszám 

Forrásadatbázis: GATE KTI (Ángyán József) térképi adatbázisa 
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A búzatermesztési minőségi klímaértékszám 

Forrásadatbázis: GATE NTI (Szabó Miklós) térképi adatbázisa 

 

A búzatermesztési mennyiségi klímaértékszám 

Forrásadatbázis: GATE NTI (Szabó Miklós) térképi adatbázisa 
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A sörárpa-termesztési klímaalkalmassági értékszám 

Forrásadatbázis: GATE NTI (Alapy Balázs) térképi adatbázisa 

 

3.5. 6.3.4.2 A környezeti érzékenység megítélésére használt 
jellemzők és adatbázisok 

3.5.1. 6.3.5.1 Élővilág 

Magyarország természetvédelmi oltalom alatt álló területei 

Forrásadatbázis: KTM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) 

Forrásadatbázis: KTM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:500 000 

 

Javasolt érzékeny természeti területek 

Forrásadatbázis: MME (Nagy Szabolcs) térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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Ramsari (mocsaras) területek 

Forrásadatbázis: VITUKI térképi adatbázisa, M=1:100 000 

 

Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek 

Forrásadatbázis: MME (Nagy Szabolcs) térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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A veszélyeztetett mezei madárfajok számára fontos területek 

Forrásadatbázis: MME Monitoring Központ térképi adatbázisa, M=1:100 000 

 

3.5.2. 6.3.5.2 Talaj 

Az erózió mértéke 

Forrásadatbázis: MTA-TAKI térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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A fizikai talajféleség 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 

 

Agyagásvány-minőség 

Forrásadatbázis: MTA-TAKI (Stefanovits Pál) térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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A talaj kémhatása és mészállapota 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 

 

A talaj szervesanyag-készlete (t/ha) 

Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000 
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3.5.3. 6.3.5.2 Víz 

Felszín alatti vízvédelmi területek 

Forrásadatbázis: VITUKI térképi adatbázisa, M=1:500 000 

 

Felszíni vízvédelmi területek 

Forrásadatbázis: VITUKI térképi adatbázisa, M=1:500 000 

 

3.5.4. 6.3.5.2 Földhasználati, felszínborítási adatbázisok 

CORINE Land Cover (felszínborítási) adatbázis 

Forrásadatbázis: FÖMI térképi adatbázisa, M=1:100 000 
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Magyarország erdőterületeinek digitális adatállománya 

Forrásadatbázis: FM Erdészeti Hivatal térképi adatbázisa, M=1:20 000 

 

3.6. 6.3.6 Az információk feldolgozása 

3.6.1. 6.3.6.1 A feldolgozás logikai modellje és lépései 

A felsorolt 28 területjellemző környezeti változót kategorizálták, és minden egyes változót és kategóriát 

súlyoztak (értékkel láttak el) aszerint, hogy milyen szerepet játszik a mezőgazdasági termékenység illetve a 

környezeti érzékenység kialakításában, a terület mezőgazdasági alkalmasságának illetve környezeti 

érzékenységének megítélésében. E súlyozáshoz korábbi széleskörű elemzések, összefüggés-vizsgálatok 

eredményeit (Ángyán, 1991) illetve az adatbázisokat előállító intézetek és szakértők által megadott prioritási 

értékeket használták. A változók kategorizálását és a hozzájuk rendelt alkalmassági illetve érzékenységi 

értékszámokat megtekinthetjük a fejezet elején hivatkozott web-lapon. 

Ezek egy része magától értetődő (pl. az aranykorona érték vagy a lejtőszög egyenesen arányos a 

termőképességgel), más részüknek viszont komoly szakmai háttere van. Érdekességképpen közlünk egy – egy 

értéksort a mezőgazdasági termékenység, illetve a környezeti érzékenység kategóriájában: 
 

A talaj kémhatása és mészállapota Értékszám 

Erősen savanyú talajok 0 
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Gyengén savanyú talajok 2 

Felszíntől karbonátos talajok 3 

Nem felszíntől karbonátos szikes talajok 1 

Felszíntől karbonátos szikes talajok 0 

 

Természetvédelmi területek Értékszám 

Nemzeti parkok 9 

Tájvédelmi körzetek 6 

Természetvédelmi területek 3 

Nem védett területek 0 

Az ország területét 100x100 méteres cellaméretű (felbontású) rácshálózattal 9,3 millió db 1 ha-os négyzetre 

osztották, majd a leírt változók területi eloszlástérképeire helyezve ezt a rácshálózatot az ország minden egyes 

ha-jára meghatározták a környezeti jellemzők értékeit. Így tehát cellánként 28 környezetjellemző értékhez 

jutottak. 

A 15 mezőgazdasági alkalmassági valamint a 13 környezetérzékenységi értékszámot 1 ha-os cellánként 

összegezték, majd ezeket az értékeket térképen ábrázolták. Ezzel az ország területének minden egyes ha-ját 

elhelyezték egy 0-99 közötti mezőgazdasági alkalmassági és egy 0-99 közötti környezetérzékenységi 

értékskálán. 

A cellánkénti mezőgazdasági alkalmassági értékszámokból (MAÉ) kivonták a környezetérzékenységi 

értékszámokat (KÉÉ) majd a különbséghez hozzáadtak 100-at, azaz (MAÉ-KÉÉ)+100. Így egy 0-198 közötti 

értékskálát kaptak, ahol a 100 alatti értékek az adott terület környezetérzékenységi meghatározottságára, a 100 

feletti értékek pedig az agrár meghatározottságra utalnak. A skála két végpontján tehát az egyértelmű 

meghatározottságú (vagy agrár, vagy környezeti területek), a skála közepe körül pedig a kettős 

meghatározottságú (környezeti szempontok által korlátozott extenzív agrárterületek) helyezkednek el. Ezeket az 

értékeket egy szintézistérképen ábrázolták. 

E szintetikus (agrár és környezeti) értékskála térkép segítségével három olyan forgatókönyvet is előállítottak a 

földhasználati zónarendszer kialakítására, ahol: 

• a 100 alatti értékű területeket védelmi zónába, 

• a 100-120, a 100-125 illetve a 100-130 közötti értékű területeket külterjes (extenzív) agrárzónába, míg 

• a 100-as, a 125-ös illetve a 130-as érték fölötti területeket belterjes (intenzív) agrárzónába sorolták. 

3.6.2. 6.3.6.2 A feldolgozás technikai modellje és lépései 

Az elemzéshez az Arc/Info térinformatikai (GIS) szoftver SUN számítógépen futó változatát használták 

melynek segítségével a feldolgozás a következő technikai lépésekben történt: 

• Lejtőkategória térkép előállítása a digitális domborzati adatállomány felhasználásával a következők szerint: 

• a szintvonalak fedvényének konvertálása TIN-né; 

• a TIN-ek interpolációja négyzetes GRID-dé; 

• az így kapott domborzatot ábrázoló GRID-ből az Arc/Info már egyszerűen kiszámítja a lejtőszögek mértékét 
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• Fedvények közötti műveletek (átlapolások) elvégzése. A GRID-ek között igen komoly, ráadásul gyors 

számolási lehetőséget biztosít ez a program, ezt MAP ALGEBRA-nak hívják. Ennek segítségével tudták a 

teljesen eltérő – többnyire minőségi jellegű információkat hordozó – GRID-es alaptérképeket szintetizálniA 

térképek színezése az ArcView 3.0a PC-s szoftverrel, nyomtatása pedig HP DesignJet 650C plotterrel történt. 

3.7. 6.3.7 A vizsgálatok eredményei 

3.7.1. 6.3.7.1 Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága 

A 9 talajjellemző paraméter térinformatikai összegzésével Magyarország mezőgazdálkodási talajalkalmassági 

értékszám térképét állították elő: 

 

A 6 komplex klímajellemző paraméter összegzésével pedig az ország mezőgazdasági klímaalkalmassági 

értékszám térképét állították elő: 

 

A klíma- és talajalkalmassági értékszámok egyesítésével, azaz a 15 jellemző súlyozott értékeinek összegzésével 

előállították az ország területének mezőgazdálkodási alkalmasság térképét 
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A térképi elemzésekkel egy időben statisztika is készült. A következő táblázat a mezőgazdasági alkalmasságot 

tükrözi annak alapján, hogy az egy hektáros cellák értékszámai milyen gyakorisággal fordultak elő az egyes 

kategóriákban. A táblázatban szereplő értékek előfordulási százalékot jelentenek. 
 

Értékszám kategóriák Összesen Mezőgazd. ter. 

< 10 0,00 0,00 

11 – 20 1,20 0,16 

21 – 30 5,52 1,63 

31 – 40 18,79 14,10 

41 – 50 39,23 40,84 

51 – 60 21,03 24,39 

61 – 70 13,60 18,01 

70 < 0,62 0,87 

A táblázat és a térkép alapján megállapítható, hogy az ország területének 35 %-a mezőgazdasági területének 

pedig 43 %-a kiváló mezőgazdasági adottságú. 

3.7.2. 6.3.7.2 Magyarország területének környezeti érzékenysége 

A környezeti érzékenység megítélésére használt – az élővilágra, a talajra és a vízbázisokra vonatkozó – 13 

paramétert csoportonként összegezték és előállították az ország élővilág-, talaj és vízbázis-érzékenységi 

térképeit. 

Az élővilág szempontjából érzékeny területek: 
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A talaj szempontjából érzékeny területek: 

 

A vízbázisok szempontjából érzékeny területek: 

 

Ha mind a 13 paramétert egyszerre vesszük figyelembe, megkapjuk az ország szintetikus környezetérzékenységi 

térképét. Ez a térkép tehát a minden szempontból érzékeny területeket ábrázolja. 
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Az – itt nem részletezett – statisztikák alapján megállapítható, hogy az ország területének mintegy 10-12 %-a és 

mezőgazdasági területének közel 6 %-a környezeti szempontból kifejezetten érzékeny területeken helyezkedik 

el. 

A legizgalmasabb kérdés természetesen az, hogy mennyire ütköznek egymással a mezőgazdaságilag értékes és a 

környezetvédelem szempontjából fontos területek. Ezt akkor tudjuk megítélni, ha az összes 1 hektáros cellát 

ábrázoljuk egy olyan koordináta rendszerben, amelynek egyik tengelyén a mezőgazdasági alkalmasság, a 

másikon a környezeti érzékenység szerepel. 

 

A területek eloszlásának ábrájáról leolvasható, hogy Magyarországon a mezőgazdasági termelésre alkalmas 

területek környezeti érzékenysége alacsony. Másképpen megfogalmazva, az ország abban a szerencsés 

helyzetben van, hogy a mezőgazdaság és a természetvédelem érdekei összeegyeztethetőek. 
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Az eddig leírtakat szemléletesen fejezi ki a zonációs térkép, amely megmutatja a fenti ábra földrajzi értelemben 

elhelyezett változatát: 

 

Amint azt eddigi tanulmányainkból tudjuk, a térinformatika ereje nem csak a jelenlegi helyzet elemzésében 

rejlik, hanem abban is, hogy modelleket tudunk készíteni a „Mi lenne ha...?” típusú kérdések megválaszolására. 

Jelen esetben a kérdés úgy vetődött fel, hogy mi lenne, ha a környezeti érzékenység határát más-más szinten 

húznánk meg. Más szóval, hogyan alakulna a mezőgazdaság és a környezet viszonya az említett határ 

módosításával? Az ilyen és hasonló kérdések megválaszolását nevezik scenario-nak, azaz forgatókönyvnek. Az 

eddig ismertetett példa esetében három verzióban állapították meg a védelmi, az extenzív agrártermelési és az 

intenzív agrártermelési földhasználati zónák határait. 

A határok a következők voltak az egyes forgatókönyvek esetében: 

I. forgatókönyv: 

100 pont alatt védelmi zóna 

100 –120 pont között extenzív agrárzóna 

120 pont felett intenzív agrárzóna 

II. forgatókönyv: 

100 pont alatt védelmi zóna 

100 –125 pont között extenzív agrárzóna 

125 pont felett intenzív agrárzóna 

Példaként megmutatjuk, hogyan nézne ki az ország a második forgatókönyv megvalósulása esetén: 
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III. forgatókönyv: 

100 pont alatt védelmi zóna 

100 –130 pont között extenzív agrárzóna 

130 pont felett intenzív agrárzóna 

Az így előállított változatok kerülnek végül a döntéshozók elé, akik kiválasztják azt a verziót, amely az 

ökológiai szempontok mellett más szempontoknak is a leginkább megfelel. A létrehozott adatbázist az eddig 

leírtakon túl felhasználták a művelési ágak optimalizálására is. Ennek lényege az, hogy a jó minőségű szántók 

egy részét magasabb jövedelmű művelési ággá (szőlő, gyümölcsös, kert), a rossz minőségű szántók, gyepek egy 

részét a környezet számára fontos erdőkké lehetne konvertálni. Ezzel új művelési ág- és földhasználati szerkezet 

alakulna ki, melyet a következő ábrán szemléltetünk: 

 

Az ábrán leginkább figyelemre méltóak a sötétzöld színnel jelzett erdőtelepítésre javasolt területek. Ha 

számszerűsíteni szeretnénk a művelési ág változtatást, akkor azt mondhatjuk, hogy az új arányok kialakításához 

a térkép alapján mintegy: 

• 533 ezer ha gyep » erdõ konverziót, 
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• 229 ezer ha szántó » erdõ konverziót, 

• 788 ezer ha szántó » gyep konverziót és 

• 503 ezer ha intenzív szántó » extenzív szántó konverziót 

kellene végrehajtani. Ez az átalakítás tehát mintegy 2 millió ha-t, azaz az ország termõterületének 25 %-át, 

összterületének pedig mintegy 21 %-át érintené. Láthatjuk, hogy az átalakítás mértéke és költsége igen jelentős. 

Az ismertetett munkából a Szerzők szerint két fő tanulság adódott: 

• növelni kell az adatok felbontását, és 

• be kell vonni új típusú adatokat az elemzésbe 

A javaslat szerint egyes témákban (felszínborítás, talajtípusok) át kellene térni a minimum 1:50 000-es 

méretaránynak megfelelő felbontásra, egyes témákban pedig (pl. mezőgazdasági hasznosítás) a tábla szintű 

adatgyűjtés szükséges (ez tipikusan 1:10 000 méretaránynak megfelelő felbontást jelent). Ekkor azonban 

felvetődik a mintavételi inhomogenitás problémája. 

Az új típusú adatok tekintetében az alábbiakat lenne célszerű bevonni a vizsgálatba: 

• a felszíni képződmények térképe 

• a felszín alatti 10 méteres összlet kőzet-kifejlődési térképe 

• a talajvíztükör felszín alatti nyugalmi szintje térképe 

• a talajvíz kémiai típusai és összes oldott anyag tartalma térképe 

• a területek öntözhetőségének minősítése földtani szempontok szerint térképezve 

• a belvízelöntés földtani okai térképe 

• a szőlő- és gyümölcsfajok termőhelyi katasztere 

• biotóp térkép (Biotops): MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót 

• légköri emisszió térképe (Corinair): Környezetgazdálkodási Intézet, Bp. 

• felszín borítás (Land Cover): Földmérési és Távérzékelési Intézet, Bp. 

• nem mezőgazdasági adatok (foglalkoztatottság, demográfia, stb.) 

Végül, de nem utolsó sorban továbblépést jelentene, ha az eddigi tényfeltáró és modellező típusú vizsgálatok 

kiegészülnének hatástanulmányokkal is. Ez a megállapítás arra világít rá. hogy az emberi beavatkozásokat nem 

elég modellezni, mindig meg kell vizsgálni hatásukat a környezetre is. 

4. 6.4 Összefoglalás 

Ez a modul a földhasználati monitoring térinformatikai támogatásáról szólt. Általános elvek helyett – egy rövid 

földhasználati eszmefuttatás után - példákon keresztül megpróbáltuk bemutatni a földhasználat megfigyelésének 

térinformatikai módszereit. A teljességre való törekvés nélkül – főleg magyar példákon – szemléltettük a 

földhasználat megfigyelésének térinformatikai példáit. A példákat időrendben írtuk le ezzel is bemutatva a 

lehetőségek változásait a technológia fejlődésének tükrében. 
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