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4. fejezet - Tájrendezési (tervezési) 
formák 

1. 4.1 Bevezetés 

A negyedik fejezet a rendkívül szerteágazó tájrendezési, tervezési formákat tárgyalja, rendszerezi. 

A különböző tájrendezési, tervezési formák többnyire az egyes szakágazati területekhez kapcsolódnak 

(építésügy, környezetvédelem, vízügy, erdőgazdálkodás, bányászat, környezetgazdálkodás, mezőgazdaság), 

ezért a tartalmi, szerkezeti felépítésük vonatkozásában is bizonyos sajátosságokat mutatnak. 

A tájrendezés-birtokrendezés kapcsolatában, ill. a tervek tartalmában a közös (tartalmi) formákat a fejezet 

részletesebben ismerteti. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• A tájrendezések szakági, műfaji, tartalmi sajátosságait. 

• A külterületek, ill. mezőgazdasági területek rendezése vonatkozásában: a tájrendezés-birtokrendezés közös 

vizsgálati, tartalmi szempontjait. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• A földhasználat, tájhasználat racionális fejlesztésére, tervezésére. 

• A tájvédelem, földvédelem, talajvédelem módszereinek, megoldásainak, eszközeinek megtervezésére. 

2. 4.2 Szakágazati tartalmi sajátosságok 

A tájrendező munkája szerteágazó. A feladatok és a tájtervezési formák (műfajilag is) sokfélék: 

• Területrendezési (települési rendezési) tervek, általános rendezési tervek. 

• Tájrendezési tanulmányok, tanulmánytervek, különböző területekre, létesítményekre. 

• Környezeti hatásvizsgálatok. 

• Meliorációs feladatok, vízrendezések. 

• Erdőtelepítések. 

• Művelési ág változások. 

• Bányahelyek rendezése. 

• Rendezett hulladéklerakó helyek tervezése. 

• Birtokrendezések. 

Veszélyesség, sürgősség szempontjából kiemelendő a bányahelyek bányatájak, valamint a működő vagy 

létesítendő hulladéklerakó helyek rendezése. 

Minden területi vonatkozású beruházás, létesítmény többé vagy kevésbé, néha agresszív mértékben hat a tájra, 

és ezt „orvosolni”, javítani, rendezni kell. 

A beruházások ill. létesítmények hatására a területhasználat, földhasználat, tájhasználat változik; lehetetlenné 

válik, akár megszűnik, vagy éppen kedvezően is alakulhat. A bányászattal összefüggő, de sajátos táji 

adottságokat teremtő tevékenység, pl. a tőzegkitermelés. 
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A lápvidéki területek hasznosítási módjai közül sajátos (némi ellentmondásos) szerepe van a 

tőzegkitermelésnek. Az ambivalencia abból adódik, hogy a tőzegbányászat a vélt vagy valós természeti értékek 

megszüntetése mellett új természetközeli tavas, vizes élőhelyek, másodlagos lápok és mocsarak létrejöttét 

eredményezi. A lápi-mocsári fajok újraéledését, az egykori lápvidékek tájelemeit, tájkaraktereit hozza létre. A 

régebben kitermelt területeken, a regenerálódás után a vegetáció és az állatvilág egyaránt szigorúan védett 

természeti értékeket képez. Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy a magyarországi, jelentősebb kiterjedésű, 

lápvidéki, védett, természeti területek a tőzegkitermeléseknek köszönhetően jöttek létre (pl. Hanság, Királytó-

major; Duna-Tisza köze északi lápvidékén az ócsai Öregturján; Duna-Tisza köze déli lápvidékén az izsáki 

Kolon-tó; keceli, császártöltési Vörös-mocsár), ill. őrizték meg tájkarakterüket. 

Megállapítható, hogy a Kárpát-medence magyarországi területén a kitermelések nyomán újraképződött fehér 

tündérrózsás hínártársulások (Nymphaeetum albae), a gyékényes ingólápok (Thelypteridi-Typhetum), a 

télisások (Cladietum marisci), a lápi cserjések (rekettyés fűzlápok - Calamagrosti-Salicetum cinereae), a 

kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), a lápi póc (Umbra krameri) állományok jelentős méretűek és 

unikális jellegű természeti értéket képviselnek. Ezért nemzetközi (európai) viszonylatban is jelentős értékek a 

kitermelések helyén képződő, a képződés különböző stádiumait őrző, megújuló lápképződmények. 

A tőzegkitermelés, mint tavas-vizes élőhely-létesítés táj- és természetvédelmi (táj- és láprekonstrukciós) szerepe, 

jelentősége. A folyamatosan regenerálódó kitermelt területek jelentőségét fokozza, hogy vegetációjuk a lápi 

szukcesszió ritka, korai, fiatal stádiumát (is) képviselik, amelyek létrejöttéhez természetes úton - a vizek 

szabályozottsága miatt - napjainkban már nincs lehetőség. Ezért ma már világszerte, így hazánkban is pozitíve 

változott a kitermelt tőzeges területek tájökológiai szerepe és természetvédelmi jelentősége. Magyarországon kb. 

25-30 éve dominánsan megjelentek az egykori vizes élőhelyek helyreállítására, rekonstrukciójára irányuló 

törekvések. 

A jelentős költségekkel járó elárasztásos síkláp-, illetve mocsárrekonstrukciós próbálkozások azonban számos 

esetben nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (Hanság, Lébényi-hany). Kísérletek sora bizonyította 

Nyugat-Európában is, hogy a rétlápok vízháztartási viszonyainak "helyreállítása" önmagában az eredeti 

fajgazdag lápi, mocsári vegetáció visszaállítását nem oldja meg (Eggelsmann, 1996; Schuch, 1994). Ennek 

legfőbb oka a lecsapolások, illetve a lápképződés befejeződése óta eltelt több száz év után bekövetkező, 

visszafordíthatatlan genetikai, talajképződési folyamatokra vezethető vissza (pl. a felszíni tőzegrétegek intenzív 

átalakulása; lápföldesedés, tápanyag-feldúsulás, antropogén hatások, rét, legelő művelési ágak kialakulása, 

Dömsödi J. 1980; 1988). Gondokat okoz az is, hogy a síklápok vízháztartási viszonyainak visszaállítása nagy 

anyagi (tervezési, kivitelezési, fenntartási) ráfordításokkal jár, és csak az adott láp határán túlnyúló területek 

elárasztásával (földhasználati konfliktusokkal) oldható meg. A rekonstrukciós eljárások tudományos kutatása 

arra az eredményre vezetett, hogy a lápok és mocsarak visszaállítása (a száraz és vizes területek kedvezőtlenné 

vált arányának javítása) a felszínközeli talaj- és tőzegrétegek letermelésével, azaz sekély mélységű 

tőzegkitermeléssel oldható meg a legsikeresebben és költségkímélően (Schukert, et al., 1992; Pfadenhauer, 

1999). A geográfiailag híres Magyar Alföld jellegzetes tájelemei,tájkarakterei, lápvidékei (Kis-Sárrét, Nagy-

Sárrét, Ecsedi-láp stb.) is eltűntek. Az ún. "szolid" tőzegkitermelés ezért Nyugat-Európában újra reflektorfénybe 

került, most már kifejezetten a táj- és természetvédelem, a lápok és mocsarak rekonstrukciójának eszközeként. 

3. 4.3 Területrendezési tervek (általános rendezési 
tervek) 

A területrendezési terv tartalmi követelményeit a szaktárca határozza meg és a tájrendezés vonatkozásában is a 

regionális  és az általános rendezési tervekre tagolódik (Csemez, 1996). 

A munkarészek között kiemelt jelentőségű az un. Tájrendezési és természetvédelmi tervjavaslat. 

Megjegyzendő, hogy regionális tervek ritkán készülnek, az általános rendezési tervet azonban valamennyi 

településre, belterületre, külterületre egyaránt kötelező elkészíteni, és legalább 5 évente felül kell vizsgálni. 

Elterjedt az un. összevont rendezési tervek készítése is, amelyekre ugyancsak a már említett tájrendezési, 

természetvédelmi tartalmi követelmények vonatkoznak. 

A tervezés a külterület vonatkozásában rendkívül nehéz, összetett feladat (mezőgazdasági és erdőterületek 

rendezése, vízrendezés, bányahelyek, hulladéklerakó helyek rendezése, közlekedés stb.) 

A rendezési terv részlettervei sorában, ezért a szakági tájrendezési terv (munkarész) felöleli: 
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• a mezőgazdasági területeket, 

• az erdőterületeket, 

• a vízfelületeket és azok kapcsolódó övezeteit, 

• a bányaterületek rendezését, utóhasznosítását, 

• a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi övezeteket, 

• az üdülőövezeteket. 

Ezek a tervek az 1997. évi építésügyi törvény alapján az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről szóló rendelet (OTÉK) tartalmi követelményei szerint készültek. 

A terveknek külön munkarésze a már említett, un. Tájrendezési és természetvédelmi tervjavaslat, amelyet 

kötelező elkészíteni. 

Ezen túlmenően környezetvédelmi és un. zöldfelületi tervjavaslat (munkarész) is készül. 

4. 4.4 Tájrendezési tanulmányok, tanulmánytervek 

A tájrendezési tanulmányok, tanulmánytervek a legeltérőbb feladatok, feladatcsoportok megoldásához 

készülnek (Csemez, 1996). 

A nagyobbakat un. „regionális” rendezési terveknek, vagy tanulmányterveknek nevezzük. Ilyen volt pl. a dunai 

vízlépcsőre, a visontai külfejtésre, Tiszalökre vagy a Tisza-tóra vonatkozó tájrendezési tanulmányterv. 

Gyakoriság, sűrűség szempontjából kiemelt szerepe van a felhagyott vagy működő bányahelyek rendezésének és 

a hulladéklerakó helyek rendezett deponálásának (rendezetlen, felhagyott kő, agyag, kavics, homok, tőzeg stb. 

bányahelyek, szeméttelepek minden második, harmadik település külterületén). További gyakori tájrendezési 

feladat: 

• a vonalas vagy egyéb művi létesítmények tájba illesztése, 

• a tájegységek üdülési célú fejlesztése, 

• a volt vagy létező zártkertek rendezése (a birtokrendezéssel még inkább szoros összefüggésben), 

• a mezővédő fásítások, tájfásítások kialakítása, 

• a komplex talajvédelem (melioráció). 

Ezek a tájrendezési tanulmányok, tanulmánytervek a legkülönbözőbb gazdasági ágazatokat (bányászat, vízügy, 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, közlekedés) érintik, ezért a tartalmi felépítésükben, követelményeikben műfaji 

sajátosságok lehetnek. 

Az ilyen „önálló” tájrendezési tanulmányok, tanulmánytervek nincsenek szabályozva, ezért a hasonló céllal 

készülő tervek között is igen jelentős tartalmi különbségeket találunk. 

Gyakorlatilag minden tevékenységre, így a birtokrendezésre is KHT = környezeti hatástanulmány szükséges. 

Az engedélyezési eljárás a 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet alapján történik, és két fő részre tagolódik: 

• a kérelmező un. ELŐZETES VIZSGÁLATOT, vagy un. ELŐZETES KONZULTÁCIÓT kér. A kérelem 

dokumentációjának tartalmi követelményeit a rendelet melléklete ismerteti. A Felügyelőség a nyilvánosság és 

a helyi közigazgatás bevonásával tisztázza az összes olyan kérdést, ami a határozat meghozatalához 

szükséges; meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. A határozat jogerőre 

emelkedését követő 2. éven belül lehet kérni a környezetvédelmi engedélyt. 
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• az előzetes vizsgálatot vagy konzultációt lezáró határozatban rögzítettek alapján elkészített KÖRNYEZETI 

HATÁSTANULMÁNYNAK a Felügyelőséghez való benyújtásával indul az engedélykérés. A dokumentáció 

tartalmi követelményeit a rendelet melléklete előírja. Az eljárás folyamatát az 1. és 2. ábra mutatja. 

4.1. 4.4.1 Az előzetes és a részletes környezeti hatástanulmányok 
táji munkarészeinek tartalmi követelményei 

A környezeti döntések során, az eljárási folyamatban a környezet egészére, a tájra vonatkozó megállapításokat 

• előzetes vizsgálati dokumentációban (EVD), valamint 

• a részletes (RKHT) környezeti hatástanulmányban kell kidolgozni. 

A munkarészek tartalmi követelményeinek megállapításánál valamennyi résztvevő (gazda, tervező, döntést 

hozó, beruházó) dilemmája a „mélység”, a vizsgálati és értékelési szint meghatározása. A beruházás megítélése 

a tájjelleg befolyásolásának és a tervezett létesítmény (vagy birtokrendezési műveletek) tájbaillesztési 

lehetőségének mértéke szerint eltérő (Csemez, 1996 után). 

Kiindulás. Nincs két egyforma táj, tájegység, ezért hasonlóságuk ellenére két azonos beruházás sem lehetséges. 

A KHT-hoz ezért „receptet” adni nem lehet, ill. veszélyes. A táj egyedi, nem univerzálható, ezért a KHT táj 

munkarésze sem. A hatásvizsgálathoz bármilyen sillabusz összeállítása éppen a sajátos tájvédelmi törekvések 

érvényesítését hiúsítaná meg. 

A „formula” készítése a táj védelmének egyfajta degradálását jelentené. 

A táj munkarész elkészítéséhez olyan kritériumokat kell kiválasztani, amelyek az ország területére bárhol 

érvényesíthetők, viszonylag könnyen, olcsón és gyorsan beszerezhető adatbázisra épülnek, de mégis lehetővé 

teszik a táji adottságok és a beruházások szerinti differenciálást. 

Az egyes elemek, közegek (föld, víz, levegő, élővilág) vizsgálatának évtizedes, évszázados hagyományai 

vannak. A hazai természetvédelem gyökerei is a századfordulóig nyúlnak vissza. A táj védelme viszont nem 

azonosítható a természetvédelemmel, amely az országnak mindössze 7%-ára terjed ki. A beruházások esetén az 

általános tájvédelmi szempontokat kell(ene) érvényesíteni, azaz az ország egész területén egységes elvek szerint 

kellene a tájgazdálkodást – elsősorban a rurális térségekben – előirányozni, ill. végezni. 

i 

n 

A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtása. (A rendelet 1. és 3., ill. 2. – ha új tevékenységnek 

minősül – mellékletében szereplő tevékenységek esetén.) 

A közlemény, ill. a vizsgálati dokumentáció megküldése az érintett település jegyzőjének. 

A hatóság közleményt tesz közzé. 

Szakhatóságok bevonása. 

III. Meghatározza I-ben és II-ben foglaltakat, ill. dönt az eljárások összevonásáról vagy összekapcsolásáról. 

II. Meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit. 

I. Meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. 

A közlemény közhírré tétele a településen szokásos módon. 

A hatóság az észrevételek beérkezése után tárgyalást tart. 

A hatóság az eljárás során létrejött valamennyi dokumentációba betekintést enged. 

A hatóság az észrevételek figyelembe vétele után érdemben döntést hoz. 
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IV. Feltételezhető-e jelentős környezeti hatás? 

2. és 3. mellékletbe is tartozó tevékenység esetén III. szerinti döntés. 

Csak 3. mellékletben szereplő tevékenység esetén I. szerinti döntés. 

2. és 3. mellékletbe is tartozó tevékenység esetén II. szerinti döntés. 

Csak 3. mellékletben szereplő tevékenység esetén: egyéb engedély szükséges. 

V. Kizáró ok esetén a kérelemben foglaltak elutasítása. 

Általános jogorvoslati lehetőség a határozat ellen. 

A közlemény, megküldése az érintett település jegyzőjének. 

A felügyelőség saját határozatáról közleményt bocsát ki. 

A közlemény közhírré tétele a településen szokásos módon. 

- környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy 

- nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy 

- egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, vagy 

- EKHE és KHV összevont eljárása, vagy 

- EKHE és KHV összekapcsolt eljárása 
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1. ábra. A környezetvédelmi engedély kiadásával kapcsolatos, eljárás folyamata: előzetes vizsgálati szakasz 

(Katonáné Gombás K. és Kovács M. nyomán) 

Előzetes vizsgálati szakasz 

Kérelem és a környezeti hatástanulmány benyújtása a hatósághoz. 

A közlemény, ill. a kérelem és mellékleteinek megküldése az érintett település jegyzőjének. 

A hatóság közleményt tesz közzé. 
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Szakhatóságok bevonása. 

A közlemény közhírré tétele a településen szokásos módon. 

A hatóság a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közzé teszi, ha előzőleg nem kerületek megadásra. 

A hatóság folyamatosan lehetőséget biztosít a dokumentációba történő betekintésre és észrevételezésre. 

A közmeghallgatás adatainak megküldése az érintett település jegyzőjének, ha az nem történt meg. 

Az adatok közhírré tétele a településen szokásos módon. 

A felügyelőség az észrevételek beérkezése után közmeghallgatást tart. 

A hatóság biztosítja a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv nyilvánosságát. 

A hatóság a rendelkezésre álló észrevételek és szakhatósági vélemények figyelembe vételével döntést hoz. 

A hatóság határozatával kiadja a környezetvédelmi engedélyt. 

Határozatával a kérelmet elutasítja. 

25. § (3) bekezdés szerint végzést hoz. 

A felügyelőség határozatáról közleményt bocsát ki. 

A közlemény megküldése az érintett település jegyzőjének. 

A közlemény közhírré tétele a településen szokásos módon. 

Egységes környezethasználati eljárás 

Általános jogorvoslati lehetőség a határozat ellen. 
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2. ábra. A környezetvédelmi engedély kiadásával kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 

(Katonáné Gombás K. és Kovács M. nyomán) 

A beruházás hatása. A beruházás hatására az adott térségben, tájban a pillanatnyi tájhasználati formák 

módosulhatnak, megváltozhatnak, lehetetlenné válhatnak, vagy éppen kedvezően alakulhatnak (pl. egykori 

lápvidéken tőzegkitermelés után kialakuló vizes élőhely). A beruházások szinte kivétel nélkül a területi 

érdekekkel ütköznek vagy bizonyos érdekeket sértenek. Az érdekközösségek képviselete, ütköztetése és a 

várható konfliktusok megelőzése ezért a táj védelmét szolgálja. 

A társadalmi-gazdasági igények és a lehetőségek mérlegelésével bizonyos – és/vagy a tájvédelmi szempontok 

preferálásával valamennyi – tájhasználati konfliktus megelőzhető, ill. kompromisszumos megoldással oldható. 

Különböző javaslatok, tervváltozatok készítésénél minden esetben a táj értékének fokozására, potenciáljának 

növelésére kell törekedni. 
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A várható hatások következményeinek mérlegelésével kell a beruházás elhagyására, változtatására vagy 

módosítására a hatásvizsgálatban javaslatot adni. A táji adottságok előnyös vagy hátrányos megváltoztatását, 

valamint a javasolt beruházási változatok következményeit tájértékelési „visszacsatolással” lehet egyértelműbbé 

tenni. A környezeti hatástanulmányt nem szabad „csak” kötelezően elkészítendő és egyszeri munkarésznek 

tekinteni. A tervezett vagy a megvalósított beruházás különböző stádiumaihoz (előkészítéstől, tervtől a 

megvalósításon keresztül az üzemeltetésig) igazodóan kell a környezeti hatásokat vizsgálni. A 

hatásvizsgálatoknak „árnyékként” kellene a beruházási fázisokat követnie – adott esetben megelőznie – még 

akkor is, ha minden egyes szakaszhoz nem is készülne önállóan dokumentált környezeti hatástanulmány. Ily 

módon a táj védelme megvalósítható, az ökológiai tévcselekedetek, a környezeti ártalmak száma, mértéke 

csökkenthetővé válna. 

Tájvédelmi szempontok érvényesíthetősége. Akarva vagy ösztönösen, de tevékenységünk során általában 

generalizálásra törekszünk. Az individuum – a szubszidiaritási elv érvényesítése – helyett a XX. századi fejlett 

társadalmak igénye az adott feladatok elvégzésére képes mechanizált „élő robot”. A technokrata ebbe a képbe 

igyekszik a táj védelmét is belepréselni. 

Az általánosításra törekvés alól a beruházások környezeti hatásainak azonos szintű feltárására irányuló igény 

sem kivétel. A vizsgált elemek sorában a tájhoz, a tájvédelemhez érve azonban egyfajta megtorpanás 

következik, amelynek többféle oka van. 

Az okok alapvetően az értelmezések közötti ellentmondásokra, valamint a táj különös kategóriájára vezethető 

vissza. Az ellentmondások elsősorban: 

• a környezetvédelmi törvényben, 

• a táji adatbank hiányában, valamint 

• az eltérő tájvédelmi előírásokban és a 

• tájegységek különbözőségében gyökereznek. 

A tájat a közelmúltig úgy tekintették, mint egykoron a „szabad javakat”, vagy a nyersanyagokat, az-az 

korlátlanul rendelkezésre állókat. Egy bizonyos társadalmi-gazdasági fejlettségi szint elérése esetén a védett 

területek aránya növekszik. A tapasztalat szerint, ha valamely ország összterületének 10%-át meghaladó a 

művelés alól kivett területek aránya, akkor az ökológiai szemlélet teret hódít. Hazánkban ez így történt. 

Kulturális örökségünk számtalan megjelenési formája szemünk láttára napjainkban is pusztul. Jóllehet a tájban 

manifesztálódott évszázados tapasztalatok, a látványt karakteressé tevő tájképek megőrzése éppen olyan fontos 

– ha nem fontosabb – mint több helyen is előforduló növényfajok vagy a visszatelepíthető állatfajok védelme. 

A változások, a változtatások teljes kiküszöbölése, azaz egyes tájegységek, tájrészletek konzerválása eleve 

fejlesztésellenes, és ezért is irreális követelmény lenne. 

4.2. 4.4.2 A tájvédelem kritériumai 

A táj egyedi, a beruházás konkrét. A KHT táj munkarészében a konkrét, de bármilyen beruházáshoz kell 

valamilyen, bárhol érvényesíthető, azaz általános tájvédelmi kritériumokat meghatározni. A beruházások 

különbözősége és a táj sajátossága miatt az ismeretlen beruházáshoz, az ismeretlen tájban, de mindenütt 

alkalmazható kritériumokat kell választani. 

A tájvizsgálati, a tájértékelési eljárások tapasztalatai alapján: 

• minden eljárás a készítés célja szerint eltérő, mert nincsen két azonos beruházás, ill. azonos adottságú táj, 

• minél általánosabb szempontokat tartalmaz valamely módszer, annál nagyobb területre vonatkoztatható és 

annál kevésbé használható adott beruházáshoz, 

• az egyes módszerek adaptálása is körülményes az eltérő táji adottságok miatt. 

A „táji” kritériumokat úgy célszerű megválasztani, hogy azok az előzetes és a részletes KHT készítésekor 

• hasonlóan/egyaránt alkalmazhatóak, 
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• mindkét vizsgálati-értékelési szinthez megfelelő mélységben kidolgozhatóak és 

• a táji jellegét, a táji adottságokat egyértelműen kifejezők legyenek. 

A kritériumok meghatározásánál elsősorban arra kell törekedni, hogy a táj, a tájvédelem komplexitása ellenére 

az egyes közegeknél (föld, víz, levegő, élővilág) feltételezhetően előforduló elemek ne ismétlődjenek és 

lehetőleg átfedésbe se kerüljenek az azokban előforduló szempontokkal. A kritériumok között ezért csak a „táji” 

szempontok szerepelnek. 

Tájvédelmi kritériumok a részletes KHT-hoz. A kritériumokat két csoportba célszerű osztani: 

• az elsőbe a tájvédelmi szempontból szóba jöhető meglévő adottságok, 

• a másodikba a beruházással megváltozó adottságok, a hatások kritériumai tartoznak. Az első alapján a 

beruházás létét, azaz megvalósíthatóságát, a második szerint a beruházás hogyanját lehet, ill. kell eldönteni. 

Táji adottságok. A táji adottságoknál – az egyéb helyen feltételezhetően a KHT-be vont szempontok 

mérlegelésével – a tájkép és az egyedi tájérték is a táj jellegének bizonyos értelmű összpontosítását jelenti. 

Tájkép. A mindenkori társadalom gondolkodásmódját, az emberi tevékenységet a táj jellege, állapota, azaz a táj 

képe egyértelműen tükrözi. A tájképet alapvetően meghatározza annak 

• „eredetisége”, 

• „sokoldalúsága” és 

• „egészségessége”. 

Az eredetiséget a művi befolyásolás mértékével, a sokoldalúságot a tájhasználati módok változatosságával, az 

egészségességet a táj állapotával célszerű meghatározni. 

Adott tájat, tájegységet akkor tekintünk „eredetibbnek”, ha minél kevésbé szabdalják vonalas létesítmények (a 

beépített felületet ab ovo nem lehet eredetinek tekinteni). A nyomvonalas létesítmények vizuális és ökológiai 

értelemben egyaránt határoló vonalat képeznek, ezért előfordulásuk gyakoriságával jól ki lehet fejezni a táj 

befolyásoltságának mértékét. 

Adott tájat, tájegységet akkor tekintünk „sokoldalúbbnak”, ha hasznosítási módja gyakran változik. A 

sokoldalúságot az egyes művelési ágak, területhasználati egységek találkozási vonalaival, az un. szegélyhatással 

lehet kifejezni. A szegélyeken keresztül érvényesül ugyanis a táj karaktere. A látványkapcsolatok (ki-, át-, 

rálátás, valamint látáskorlátozás és eltakarás) is a szegélyek szerint alakulnak. 

Adott tájat, tájegységet akkor tekintünk „egészségesnek”, ha ott a növényzet üde, fertőzéstől és környezeti 

ártalmaktól mentes (az állatvilág állapota csak tömeges elhullás vagy túlszaporodás esetén válik „látvánnyá”). 

Az egészséges táj képének a megbontatlan talajfelszín, a rombolt felületek, a tájsebek hiánya is jellemzője. A 

kórokozók, a kártevők, a környezeti ártalmak hatására pusztuló növényzet ökológiailag sérült, ha tájidegen, ha 

látványa betegséget jelez. 

A táj eredetiségét, sokoldalúságát és egészségességét a tájalkotó elemek, elemegyüttesek 

négyzetkilométerenkénti méretével, ill. arányával határoztuk meg. 

Egyedi tájérték. Az ember tájalakító tevékenysége során keletkezett elemeket, az egyedi tájértékeket 

keletkezésük szerint különböztetjük meg. Lehetnek 

• a településsel, a termeléssel, 

• a közlekedéssel, 

• a történelmi eseménnyel, valamint 

• a kultúrtörténeti emlékekkel összefüggően keletkezett egyedi tájértékek. 
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Beruházás hatásai. A beruházás hatásait a biológiailag inaktív felületek növekedési arányával, a befolyásolás 

mértékével, a látványváltozással lehet kifejezésre juttatni. A három kritériumot úgy válasszuk és határozzuk 

meg, hogy azok a táji hatások szintéziseként érvényesüljenek. 

Biológiai aktivitás. A beruházások túlnyomó többsége a termőterület csökkentésével és a biológiailag inaktív 

felületek arányának növekedésével jár. A biológiailag inaktív felületek aránya, az összefüggő felületek 

nagysága, valamint megoszlása, szerkezete szerint az egyes beruházások eltérőek. A csővezetékek fektetése 

vagy a légvezetékek építése minimálisan, ezzel szemben például a beépítés, a bányanyitás rendkívül nagy 

mértékben csökkenti a biológiailag aktív felületek arányát. 

Befolyásolás. A környezeti hatásvizsgálat a beruházások várható következményeinek feltárására irányul. 

Tájvédelmi szempontból fontos, hogy a beruházással határos területekre erodálódik-e a föld, folyik-e 

koncentráltan külvíz, azokon felhalmozódik-e por, lesz-e talajvíz-szintváltozás. A változás a befolyásolás 

mértékétől és az érintett felület ökológiai érzékenységétől, azaz terhelhetőségétől függ. 

Látványváltozás. A beruházások létesítményei gyakran uralják környezetünket. A létesítmények megjelenését 

formatervezéssel és tájbaillesztéssel lehet befolyásolni. Lényeges az eltérés a sík és a dombvidéki adottságok 

között. 

A kritériumok értékelése. A kiválasztott kritériumok értékelése olyan pontozásos módszerrel történhet, amely 

• egyszerűen, 

• viszonylag gyorsan és 

• „olcsón” elvégezhető. 

A „ritkaság” és a „jelentőség” hangsúlyos szempontként szerepel. A pontértékeket 1 és 10 között választjuk 

meg, mert így könnyen létrehozható adatbázis részletesebb differenciálást nem tesz szükségessé. Mindig a 

tájvédelmi szempontból kedvezőbb adottság, ill. hatás kaphat magasabb pontértéket. 

A meghatározott pontértékek különböző méretarányú topográfiai térképek felhasználásával készülő értékelésre 

alkalmasak, mivel az 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek információ mennyisége a legmegfelelőbb. 

Az értékelési eljárás első fázisában meg lehet állapítani, hogy a beruházás tervezett helye tájvédelmi 

szempontból mennyire értékes, védendő. 

Az eljárás második részében kerül sor a beruházás táji adottságokat befolyásoló hatásainak megállapítására. 

Tájhasználati konfliktusok. A mindenkori társadalmi-gazdasági adottságokat tükröző táj sokféle szükségletet 

elégít ki, különböző elvárásoknak felel meg. A tájhasználati igények éppen ezért igen változatosak. 

A prioritást élvező tájhasználati mód többnyire korlátozóan hat a többire. 

Egyszerre több tájhasználati mód keletkezése, halmozódása előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. Az ágazati, a 

közösségi, a réteg stb. érdekek mindig egyoldalúak és a táj potenciális adottságainak a mindenkori „előnyös” 

kihasználására irányulnak. 

A pillanatnyi, a látszatelőnyök össztársadalmi szinten idővel igen „drágákká” válhatnak. 

Valamennyi beruházás, új tájhasználati mód megbontja az ökológiai, az ökonómiai, a tájképi potenciálok közötti 

egyensúlyt. A tájhasználati konfliktusok hatásai időtartamaik szerint lehetnek időszakosak, tartósak és 

véglegesek. Jellegük szerint ismeretesek reverzibilis és irreverzibilis, valamint mérsékelhető és nem 

mérsékelhető hatású konfliktusok. 

A hatástanulmány készítése, a táji munkarész alapos kidolgozása elsősorban a tájhasználati konfliktusok 

kialakulásának megelőzésére irányul. 

Tájvédelmi kritériumok az előzetes KHT-hoz. A tájjelleghez, azaz a sajátos természeti elemekből, a gazdálkodás 

és a népi kultúra együtteséből kialakult karakterhez alkalmazkodás, ill. az attól való eltérés mértékének 

megítélése a beruházó, a tervező szemléletétől, az adottságok iránti fogékonyságától függ. 
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A tájidegenség, ill. a tájba illesztés a létesítmények funkcionális és esztétikai szempontok szerinti 

elhelyezésének, a környezetalakítás mértékének függvénye. A létesítmény tájba illesztését növényi és 

terepplasztikai takarással lehet elősegíteni. 

A tájvédelem érvényesítése a KHT-ben. A táj jellege miatt a tájvédelem „más” módon kerül a KHT-ben 

értékelésre. Jóllehet a táj rendezése és a környezet védelme is a hatások szintézisét jelenti, de eltérő indíttatással. 

A környezetvédelemben a változásokat az adott kiinduló helyzethez viszonyítjuk. A tájvédelmi megközelítésben 

viszont az összhatások elemzése alapján igyekeznek a jót megtartani vagy az esetleges hátrányos helyzeten 

változtatni. 

A beavatkozások, a beruházások általában tervezési folyamat eredményei. A tájvédelmi törekvéseket a tervezési 

folyamatoktól ezért alig lehet függetleníteni. Önálló tájvédelmi tervvel viszont éppen úgy nem lehet eredményt 

elérni, mint tájvédelmi szempontokat nélkülöző területrendezési tervekkel vagy környezeti 

hatástanulmányokkal. 

A környezeti hatástanulmányt nem elégséges a kivitelezést előkészítő, ill. a kiviteli tervekből ismert műszaki 

módszerek szerint elkészíteni. KHT-val a folyamat egészét végig kell követni. A tervezés utolsó fázisában 

ugyanis már nem kérdőjelezhető meg a fejlesztés helyessége, iránya. A hibás koncepció a folyamat elején, 

esetleg folyamán szűrhető csak ki. 

5. 4.5 Melioráció – vízrendezés – tájrendezés 

A „melioráció” fogalma: minden olyan tevékenység, ami a mezőgazdasági területek, talajok javításába (a 

hozamok növelése céljából) beletartozik. Pl. a talajvédelem, a fizikai és kémiai talajjavítások, az öntözés stb. 

A melioráció a hazai gyakorlatban két fő részre tagolódott: 

• a nagyobb területi egységekre, kistájakra, régiókra un. térségi komplex meliorációs terveket készítettek, 

• az üzemi tervekben is szerepel a melioráció, tájrendezési követelményekkel, de csak 3 000 ha (a komplex 

melioráció esetében 30 000 ha) fölött. 

A szocializmus időszakában a melioráció káros hatásai a mezőgazdasági és természetvédelmi földhasználat, 

földvédelem vonatkozásaiban: 

• több település külterületén a TSZ-ek fúziójával, gigantomániás üzemi méretek, táblák alakultak ki, 

• nem csak Romániában a falvak, a Magyar Alföldön is a tanyák jó része megsemmisült, 

• a hatalmas táblaméretek eredményeként az erózió, defláció felgyorsult, 

• a szántóövezetekben a biodiverzitás lecsökkent (a löszgyepek teljesen eltűntek), 

• a vegyes földhasználatú (rét, legelő, erdő, szántó stb.) övezetekben elmaradt, és ma sem rendszeres a 

vízelvezetés, vízrendezés. 

A melioráció a tájrendezéssel közvetlenül van összefüggésben. A területrendezési terveken keresztül pedig 

közvetve adódnak meliorációval összefüggő tájrendezési feladatok. 

5.1. 4.5.1 A tájrendezéshez, birtokrendezéshez figyelembe 
veendő adottságok, szempontok a meliorálásra szoruló 
területeken 

A hegy-völgy irányú művelés talajvédelmi szempontból mindig is hátrányos volt. Az 1959-62 közötti 

szövetkezesítés után a mezsgyék fokozatosan eltűntek, a táblákat összeszántották, az erózió fokozódott. Az 

akkori OMMI-ban és a VIZITERV-ben készített komplex (területrendezési-talajvédelmi-meliorációs) tervek 

műszaki és tájrendezési tartalma egyaránt magas színvonalú volt. E munkák többsége tájrendezési tervnek is 

tekinthető. 



 Tájrendezési (tervezési) formák  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A terepen elfolyó vizek talajra gyakorolt hatása különböző módon nyilvánul meg. Eszerint 

megkülönböztethetünk: 

• felületi és rétegeróziót és 

• mélységi eróziót. 

Ez utóbbinak két válfaja a barázdás erózió és az árkos erózió. 

Felületi erózió. 

A felületi erózió (lepelerózió) során a termőtalaj viszonylag egyenletes, vékony rétegben pusztul le a teljes 

felületről. A lepelszerűen mozgó víz viszonylag kis energiájú, így csak a finom leválasztott talajrészecskéket 

képes magával ragadni. Ennek következtében a talaj kolloidális részei fogynak meg, ami viszonylagos 

szemcsedurvulást okoz. Ugyanakkor a szedimentálódott anyag a mélyebb fekvésű, feltöltődött területek talaját 

kolloidokban gazdagítja. 

Felületi (lepel-) erózió általában egyenletes, nyugodt domborzatú lejtők felső szakaszán fordul elő, a vízválasztó 

alatt az elfolyó víz mennyiségétől és viszkozitásától (hőmérsékletétől) függő távolságig. Ha ugyanis a lejtőn 

lefelé gyülekező víz mennyisége meghaladja a mindenkori viszkozitáshoz tartozó vízfilm-vastagságot, mélységi 

eróziót okoz. 

Mélységi erózió. 

Barázdás erózió. A lejtőn koncentrálódó víz, megnövekedett energiájának megfelelően, kezdetben apró, majd 

mind nagyobb, mélyebb barázdákat váj ki a termőfelületen. A barázdák iránya a lejtő irányával megegyező. A 

kisebb barázdák a domborzatnak megfelelően egyesülnek, s mind nagyobb berágódást okoznak. 

Az erózió nyomán képződött barázdák a talajműveléssel még eltüntethetők, mivel azok mélysége a gépek 

átjárását még nem akadályozza. A talajművelés így látszólag megszünteti az erózió hatását, noha nem maga az 

eróziós kár kerül felszámolásra, hanem annak csak a nyoma. 

A barázdás erózió általában szántóterületen keletkezik, ahol kicsi a növényzet érdesség fokozó hatása. Gyepes 

területen barázdás erózióval csak ritkán találkozunk, mert a talajfelület erózióval szembeni ellenállását a 

gyepnövények – nagy szár- és gyökértömegükkel – jelentősen megnövelik. 

Árkos erózió. Árkos eróziót a lejtőn koncentráltan lefolyó nagy tömegű víz okoz. A talajműveléssel az árok már 

nem számolható fel, ahhoz már célgépek szükségesek. Árkos kimosódások szántóföldön általában a természetes 

hajlatokban keletkeznek. 

Árkos eróziót okozhat a helytelen talajművelés is, ha a műveleti (nem eróziós) barázdák alkalmasak az elfolyó 

víz összegyűjtésére. Ilyen lehet például az igen gyűrt területen végzett szántás, ahol annak iránya csak az átlagos 

lejtésirányra merőleges, s nem veszi figyelembe a hajlatok szintvonal-eltérítő hatását. 

Az árkos erózió gyepes területen is gyakori. Itt ugyanis a felületi és általában a barázdás eróziós formák a nagy 

felületi ellenállás következtében kimaradnak, és az összegyülekezett víz mély árkos eróziót okoz. Ha a 

felgyülemlett elfolyó víz energiája már elegendő ahhoz, hogy a gyepes növényzet takarójával védett talaj 

ellenállását megbontsa, a víz hirtelen mélyülő árkot mos ki, mivel a gyökérzóna alatti talajrétegek ellenállása 

lényegesen kisebb, mint a feltalajé. Az összegyűlő csapadék a még meglevő feltalaj ellenállásának 

következtében vízeséslépcsőket alkot, lassan fölfelé rágva a feltalajt és hirtelen mélyítve az árkot. 

Feliszapolódásból eredő károk. Az erózió által elhordott talajrészek egy hányada a kisebb lejtésű lankákon vagy 

völgyi területrészeken lerakódik (szedimentálódik), más része a befogadókba jut. A lerakódó hordalék az ott 

levő növényzetet részben vagy egészben betemeti. Ott ahol a szedimentum sok kolloidanyagot tartalmaz, romlik 

a talajok víznyelő képessége, s így gazdasági értéke is. 

A befogadókba jutó talajrészecskék a befogadókat feliszapolják. Ezért gyakori kotrásra, tisztításra van szükség, 

ami egyrészt költség, másrészt a kitisztított hordalék deponálása a termőterületet érinti hátrányosan. 

Az elfolyó, termelésben nem hasznosuló víz. Éves éghajlati vízmérlegünk az ország legnagyobb részén negatív. 

Így az elfolyó víz nemcsak az erózió által okoz kárt, hanem növeli az egyébként is fennálló vízhiányt. Az 

elfolyó víz ilyen értelmű károkozása kétféle módszerrel értékelhető. Az egyik az elfolyó víznek megfelelő 
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öntözővíz-mennyiség kijuttatási költsége, a másik a fajlagos traszspirációs együttható segítségével számított 

terméskiesés értéke. 

Az eróziós küszöbérték azzal az energiával egyenlő, amely a talaj eróziós ellenállásának leküzdéséhez kell. Az 

eróziós küszöbérték így mindig adott talajra, ill. az ahhoz tartozó ellenállásra vonatkozik. A talajok erózióval 

szembeni ellenállása a talaj egyedi tulajdonságainak és a rajta levő természetes vagy mesterséges növényi, ill. 

egyéb takaróanyagának összhatásából adódik. Mindez képletben kifejezve: 

, ahol 

Fe = a talajfelületen ható eróziós erő, 

Ri = az erózióval szembeni ellenállás, 

rt = a talajtulajdonságokból következő erózióval szembeni ellenállás, 

rm = a növénytakaró és talajművelés által kifejtett erózióval szembeni ellenállás. 

Abban az esetben, ha Fe kisebb, mint Ri, eróziós jelenséget nem tapasztalhatunk, a talaj felületére ható energia 

nem elegendő a talajfelület eróziós ellenállásának leküzdéséhez. Ha azonban Fe ennél nagyobb, megindul az 

erózió. Mivel a leválasztható változó nagyságú talajszemcsék tömege nem azonos, ellenállásuk sem azonos. Így 

az elmozgatott, ill. elszállított talajrészecskék tömegüktől függő nagyságrendje és összmennyisége a ható 

energiával lesz arányos (Szabó, 1977). 

Az elfolyó víz eróziós potenciálja. A lejtőn elfolyó víz eróziós energiája a lejtő egy adott pontjára vonatkoztatva 

Horton szerint: 

, ahol 

F1 = az eróziós energia a lejtő egy adott pontján (kp/m2), 

W1 = a víz hordalékossága (kp/m3), 

qs = a felületi elfolyás intenzitása (mm/óra), 

n = a felületi érdesség (Manning szerint), 

x = a lejtő hossza a vízválasztótól mérve (m), 

α = a lejtő hajlásszöge. 

A felületi elfolyás (qs) a csapadékintenzitásnak a beszivárgásával csökkentett mennyisége. Ebből következően a 

talajtulajdonságok nagymértékben befolyásolják a keletkező erodáló energiát. Minél nagyobb 

csapadékintenzitást választunk számítási alapként (az előforduló gyakorisági értékeknek megfelelően), annál 

kisebb lesz a víznyelés szerepe is. Ha qs = 0, vagyis a talaj víznyelő képessége nagyobb, mint a csapadék 

intenzitása, nincsen erodálódó energia sem. A talaj víznyelésének agrotechnikai eszközökkel való növelése ezért 

igen fontos meliorációs feladat. 

A méretezéshez szükséges számításokhoz a hároméves gyakoriságú, egyórás intenzitású csapadékot célszerű 

alapul venni. A képletben szereplő „n” érdességi tényezőt átlagosan 0,10-nek vehetjük. 

A lejtőhossz. A vízválasztótól a befogadó felé távolodva az elfolyó vízréteg vastagsága állandóan növekszik, 

ennek következtében az eróziós energia is nő. A gyakorlatban a vízréteg nem egyenletesen vastagodik a 

lejtőhosszal, mert a kis domborzati egyenetlenségek ezt nem teszik lehetővé. A völgy felé haladva az elfolyó víz 

– amely a vízválasztótól egy bizonyos távolságig lepelvízként mozog – egyre jobban koncentrálódik. A lepelvíz-

mozgással jellemezhető területsáv [amely gyakorlatilag azonosítható a Horton (1945) által leírt, un. 

eróziómentes szakaszhosszal] szemmel látható eróziós károkat még nem szenved. Az igen finom felázott 

kolloidanyag – amely a csepperózió és a hosszabb esők áztató hatása következtében elválik a talaj nagyobb 

összefüggő morzsáitól, rögeitől – már ebben a sávban is útra kel az oldott anyagokkal együtt. A már 

koncentrálódott víz kezdetben kisebb, majd minél mélyebb és nagyobb barázdás kimosódásokat okoz. A 
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barázdák közötti területeken a víz lepelvízként mozog, ezekben a sávokban tehát már összetett eróziós formákat 

találunk. A már koncentrálódó vízelfolyásnál a sebesség a vízréteg vastagságának megfelelően megnövekszik. 

A lepelvizet ugyanis még erősen fékezi az érdesség, az erre rétegezett vizek azonban már a lepelvízen, ill. az 

azok feletti vízrétegeken jóval kisebb súrlódási energiaveszteséggel jutnak tovább a völgy felé. 

Más szerzők a lefolyási hosszat (m) 0,5-1,6 szorzótényezővel veszik figyelembe (pl. Kosztenkov). A különbség 

a leírt, lejtőhossztól függő sebességváltozásokból ered. Horton képletében az x3/5 az eróziómentes 

szakaszhossznak megfelelő belvízmozgásra használatos érték. Az eróziómentes szakaszhossz képletében 

kifejezve Horton szerint: 

, ahol 

xc = az eróziómentes szakasz hossza m-ben, 

Ri = a talaj és a növényzet kölcsönhatásából eredő ellenállás (kg/m2), 

 

a többi tényező az előző képletekből ismert. 

A lejtő hajlása az elfolyó víz sebességén keresztül befolyásolja az erodáló energiát. A lejtő szerepe a 

 

Összefüggéssel vizsgálható. Ennek értelmében a 90°-os hajlásszög esetében a tört értéke 0-val egyenlő. A 

függvény maximuma 60°-ig lassan növekszik, majd 80°-ig lassan és 90°-ig rohamosan csökken. 

A lejtőhajlás tényezőjét (S) Wischmeier és Smith a következők szerint veszi figyelembe: 

 

s az uralkodó lejtésszög százalékában kifejezve. 

Az erózióval szembeni ellenállás. Az erózióval szembeni ellenállást két tényezőcsoportba sorolhatjuk. Az első 

csoportba a talajok fizikai-kémiai sajátságai, a másikban a növényi borítottság és az agrotechnikai tényezők 

hatásaként jelentkező ellenállás tartozik. A kettő a gyakorlatban sohasem választható el egymástól, mivel 

talajvédelemmel általában a növénytermesztéssel kapcsolatban foglalkozunk, az adott növényhez viszont adott 

kereteken belül változtatható agrotechnika tartozik. 

A talaj anyagi tulajdonságainak hatása. A talajok anyagi tulajdonságai közül a talajmorzsák vízzel szembeni 

állandósága, a szemcsék diszpergálhatósága, a kolloidtartalom, a vas- és alumínium-oxidok mennyisége, 

vízáteresztő és víztartó képessége, az adszorbeált bázisok minősége és telítettségi foka együttesen határozzák 

meg az erózióval szembeni ellenálló-képességet. 

A tulajdonságok hatását Horton együtt számolja a növényi borítottság hatásával. Más szerzők (Wischmeier, 

Cserkaszov) a talajfaktort külön számolják 0,5-1,5 értékszámokkal. Az értékszámok tapasztalati úton nyert 

mutatók, amelyek az egyes talajok egymáshoz viszonyított ellenállását fejezik ki. 

Kamarás a talajok erodálhatóságának mértékét nedves szitálásos eljárással határozza meg. A vizsgálat az idő 

függvényében a kritikus szemnagyságú (0,9 mm) talajmorzsák mennyiségét állapítja meg. Az erózióval 

szemben legellenállóbbnak az erősen humuszos, jó szerkezetű és a sok agyagkolloidot tartalmazó, nehezen 

diszpergálódó, rögös, savanyú talajok bizonyultak. Legkisebb az eróziós ellenállása a humusztalan 

futóhomokoknak és az erodált, karbonátos lösztalajoknak. 
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A talajfedettség és a művelési mód hatása. A növényzet ernyőző hatása – térállás, levéltömeg – időben és térben 

egyaránt változó. A takarás, a gyökértömeg, a tarlómaradványok mennyisége és minősége és a növényhez 

tartozó alapvető agrotechnika együttesen szabják meg a növényi kultúrák talajvédő értékét. Legkedvezőbb 

nyilvánvalóan az erdő és a gyep, a legkedvezőtlenebb az ugar. 

Erre vonatkozóan a hazai körülmények között is jól használható értékszámokat Wischmeier és Smith dolgozták 

ki. Nevezettek az ugaron mért talajpusztulást 1,00-nek (100 %) véve, kísérleti úton határozták meg egyes 

növények, ill. növényi sorrendek erózióval szembeni relatív ellenállását. Eredményeik alapján határozták meg a 

hazai körülmények között használható növényértékelést is, amely talajvédő értékük szerint a főbb növényeket 

négy csoportba sorolja (1. táblázat). 

Wischmeier a későbbiekben ismertetett képletében, a növények talajvédelmi értéke (C-tényező) 0,01 és 0,4 

között változik. Az adatokból Kamarás kiszámította az egyes főbb növényi csoportok talajvédő értékét azok 

önmaguk után való termesztése esetére is. 

Az egyes növények védőhatása állománysűrűségüktől, az alkalmazott agrotechnikától, pillanatnyi állapotuktól 

függően igen különböző lehet. Gödöllői tartamkísérletekben pl. ahol gyenge homokos talajon nem mindig 

sikerült jó lucernaállományt előállítani, a búzaállomány viszont általában jó volt, és aratás után szeptember 

végéig meghagyták a tarlóját, a lucerna nem volt lényegesen jobb talajvédő hatású, mint a búza. Kaszálás utáni 

zápor esetén a lucerna alatt nagyobb volt az erózió, mint a sűrű állományú búza alatt. 

A kapásnövények megfelelő eljárásokkal, pl. töltögetéssel, mérsékelten jó talajvédő hatásúak is lehetnek. 

A szél talajpusztító hatása elleni védelem szempontjából az egyes növények szerepe a vízerózió elleni hatáshoz 

hasonló. 

1. A szántóföldi növények talajvédő hatása. táblázat - 
 

Jó Közepes Gyenge Rossz 

talajvédő hatású növények 

füveshere 

lucerna 

vöröshere 

baltacim 

szarvaskerep 

őszi kalászosok 

zöldtrágya 

felülvetéssel 

bíborhere 

őszi 

takarmánykeverék 

őszi árpa 

rozs 

őszi búza 

tavaszi kalászosok 

gátalókapás 

ikersoros 

silókukorica 

tavaszi 

takarmánykeverék 

gátalókapás 

burgonya 

gátalókapás 

kukorica 

borsó 

csalamádé 

silókukorica 

szudánifű 

szójabab 

bab 

burgonya 

takarmányrépa 

cukorrépa 

szántóföldi zöldség 

dohány 

kukorica 

napraforgó 

Deflációveszélyes területeken különösen fontos, hogy minél több olyan növényt vessünk, amely a tél végi, 

tavasz eleji „böjti” szelek gyakran száraz időszakában jól borítják a talajt. 

A talajművelés módja a talaj vízáteresztésére és a vízálló morzsás szerkezetre gyakorol hatást. 

A talajművelő eszközök a talajfelszín mikrodomborzatának kialakításával elősegítik és fékezhetik is a 

talajpusztulást. 
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Minden művelési mód és eszköz bizonyos mértékig és bizonyos irányban befolyásolja az eróziót, attól függően, 

hogy a kialakított mikrodomborzat a víz felszíni tározódását vagy éppen lefolyását segíti-e elő. A forgató-, 

lazítóeszközök, vető- és kapálógépek mind több-kevésbé barázdált felszínt hagynak hátra, ahol a barázdák 

iránya egyúttal a lefolyás irányát is befolyásolja. A legtöbb csapadékot a szintvonal irányú műveléssel tarthatjuk 

vissza. Erre alapozottak a szalagos-sávos talajvédő művelési rendszerek. 

Igen jelentős a növényi maradványokkal való gazdálkodás erózióra gyakorolt hatása is. Wischmeier szerint a 

tarlómaradványok talajtakaróként való felhasználása az aláforgatással szemben közel felére csökkenti a 

talajpusztulást. 

A művelésnek elő kell segítenie a talaj tartósan jó víznyelő képességét. A poros vagy szalonnás szántás ebből a 

szempontból egyaránt káros, mert a mechanikailag kialakított gravitációs pórusok az első nagyobb eső hatására 

eltömődnek, nem segítik, hanem hátráltatják a jó talajszerkezetet eredményező mikrobiológiai tevékenységet. A 

kedvezőtlen talajélet eseteiben a lazításos mélyművelések előnyösebbek, mint a nyers élettelen talajrétegeknek a 

mélyforgatással járó felszínre hozása. 

A különböző művelési módok talajvédő hatásának értékszámait a Wischmeier- és Smith-féle egyenlet P 

tényezőjét a 2. táblázat tartalmazza. 

A talajpusztulás számítási módszerei. Az erózió hatását számos szerző értelmezte és fejezte ki képletben. Ezek 

közül hazánkban Horton, valamint Wischmeier és Smith számítási módszere terjedt el, mivel számításaikat a 

hazai tapasztalatok is jól alátámasztják. 

Horton feltételez egy eróziómentes terepszakaszt, amely a vízválasztótól lefelé addig a pontig tart, ahol a víz 

elsodró ereje átlépi a talajnak az erózióval szembeni ellenállását (az eróziós küszöbértékeket). Ha méréssel 

meghatározzuk az eróziómentes terepszakasz hosszát, az adott csapadékhoz tartozó elfolyás-intenzitás esetére, 

kiszámíthatjuk a talaj + növény + adott művelési mód erózióval szembeni ellenállását, ami Ri-vel egyenlő. 

Horton képlete a gyakorlatban jól használható, mivel az eróziómentes terepszakasz leméréséhez nem kellenek 

különleges eszközök és felkészültség. A módszer hátránya, hogy ezzel nem számítható a mértékadó 

csapadékintenzitásnak megfelelő hordalékmennyiség. Az eróziómentes terepszakasz ismerete azonban jó 

biztonsággal meghatározhatóvá teszi a lejtést megszakító műszaki létesítmények szükséges távolságát. Ez a 

mértékadó csapadékintenzitáshoz tartozó eróziómentes terepszakasznak 1,5-szerese, ami a még eltűrhető 

talajpusztulás mértékén belül van. 

Wischmeier és Smith amerikai kutatók képletével az általános talajveszteség becsülhető. Az egyenlet 30 évi 

kutatómunka során, 45 kutatóállomáson több, mint 10 000 parcellán mért adat felhasználásával dolgozták ki. 

Egyenletünk általános alakja: 

A = R*K*L*S*C*P*(t/ha/év), ahol 

A = az éves átlagos talajveszteség (t/ha/év), 

R = a csapadék eróziós potenciálja (t/ha/év), 

K = az erodálhatósági tényező, 

L = a lejtő hosszát kifejező tényező, 

S = a lejtő hajlását kifejező tényező, 

C = a vetésszerkezet és a növényi maradványokkal való gazdálkodás tényezője, 

P = a talajművelési mód, ill. a rendszer tényezője. 

A csapadék eróziós potenciálja (R) az egyes esők kinetikus energiatartalmából, valamint ugyanezen esők 30 

perces időtartamához tartozó maximális intenzitásból szorzatként képezhető. Az R-érték hazai viszonyok között 

180-160 között mozognak. 

Az erodálhatósági tényező (K) a talajok növény nélküli állapotában kifejtett eróziós ellenállását fejezi ki. 

2. A Wischmeier- és Smith-féle egyenlet P-tényezőjének értékei. táblázat - 
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Lejtő % Lejtős irányú 

művelés P-

értéke 

Szintvonalas 

művelés P-

értéke 

Sávos művelés 

P-értéke 
Melioráció 

talajművelés P-

értéke 

0-5 

5-12 

12-17 

17-25 

1 

1 

1 

1 

0,50 

0,60 

0,80 

0,90 

0,25 

0,30 

0,40 

0,45 

0,20 

0,22 

0,30 

0,34 

Az amerikai kutatók kísérleti úton 23 m hosszú, 9 %-os lejtőn mért talajveszteségek összehasonlításával 

határozták meg. Hazai körülmények között a K tényező 0,10 és 0,50 között változó érték, ami a talaj fizikai, 

kémiai és biológiai tulajdonságainak egymásra hatásából következik. Gyakorlatilag a következő K-értékkel 

számolhatunk: 

• kötött, humuszos, telített vagy gyengén humuszos telítetlen morzsás vagy rögös szerkezetű agyagtalajok 0,10, 

• kötött, erősen karbonátos, gyengén humuszos, morzsás szerkezetű agyagtalajok 0,19, 

• rendezett mészállapotú vagy savanyú, jó morzsás szerkezetű vályogtalajok 0,27, 

• erősen karbonátos, gyengén-közepesen humuszos, porosodásra hajlamos vályogtalajok 0,33, 

• telített vagy gyengén savanyú, humuszos homok 0,43, 

• savanyú vagy csak kevés kolloidanyagot tartalmazó homoktalajok 0,50. 

A lejtőhossz és lejtőhajlás tényezőit az amerikai kutatók összevontan (L-S) adják meg. Az egységes 

szorzótényezőt maximálisan 120 m lejtőhosszig vették figyelembe. Az ennél hosszabb lejtők esetében a 

koncentrált vízmozgásnak megfelelő hordalékmennyiséget a felületi erózióhoz hozzá kell adni. 

A talajvédelem gyakorlatában a létesítendő berendezések akkor felelnek meg céljuknak, ha a várható 

talajpusztulás nem haladja meg a még megengedhető 15 t/ha/év értéket. A 15 t talajmennyiség az átlagos hegy- 

és dombvidéki talajminőség esetére vonatkozik. Pontosan forgalmazva, az évenként lepusztuló talaj nem lehet 

több, mint az adott viszonyok között lejátszódó talajképződési folyamatok révén keletkező termőtalaj. Ennek 

mértékét viszont az alkalmazott vetésszerkezet, talajművelés, szervesanyag-utánpótlás stb. befolyásolja. 

A lepusztuló talajmennyiséget – annak szervesanyag-tartalmától függően – trágyaegyenértékben szokták 

kifejezni mint kárösszeget (1 t humusz = 29 t istállótrágya-érték). Ez a gazdaságossági számítások egyik alapja. 

A talajveszteség-becslési egyenlet azonban a résztvevő tényezők kapcsolatát, súlyát, szerepét is tükrözi, és 

rávilágít az agronómiai és műszaki beavatkozások kötelező összhangjára is. 

A talajpusztulást befolyásoló tényezőket a gyakorlatban 3 nagy csoportba oszthatjuk: 

• műszaki beavatkozásokkal befolyásolható tényezők (lejtőhajlás, lejtőhossz), 

• agronómiai beavatkozásokkal befolyásolható tényezők (vetésszerkezettel, talajműveléssel, a talajfedettséggel 

stb.), 

• semmilyen módszerrel nem csökkenthető (záporintenzitás, záporgyakoriság). 

Az első csoporthoz tartozó tényezők változtatása költséges. Különösen a lejtésszög módosítása, ami csak értékes 

állókultúrák esetében jöhet számításba. A lejtő hosszának megváltoztatása – a víz útját megszakító sánccal, 

árokkal – a talajvédelem általános és kiterjedt műszaki feladata. A szükséges lejtést megszakító létesítmények 

száma egy adott lejtőn azonban a képlet szerint függ az olcsó agrotechnikai beavatkozások hatásosságától. A 

kettőnek együtt kell a talajpusztulást a 15 t/ha szint alá csökkentenie. 
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A mélyfekvésű és síkvidéki területek vízkárai. Az a csapadékvíz-mennyiség, amelyet a talaj nem tud elnyelni, 

a gravitációs erő hatására az alacsonyabb térszínű területek felé húzódik. Lejtős területeken először a hajlatok, 

majd a völgyek telítődnek a szintkülönbségeknek megfelelően vízzel. Innen a völgyek hosszanti 

esésviszonyainak megfelelő sebességgel húzódnak tovább a mind magasabb rendű befogadók felé. A víz ezen 

mozgása közben a mélyebb, teknőszerű tereprészek vízzel töltődnek fel, elborítva az ott levő növényzetet. Mivel 

a mély vonulatok ugyanakkor hosszasan vízborítás alá kerülnek, az itt talajba szivárgó víz megemeli a talajvíz 

tükrét. Ez sokszor a felszínig is emelkedhet. 

A nagy esésű völgyekből lehúzódó nagy tömegű víz a kis esésű, széles völgyekben, medencékben lelassulva 

feltorlódik, először saját medrét, majd ebből kilépve a környező alacsony térszínű területeket tölti fel árvizet 

okozva. Eközben természetesen itt is megemeli a talajvíz tükrét. 

A sík, ill. a megközelítően sík területeken a lefolyás sokkal lassúbb, mint a lejtős tájakon. A kis relatív 

magasságkülönbségekből adódó reliefenergiák nem elegendők ahhoz, hogy gyors felszíni vízmozgás 

alakulhasson ki. A csapadék tekintélyes része így vagy a talajba szívódik, vagy a felszínen tárózódva elpárolog. 

Árvízkárok. Árvízkor a károkozó víz általában hirtelen és nagy tömegben jelenik meg a károsított területen. 

Szabályozott vízrendszer esetében ugyanis a védőtöltések jelentős magasságú vízoszlopot visszatartanak a 

hullámtérben, ami innen akár gátszakadás, akár a gát meghágásával kiszabadul, hirtelen és nagy mennyiségű 

vízelöntést okoz. 

A mederből, ill. a gátakkal közrefogott hullámtérből kizúduló víz a kilépés pontján nagy energiájú. Az energia 

nagysága a víz mennyiségétől és a kilépés helyének relatív magasságkülönbségéből adódó áramlási sebességtől 

függ. Az árvíz – energiatartalmától függően – kisebb talajrészecskéktől kezdődően az ültetvényeken át a nagy 

műtárgyakig, épületekig mindent magával sodorhat. 

Az árvíz másik kártétele a vízborításból származik. A növényzet fajának, ill. fajtájának megfelelő jellemző 

víztűrésű. A víztűrés ideje függ a hőmérsékleti viszonyoktól is. 

A tartósan magas talajvíz kártételei. A tartósan magas talajvíz azt az állapotot jelöli, hogy a talajvíztükör az év 

túlnyomó részében közel a felszín alatt van. A talaj itt kétfázisú, levegőtlen, így nem felel meg sok növény 

életfeltételének. Ez alól csak a nagy vízigényű növények (gyékény, sás, savanyúfüvek stb.) kivételek. 

Mivel a különböző művelési ágakhoz tartozó növények eltérő talajvízmélységet tűrnek el, a tartósan magas 

talajvíztükör a választható művelési ágak szempontjából meghatározó. 

A művelési ágak és a talajvízszint összefüggéseit a 3. táblázat szemlélteti. 

A még megengedhető legkisebb talajvízmélységet természetesen a talaj fizikai félesége is befolyásolja. Igen 

kötött, levegőtlen talajokon a 3. táblázat adatainak másfélszerese vehető irányadónak. 

A tartósan magas talajvíz így a növénytermelést korlátozza. A szántóföldi növények talajvíztűrése változó. Így a 

gabonafélék, egynyári takarmánynövények a vegetációs időszakban uralkodó, viszonylag magasabb (60-70 cm), 

a mélyebben gyökerező répafélék, évelő pillangósok csak mélyebb (70-90 cm) talajvízmélység esetében 

termelhetők sikeresen. 

3. A művelési ágak és a talajvízszint összefüggése. táblázat - 
 

Művelési ág A talajvízszint még megengedhető 

legkisebb mélysége, cm 

Rét 

Legelő 

Szántóföld 

Gyümölcsös 

Erdő 

30-50 

50-100 

80-100 

200-300 

50-100 
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Az ingadozó talajvíz kártételei. A talajvíz-ingadozás megítélésében ismerni kell az ingadozás mértékét és 

gyakoriságát. A talajvíz-ingadozás általában ott okoz problémát, ahol a talajvíz csak viszonylag rövid ideig 

magas, de elég hosszú ahhoz, hogy a „lábvizet” elszenvedő növényzetet károsítsa. A gyakori lábvízkár arra 

ösztönöz, hogy a vetésszerkezetet, ill. a művelési ágat tartósan magas talajvíznek megfelelően válasszuk meg. 

Az időszakosan magas – ingadozó – talajvíz a már elvetett és sokszor a kifejlődött növényeket károsítja. A 

sekélyen gyökerező növények, pl. a gabonafélék, kevésbé érzékenyek a lábvízre, mint a mélyen gyökerező 

évelő pillangósok, vagy gyümölcsültetvények. Ezért a növényzet megválasztásakor ismerni kell az ingadozás 

gyakorisági értékeit. 

A talajvíz-ingadozásnak két típusát szokták megkülönböztetni. 

• Az ingadozás eléri az évi 120-200 cm-t, s a mély és magas vízállásszintek az éghajlati viszonyokhoz képest 

időben eltolódnak. A minimum január-februárban, a maximum július-augusztusban van. Mivel a maximum 

egybeesik a nyári nagy párolgással, ez a típus a szikesedésnek kedvez. 

• A 200 cm-nél nagyobb talajvízszint-emelkedés esetében általában a téli hónapok szintcsökkenése csekély, s a 

következő évben a talajvízszint-emelkedés folyamatos. 

A lefolyástalan területek belvízkárai. Teljesen sík, lefolyástalan terület a természetben nincs. A közel sík 

területeken – az érdességi tényező miatt kialakuló felszíni tározódás következményeként – mind a felszínen, 

mind a hozzá kapcsolódó talajrétegekben. Sík vidéken jelentős a folyóvizek által lerakott hordalékkúpok, -

halmok mennyisége, amelyek lefolyástalan teknőket, kisebb-nagyobb medencéket fűznek le. 

A belvízkár mértéke elsődlegesen a belvíz területi kiterjedésétől és a vízborítás időtartamától függ. 

A kiterjedés és időtartam általában szorosan összefüggő tényezők. Tálszerű, zárt területen ugyanis a legmélyebb 

pontok kerülnek legelőször víz alá, s ugyanakkor itt szárad fel legkésőbb a belvíz. Minél nagyobb területet 

foglal el a belvíz, annál hosszabb ideig maradnak a víz uralma alatt a mély pontok. A belvízborítottság 

időtartama a szélek felé csökken. Ezek később kerülnek víz alá, és hamarabb száradnak fel, a domborzatnak 

megfelelően. 

Ha ismerjük egy terület csapadékviszonyait és talajának vízáteresztő képességét, ismernünk kell domborzatát is 

ahhoz, hogy meghatározhassuk a belvízveszélyes helyeket. 

Ezeknek a területfoltoknak a nagysága és alakja a csapadékgyakorisági értékeknek és a domborzati 

viszonyoknak megfelelően változik. 

A belvízkárok másik oka a növények rossz víztűréséből fakad. A növények általában csak meghatározott – 

fajonként és fajtánként is változó – ideig viselik el károsodás nélkül a vízborítottságot. A fiatal növények 

vegetatív részei károsodnak, amit az a víz elvonulása után – ha a növény életben maradt – kiheverhet. A 

virágzáskor vagy magkötéskor bekövetkező belvíz már inkább a generatív növényi részeket károsítja, ami 

utólag helyrehozhatatlan. 

A mezőgazdasági hasznosításban az elöntést leginkább a gyepnövények, majd a fás növények és utolsósorban a 

szántóföldi növények tűrik. 

Szélkárok. A talaj felületével érintkező légtömegek mozgása, a mozgási energia és a talajellenállás 

függvényében jelentős károk okozója. 

A légtömegek mozgása a tél folyamán általában csekély, a tavasz folyamán azonban megélénkül. A szeles 

időszak általában a nyárba is belenyúlik. Nagyobb energiatartalmú szelek tehát éppen akkor vannak, amikor a 

növényzet éppen csak elvetésre került vagy még fejlődésének kezdeti szakaszán van. 

A szél általában csak a száraz, kisméretű szemcséket szállítja. Hatása csak mechanikai, kémiailag közömbös. A 

szél által leginkább károsított talajok a laza homokok, a száraz, kotus és fedetlen kopáros-poros lösztalajok. 

A kora tavaszi szélviharok a mozgatott talajrészecskékkel együtt a vetőmagot is elsodorhatják, s így nagy vetési 

károkat okozhatnak. Az elhordott finom anyag egyrészt fogyasztja a talajok termőképes, értékes részét, másrészt 

lerakódva betemeti, megfojtja a növényzetet, betemeti a vízlevezetőket. A szél hordta homok megsérti még a jól 

fejlett növényt is. A gyökereket takaró talaj elhordásával megnöveli az aszálykárra való hajlamot. 
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A talaj termőképesség-csökkentő hatása elsősorban a száraz, humuszanyagokban gazdag talajokat sújtja (kotu), 

a növények mechanikai sérülése pedig a homoktalajokon gyakori. 

A szélkárok közé kell sorolni a szárító hatást is. Ez különösen a melegebb évszakokban lehet jelentős, amikor a 

kis páratartalmú levegő állandóan cserélődik a nedves, talaj feletti, viszonylag nagyobb nedvességtartalmú 

levegővel. Ezáltal a talaj párolgása megnövekszik. A szél azonban a növényeket is nagyobb párologtatásra 

kényszeríti, aminek következtében megnövekszik a transzspiráció, romlik az egységnyi vízmennyiséggel termelt 

szárazanyag mennyisége, fogy a talajban tározott hasznos víz. 

Talajhibából eredő károk. Szükség van a talajhibákból eredő károk mérséklésére is. Ezek mind a talajok 

kedvezőtlen víz-, levegő- és tápanyag-gazdálkodásával függnek össze. 

Ha a talaj felső, hasznosítható rétegei vékonyabbak, mint amilyen mélyre a növények gyökerei élettani 

tulajdonságaiknál fogva lehatolhatnak, a talaj sekély termőrétegű. Ezt fizikai akadályok és kedvezőtlen kémiai 

tulajdonságok egyaránt előidézhetik. 

A sekély termőrétegűséget előidéző fizikai ok a szilárd kőzet, kőpad, tömött vízzáró talajréteg, kavicspad. A 

tömött vízzáró talajrétegek gyakran kedvezőtlen kémiai tulajdonságúak is. A fizikai tömöttség, a levegő hiánya 

együttesen akadályozza a gyökerek behatolását. A kavicspad a víztartás hiánya miatt okoz sekély 

termőrétegűséget. 

A kedvezőtlen kémiai tulajdonság e szempontból az egyes rétegek só-, ill. mészfelhalmozódása és szélsőséges 

kémhatása. 

A sekély termőréteg okozta károk általában az aszályosságra való hajlam fokozódásában nyilvánulnak meg. Ez 

szűkíti a megtermelhető növények választékát. Itt a sekélyen gyökerezők, a szárazságtűrők, a sótűrők vehetők 

csak számításba. 

Csökkenti a termőképességet a talajszelvényben általános kedvezőtlen kémiai és fizikai tulajdonság is. 

A talajok kedvezőtlen kémhatása, az adszorbeált kationok nem megfelelő minősége és mennyisége, a szelvény 

rossz víztartó képessége egyaránt csökkentik a talajok termelési értékét. 

Ha a terület talajhibás, gondosabb művelésre, különleges agrotechnikára van szükség, amelyek a szokásosnál 

költségesebbek. A hibás talajrétegű szelvény művelési módját gondosan kell megválasztanunk. Ha a 

szelvényben tömött, sokszor sós mélyebb rétegek vannak, kerüljük a forgatásos művelést, mivel ezek felszínre 

hozása a talajéletet, a feltalaj szerkezetét több évre tönkreteszi. A levegőtlenség és gyökérzárás itt csak forgatás 

nélküli lazítóeszközök használatával szüntethető meg. A sófelhalmozódásos talajokon csak a meliorációval 

egybekötött talajművelés lehet eredményes. Enélkül csak igen szűk határok között mozgó lehet a 

növénytermesztés. A talajművelés és a melioráció során a talaj három fázisának megfelelő arányú kialakítása 

vezethet csak eredményre. 

A sülevényes, kavicsos, köves talajok aszálykárai mellett a gépi munkák során is vannak nehézségek. A köves-

kavicsos talajokon dolgozó munkagépeken jelentős kopási-törési károkkal kell számolni, ami sok esetben a 

hagyományos gépek használatát lehetetlenné teszi. Ilyenkor többletberuházást igénylő speciális gépek 

beszerzése (pl. kőfelszedők) s indokolt lehet. 

A fakadóvizes területeken a kár egyrészt a terület termelésből való kieséséből, másrészt az egységes 

művelhetőség akadályozásából származik. Az időszakosan nedves-vizes foltok nem művelhetők együtt a tábla 

többi részével, így üzemszervezési-gépesítési problémákat okoznak. 

A gazdálkodó környezetkárosítása. A környezet mindenütt károsodik, ahol az ember a természeti egyensúlyt 

megbontja. Ha az egyensúly megbontása olyan mértékű, hogy az természetes úton nem kompenzálódik, a 

károsodás tartós, ill. helyrehozhatatlan is lehet. Ilyen jellegzetes károsodás a meredek területek 

erdőállományának letarolását követő erózió, amely sokszor a szilárd anyakőzetig pusztítva, a terület 

termőképességét szünteti meg. 

De helyrehozhatatlan a löszön képződött talajok lassú pusztulása is, amit a helytelen talajhasználat okoz. Ennek 

üteme a szántóterületen alig észrevehetően lassú – évenként csak 0,5-1,0 cm – termőréteg-vékonyodást, majd a 

néhány méter vastag lösztakaróban is az évek során pótolhatatlan károsodást okoz. 
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Napjainkban a Földön az összes oxigénfogyasztás is már oly mértékű, amit a növényállomány nem tud 

ellensúlyozni. Ha nem gondoskodunk meliorációval a növényállomány fennmaradásáról és kiterjesztéséről, az 

oxigénkészlet csökkenésének üteme tovább fokozódik. 

A mezőgazdaságot érintő környezeti ártalmak részben külső, részben belső forrásokból származnak. A külső 

forrásokból származó károsítások a talaj, a levegő és az élővilágnak nélkülözhetetlen víz kémiai szennyezése, a 

talaj fizikai szennyezése. A kémiai szennyező anyagok elsősorban az ipar melléktermékeiként kerülnek a 

levegőbe, a vízbe, a talajra. A levegőbe kerülő kénvegyületek a növényzetre igen károsak. A füst, a por és a 

levegőbe kerülő hamuanyagok a növényzet számára fontos napfényes órák számát, a szennyező anyagot 

kibocsátó üzemek 20-40 km-es körzetében, 10-15 %-kal csökkentik. Az ipari szennyvizek a vízfolyások 

halállományát pusztítják, az öntözési lehetőségeket korlátozzák, vagy kiöntözve a talajt károsítják. 

A termőtalaj fizikai szennyezését a bányameddők, a települések körüli szeméttelepek, az ipari hulladékok 

okozzák. Ide tartozik a fegyelmezetlen kirándulók erdőszennyezése is. Nem elhanyagolható területet foglalnak 

el az infrastruktúrához tartozó létesítmények is (utak, föld alatti és föld feletti vezetékrendszerek stb.). ezek az 

elfoglalt területen felül még üzemszervezési problémákat – így károkat – is okoznak, mert körzetükben csak 

bizonyos óvatossági-biztonsági rendszabályok mellett lehet gazdálkodni. Mint mesterséges táblahatárok 

üzemelési költségtöbbletet is okozhatnak a rövid munkautak következtében. 

A mezőgazdasági üzemekben az önkárosító folyamatok is gyakoriak. Ezek közül a legkiemelkedőbbek a 

vegyszerek mértéktelen és indokolatlan használata és a koncentrált állattartó telepek szennyvízkibocsátása. 

A helytelenül és nem megfelelő mennyiségben használt vegyszerek egyrészt a kiszórás helyén, másrészt a 

csapadékvízzel elszállítva, távolabbi területek növény- és természetes állatvilágát pusztíthatják. A lemosódó 

műtrágyák a vízfolyások, víztározók, tavak eutrofizálásához vezetnek. Az állattartó telepekről távozó híg ürülék, 

ill. mosóvízzel hígított ürülék akkor számít csak hígtrágyának, ha szakszerűen kezelve visszajut a 

szántóföldekre. Ha azonban kezeletlenül szabadjára elfolyik – többnyire valamelyik befogadóba – biológiailag 

is fertőző szennyvízről beszélhetünk. A szennyvizek hígtrágyaszerré való alakítása és a mezőgazdaság számára 

felhasználhatóvá tétele az állattartó telep járulékos beruházási feladata. 

A mezőgazdaságban felhasznált egyes vegyszerek, hulladékok a növényzetből közvetlen fogyasztással és az 

állati termékeken keresztül kerülnek az emberi szervezetbe. Különösen veszélyesek a biológiailag aktív 

szennyező anyagok és a szervezetből ki nem ürülő, halmozódó méreganyagok. 

A környezetszennyezés egyrészt közvetlenül károsít (fertőzés, mérgezés), másrészt az életfeltételeket 

megváltoztatva, az egész emberiség fejlődését befolyásolja. A légköri oxigén csökkenési tendenciája például 

beláthatatlan következményekkel járhat. A tiszta, természetes környezet hiánya a társadalom pihenési, 

regenerálódási szükségletének kielégítésében jelent problémákat, ami visszahat az egész társadalom közérzetére 

is. A tiszta ivóvíz hiánya – mint szimbólum – jelzi egyes civilizációk, ill. társadalmak elszakadását a természetes 

környezettől. 

Az ember meliorációs tevékenysége elsősorban a természeti egyensúly helyreállításával járul hozzá a termelés 

fokozásához. Ezért olyan eszközökre és intézkedésekre – táj- és birtokrendezési tevékenységre – van szükség, 

amelyek összhangban vannak a környezetvédelemmel. Mindenfajta melioráció csak komplexen megvalósítva 

lehet eredményes. Részeleges intézkedések és beavatkozások a környezeti ártalmakat fokozhatják. Hegy- és 

dombvidéki vízrendezéskor nem lehet pl. csak a vízgyűjtő felső szakaszát rendezni, mert a koncentrált vizek 

megnövekedett sebessége a vízgyűjtő alsóbb szakaszán még nagyobb rombolást fog okozni. 

6. 4.6 A fásítás, erdőtelepítés kapcsolata a táj- és 
területrendezéssel 

A földhasználat, ezen keresztül a tájhasználat (a tájrendezés, tájtervezés) legszembetűnőbb módja, amikor 

fásítással, fasorok, erdősávok, erdők telepítésével változtatunk a táj arculatán. 

Külön hivatali szervezete (Felügyelőségek) és tervezési, telepítési rendszere van (erdőtervi térképek, 

üzemtervek). 

Erdőterületnek kell tekinteni az 1500 m2, vagy ezt meghaladó területű erdőt, meglevő vagy tervezett 

faültetvényt. 
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Üzemterv rögzíti: 

• a terület, a talaj, a faállomány adatait, 

• az állomány adatait a telepítéstől a kitermelésig, 

• egyéb adatokat, célokat: közjóléti vadgazdálkodási stb. 

Azonosító adatok: közigazgatási, stb. 

A „Tag”; földrajzi fogalom, természetben könnyen felismerhető (természetes, mesterséges határvonalakkal) kő 

vagy faoszloppal jelölik, folytatólagosan számozzák. Területe: 20-60 ha 

„Erdőrészlet”; a tagon belüli gazdasági egység, betűvel jelölik (eltérő termőhely, kor, elegyállomány stb. 

szerint). Területe: 1-40 ha 

Alaptérkép: M=1: 10 000 

Üzemtervi térkép: M=1: 20 000, az alaptérkép tartalmával megegyező. 

6.1. 4.6.1 A fásítás, erdősítés kapcsolata a tájrendezéssel és a 
birtokrendezéssel (tájgondozási, környezetfejlesztési 
szempontjai) 

Közvetlen hatás. Elsősorban a talaj természetes termőképességének a növelésében, ill. a termőképességet 

fenyegető veszélyek elhárításában, mérséklésében nyilvánul meg. Ilyen lehet: a beerdősített területek 

talajjavítása (a termőréteg mélyítése, vagy a korábban lepusztult termőréteg regenerálása); a talajfelszín 

elvékonyodásának vagy eltűnésének megakadályozása (a folyamat csökkentése); a növénytermesztést károsító 

szélmozgások erejének megakadályozása; bányahelyek, meddőhányók újrahasznosítása stb. 

Közvetett hatás: a racionális, tágabb értelemben vett földhasználattal, a táj használatával kapcsolatos. A más 

művelésre kevésbé alkalmas vagy okszerűen nem alkalmas területek hasznosítását, nagyobb értékű 

kihasználását jelentheti. Ilyen értelemben már maga az erdőtelepítés önmagában is meliorációs tevékenység. 

Az erdősítések, fásítások hatása mind közvetlen, mind közvetett érvényesülésben kiemelkedő helyet foglalnak el 

a környezet védelmében és fejlesztésében, így a tájrendezésben is. Ebben a vonatkozásban az erdősítések, 

fásítások szerepe azért is különleges, mert leginkább alkalmasak a természetes egyensúlyi állapot fenntartására. 

6.1.1. 4.6.1.1 A talajjavítás, talajvédelem fásításai 

Talajjavítás erdőtelepítéssel. Az erdők telepítésével kedvezőbb talajszerkezet kialakulását, a vízgazdálkodás 

javulását, a humusztartalom növekedését, a talajbiológiai folyamatok feltételeinek a kedvezőbbé válását és a 

mikroorganizmusok hasznos tevékenységének fokozódását kívánjuk elérni. Mindezek összhatásukban a 

termőréteg mélyülését és a talaj természetes termőképességének a növekedését eredményezik. Erdőtelepítésre 

mint meliorációs eszközre következésképpen azokon a területeken van szükség, amelyeken a termőréteg sekély, 

a talajszerkezet, a vízgazdálkodási adottságok és a talajszellőzöttség kedvezőtlen, a szokásos agrotechnikai 

módszerekkel és lehetőségekkel (talajművelés, tápanyag-utánpótlás, kémiai talajjavítás stb.), műszaki 

létesítményekkel kellő eredményű és elfogadható költségszintű, tartós javulás nem érhető el, de a sikeres 

erdőtelepítést a meglevő természeti adottságok még lehetővé teszik. 

Ilyen helyzetek adódnak: a különböző mértékben erodált lejtős területeken (egykori erdőtalajok csonka – A-

szintjüket egészen, B-szintjüket részben vagy egészben elvesztett – szelvényű maradványai); vagy éppen az 

eróziós hordalék lerakásának, állandó hordalék- (iszap-) elborításnak nagymértékben kitett területeken; egyes 

kedvezőtlen tulajdonságú talajtípusokon (pl. sekély termőrétegű kavicsos-köves váztalajok, egyes időszakosan 

szélsőséges vízellátottságú pszeudoglejes és réti talajtípusok, sekély termőrétegű, de még erdősítésre alkalmas 

szikes talajtípusok stb.). Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a magas talajvízszintű területek is, amelyeken a 

magas talajvízszint az okszerű gépesített mezőgazdasági termelést akadályozza, műszaki létesítmények 

segítségével elfogadható eredménnyel, biztonságosan és megfelelő költséghatárokon belül nem szabályozható, 

viszont az erdő nagyobb vízfogyasztása bizonyos minimális mértékű talajvízszint-csökkentést eredményezhet 

(biológiai drenázs). A felsorolt esetek többségében az erdősítés nemcsak a meliorációnak, hanem egyúttal a 

racionális földhasznosításnak is eszköze, e kétirányú rendeltetés tehát gyakran egyidejűleg érvényesíthető. 
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Az erdők az említett kedvező, közvetlen talajjavító hatásukat mindenekelőtt a vízgazdálkodás szabályozásával, 

szerves anyag termelésével, ill. annak a talajra és a talajba juttatásával, a gyökérrendszer kifejlesztése és 

működése kapcsán a talajban végbemenő mechanikai és kémiai folyamatok útján fejtik ki. 

A csapadék esési energiájának mérséklése. A csapadékvíz a fák koronájáról nem sebes mozgású cseppekben, 

hanem a mozgási energiájának jelentős hányadától megfosztva, többé-kevésbé porlasztott állapotban jut a 

talajra. Az erdő talajának felszínére került, kis mozgási energiájú vízből még a rosszabb felszíni vízbefogadó 

képességű talajokba is jóval több szivároghat be, mint nyílt területeken. Ekként nemcsak a felszíni erózió 

lehetősége mérséklődik, hanem a talaj vízmérlege is kedvezőbbé válik. Ezt nagymértékben elősegíti az erdő 

avartakarója, amely a talajfelszínt egyenetlenné teszi, mintegy érdesíti. A talajra jutó víz porlasztását fokozza az 

erdő belsejének függőleges tagoltsága (több koronaszintű erdő; az uralkodó koronaszint alatt a faállomány 

belsejét kitöltő, ún. második koronaszinttel és a talajt közvetlenül takaró cserjeszinttel, majd a gyep- és 

mohaszinttel). A korona által visszatartott csapadék ¼-1/3-át teszi ki az összes csapadékmennyiségnek. Változik 

a fafajtól, a faállomány korától, az évszaktól és természetesen a csapadék intenzitásától függően. A fenyők több 

csapadékot tartanak vissza, mint a lomblevelű fafajok, az idős fa többet, mint a fiatal, a lomberdők 

csapadékátbocsátó képessége a vegetációs időszakon kívül nagyobb, mint nyáron stb. Ehhez még tegyük hozzá, 

hogy a lombkorona által visszatartott víz nem jelent teljes veszteséget. Egy részét ugyanis a fák a leveleken, 

hajtásokon keresztül közvetlenül fölveszik, más része növeli az erdő légterének páratartalmát. Ebből a lombozat 

ismét tekintélyes mennyiségű vizet kiszűrhet a pára kondenzálódása révén, másrészt a nagyobb páratartalom a 

lombkorona transzspirációs vízfelhasználását csökkenti, és ezzel a talajban tárolt vízkészlet elhasználását 

lassítja. Vagyis a lombkorona által visszatartott csapadékhányad is az un. aktív vízgazdálkodás elemévé válik. 

Az erdei avartakaró. Talajvédő, talajképző és talajjavító szerepe kiemelkedő, jó víztároló képessége 

következtében pedig mind a területi vízgazdálkodásban, mind a talaj vízháztartásának befolyásolásában 

alapvetően fontos tényező. Ez azzal is összefügg, hogy az erdő avartakarója bomlási termékei révén a talaj 

vízgazdálkodását jelentősen befolyásoló fizikai tulajdonságoknak lényeges alakítója. Az évente felhalmozódó 

avar mennyisége és tulajdonságai a fafajtól is függenek: évente hektáronként akácosokban 25-28 q, 

bükkösökben 30-40 q, tölgyesekben 40-46 q (Szőnyi, 1973). Az ősszel lehullott avar hektáronként 12-25 m3 

vizet képes magába venni és megfogni. A fenyvesek alatt nagy tömegű és lassan bomló avar képződik. A lassú 

bomlás a felszínivíz-visszatartás nézőpontjából előnyös, ugyanakkor kevésbé befolyásolja a talaj 

vízgazdálkodásának alakulása tekintetében oly fontos fizikai tulajdonságokat. Leggyorsabban a nagy 

nitrogéntartalmú akácavar bomlik. Az említett szélsőségeket a lassan, ill. gyorsabban bomló avart termelő 

fafajokból álló, un elegyes faállományok (pl. fenyők és lombos fafajok elegye) oldják fel; avartakarójuk 

egyidejűleg képes nagy mennyiségű víz tárolására, ill. bomlásával az alatta lévő tulajdonságainak javítására. Az 

elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy minden eszközzel meg kell akadályozni az erdei avar pusztulását (pl. 

szél által elhordását), és olyan erdőállomány-szerkezetet kell kialakítani, amelyben létrejön és állandósul az 

erdőre jellemző, az avar megfelelő bomlását is lehetővé tevő mikroklíma. Ehhez kellően zárt, ill. enyhén áttört 

erdőszegélyre, valamint a faállomány záródásának az elősegítésére és fenntartására van szükség. 

A talaj vízbefogadó és vízvisszatartó képessége, valamint szellőzöttségi viszonyai. Az erdő alatt részben az 

avartakaró bomlási termékeinek, részben a gyökérzetnek a hatására sajátos morzsás, üreges szerkezet alakul ki. 

Az üregtérfogatot a korhadó gyökerek is növelik. Az erdősítésnek mint meliorációs eszköznek a kötött talajokon 

éppen az a célja és rendeltetése, hogy ennek a morzsás, üreges talajszerkezetnek a kialakulását és minél 

mélyebbre hatolását elősegítse. A laza, pl. a lepelhomok talajokon viszont az avar bomlása és a gyökerek 

elkorhadása nyomán a kolloid- és a tápanyagtartalom növekszik, ami szintén javítja a vízgazdálkodási 

tulajdonságokat. Ezeket a feladataikat már egész fiatalon, a facsemeték koronáinak záródásától (fafajtól, 

termőhelytől és telepítési hálózattól függően 3-6 éves kortól) kezdve betöltik a talajjavító fásítások. 

A védő, talajjavító célú erdősítés alatt kialakuló kedvező folyamatokat helytelen vagy gondatlan kezeléssel 

nemcsak lassítani, de teljesen lerontani is lehet. Ezen a téren a legtöbb és legsúlyosabb károsítást a legeltetéssel 

idézik elő. A talajra kifejtett nagy, a fajlagos nyomás révén kivétel nélkül minden legelő állat tömöríti a talajt. 

Különösen szembetűnőek a káros következmények a nedves talaj járatása (pl. a juhok ősztől tavaszig sok helyütt 

szokásos erdei legeltetése) esetén. A jó vízbefogadó képességű, szivacshoz hasonló talajszerkezet kialakulását a 

legeltetés megakadályozza. Emiatt az erdősítés várt talajjavító, termőréteget mélyítő hatása elmarad, sőt a 

leromlott vízgazdálkodású, levegőtlenné váló talajban maga az erdő sem találja meg a létfeltételeit, és 

pusztulásnak indul. A másik gyakori kezelési hiba az erdő túlritkítása, a záródásnak, a talaj beárnyékolásának a 

megbontása. Ezt általában a túlzásba vitt fahasználatokkal idézik elő, holott ezeknek az erdőknek nem a 

faanyagtermelés, hanem messzemenően a talajvédelem és a talajjavítás az elsődleges feladatuk. De a legeltetés 

is előbb-utóbb a fák pusztulásához, a záródás megbomlásához vezet. 
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A talajjavító, talajvédő erdők záródása egyébként, az említett kezelési hibák nélkül sem mindig teljes. Az ilyen 

célú erdőkkel betelepített területeken ugyanis a talajhibák jellege és mértéke, továbbá a termőréteg 

lecsonkulásának a foka mélységben és horizontálisan is rendszerint mozaikszerűen változik. Ennek megfelelően 

a fák növekedésében, sőt egyáltalán a megmaradásuk lehetőségében is nagy eltérések vannak. Különösen 

szembetűnővé válnak ezek az erdőtelepítés korosbodásával. A túlságosan sekély talajfoltokon a fák előbb-utóbb 

ki is pusztulnak. Bizonyított tény, hogy minél sekélyebb valamely talaj, a kor növekedésével annál kevesebb 

faegyed találja meg ott az életfeltételeit. Ennek az a magyarázata, hogy a gyökérzet a mélységi növekedés 

korlátozottsága miatt oldalirányban terjeszkedik erőteljesen, egyre nagyobb távolságra. Emiatt itt a fák a 

koronaátmérőjüket jóval meghaladó gyökérnövő teret igényelhetnek, és nem ritka eset, hogy a hiányos 

koronazáródás ellenére a talajban teljes a gyökérzáródás. A következmény az erdő hézagos, ligetes alakulása, 

amelyet semmilyen kezelési móddal, a hézagok esetleges újraültetésével sem tudunk megszüntetni. A záródás 

hiánya ellenére ezek az erdők is megfelelnek talajjavító rendeltetésüknek, hiszen itt is érvényesül a 

gyökérzetnek a talajszerkezetet fellazító hatása, keletkezik avar, itt is sajátos mikroklíma alakul ki. Igaz a talaj 

teljes beárnyékoltságának a hiányában kétségtelenül mind az avar, mind a mikroklíma hatékonysága kisebb, 

mint a zárt erdőkben. Ezekben a ligetes erdőkben kisebb-nagyobb gyepes felületek alakulnak ki, amelyek 

látszólag jó legeltetési lehetőségeket kínálnak. Viszont éppen az amúgy is fokozottan kedvezőtlen természeti 

adottságok miatt a ligetes erdőkben a legeltetést tiltani kell. 

Erózió elleni védelem fásítással. Az erózió elleni védelemre különösképpen jellemző, hogy nagy területet átfogó 

rendszer, amelynek a kereteit a vízgyűjtők szabják meg. Az erózió elleni fásítások gyakorlati tennivalóit részben 

a regionális, részben pedig az üzemi talajvédelmi tervek tartalmazzák. 

A víz eróziós hatása többféle formában és fokozatban nyilvánul meg, az elhárítást célzó fásítási módok is ennek 

megfelelően változhatnak. A felületi erózió ellen (amely sík terepen is károsíthat) csak magának a 

veszélyeztetett területnek a teljes beerdősítése nyújt kellő védelmet. 

A leginkább szembetűnő forma a barázdás, árkos erózió. Ezt már a felszínen mozgó, kisebb-nagyobb tömegű és 

sebességű víz idézi elő. A talajvédelmi fásítások célja ez esetben a nagy víztömegek összefutásának és felszíni 

mozgásuk felgyorsulásának a megakadályozása vagy mérséklése, ill. a már kialakult vízmosások talajának 

megkötése. Ezek a fásítások már nem az egész védett területet borítják, hanem a veszélyes víztömegek 

kialakulásának, a vízmozgás felgyorsulásának a helyein, valamint a megkötendő vízmosások övezetében 

létesülnek. 

Kevésbé feltűnő rétegerózió, amely a felszíni rétegnek, tehát a talaj legértékesebb részének a lemosásával 

károsít. Ez az eróziós forma a sík vidékek kötött, rossz vízbefogadó képességű talajtípusain is eléggé gyakori, 

amikor is már a szemre alig feltűnő kisebb egyenetlenségek a víz felszíni mozgását váltják ki. (Jellegzetes 

rétegeróziós forma pl. a padkás szik.) A rétegerózió ellen szintén az egész veszélyeztetett terület erdősítése 

nyújtja a leghatásosabb védelmet. Erre azonban rendszerint már csak az erózió előrehaladott állapotában kerül 

sor, amikor is már inkább a talajjavító erdőtelepítésről beszélhetünk. 

Magyarország területének 40%-át érinti az erózió kártétele. Ebből 10% erősen, 15% közepesen és 15% gyengén 

erodált talaj. 

Szélkárosítások (defláció) elleni védelem fásítással. A deflációs károk kivédésében a védőfásítások jelentőségét 

Magyarországon már évszázadokkal ezelőtt felismerték, mindenekelőtt a homokvidékeken. Ilyen céllal 

Magyarországon létesítették az első védőerdősítéseket (Pusztavacs, 1824-1835; Mezőhegyes, 1830-1848 

között). Még régebbiek a magyarországi első olyan homoki fásítások, amelyek kimondott célja a homok 

megkötése volt. Ezt a munkát Szeged határában a XVIII-XIX. sz. fordulóján kezdték meg. 

A defláció elleni védőfásítások fogalma a köztudatban mindenekelőtt a homokterületekhez kapcsolódik. 

Kétségtelen, hogy éppen a homoktalajok nagy területaránya következtében, valamint a homokmozgások okozta 

nagy pusztítások elhárítása céljából, a defláció elleni védőfásítások szükségessége legnagyobb mértékben a 

homokterületeken nyilvánul meg. Nem kevésbé kisebb azonban a fontosságuk a lecsapolt lápterületeken sem, 

ahol a könnyű, szerves anyagban gazdag kotus feltalaj esik a defláció áldozatául. Az alföldi erdősítések, 

fásítások hatásvizsgálata kapcsán terelődött a figyelem arra a deflációs károsításra, amelyet a szikes területeken 

a szél azzal fejt ki, hogy az amúgy is kevés elhalt növényi maradványt elsodorja. Ezzel lehetetlenné teszi a 

humuszképződést, a termőréteg vastagodását, sőt ellenkezőleg, állandóan koptatja a felületet, vékonyítja a 

termőréteget, és így utat nyit a vízeróziós talajlemosódáshoz is. Hasonló jelenségre már rámutattunk a 

vízválasztók, dombtetők erózió elleni védőfásításainak tárgyalásában is. Újabban a mind nagyobb táblákban 

folytatott nagyüzemi mezőgazdasági növénytermesztési technológiák velejárójaként a kevésbé kötött, 

vályogtalajú mezőségi területeken is egyre gyakoribbak a deflációs károsítások (pl. tavasszal a szél a meglazított 
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felszíni talajréteggel együtt az elvetett magvakat is elviszi). Úgyszintén deflációs környezetkárosítás kiindulásai 

a különféle meddőhányók, ipari hulladékok depóniái, erőművek hamuterei stb. 

A felsorolt helyzetekben a talajvédő fásítások feladata mindenekelőtt a deflációs károsítások megelőzése már a 

káros szélhatások támadási helyein, de szükség esetén attól távolabb, a széltől szállított és lerakott anyag által 

veszélyeztetett területeken is. A meddőhányók és ipari depóniák kivételével éppen ezért szinte minden esetben 

csakis a védőfásítások nagyobb területet átfogó rendszere lehet eredményes és hatékony meliorációs eszköz a 

defláció ellen. 

Homokterületek. Mint már rámutattunk, a deflációs eredetű talajkárosodás veszélye homokterületeinken a 

leginkább szembetűnő, és itt adódnak a legnagyobb arányban a fásításos meliorációs tennivalók. Ezek 

megtételére, a maguk korlátozott lehetőségei ellenére, már a kisparaszti gazdaságok is rákényszerültek, amikor a 

szél elhordó-munkájának leginkább kitett buckahátakat befásították. Ez az érdek egybeesett azzal a ténnyel is, 

hogy éppen ezek a birtokrészek nagyon gyenge termőképességű talajoknak bizonyultak. 

A deflációs károsítás lehet teljes, amikor is vastag talajrétegeket teljesen eltüntet a szél, vagy csak részleges, 

amikor a durvább talajalkotó részek helyben maradnak, de könnyebben mozgatható finomabb, a talaj 

termőképessége tekintetében értékesebb apró szemű szerves és ásványi alkotórészek eltűnnek. Éppen ezért a 

defláció nyomán ez utóbbi esetben is leromlik a talaj termőértéke. A pusztítás, ill. a lepusztulás felszíni formái a 

teknő, a garmada, a parabolabucka, a maradékgerinc (2.2 alfejezet). 

A szél nyilvánvalóan a kiemelkedő homoki terepalakulatokat támadja elsősorban, annál is inkább, mert ezeket a 

rendkívül kedvezőtlen termőhelyi körülmények folytán csak gyér növényzet borítja. A talajvédelem és a 

környezetvédelem érdekei egyaránt azt kívánják, hogy a meliorációs fásítási rendszer kialakítása során ezeket a 

kiemelkedő hátságokat, buckákat elsőként és feltétlenül beerdősítsük. Ezeknek az erdőknek az uralkodó 

szélirányhoz viszonyított térbeli elhelyezkedése mellékes, a hangsúly azon van, hogy a szél támadási lehetőségét 

minden oldalról a lehetséges legnagyobb mértékben kikapcsoljuk. Ugyanezért mindenütt, ahol a mezőgazdasági 

gépek mozgását a lejtésviszonyok már megnehezítik, feltétlenül be kell erdősíteni a buckaoldalakat is. 

A szél kevésbé kiemelkedő homokformákat – akár a sík területek homokfelszínét is – kikezdheti, ha nagyobb 

távolságban nem ütközik az erejét fékező védőfásításokba. Ezért nem elég csak a kiemelkedő gerincek, 

buckatetők beerdősítése, hanem nagy területet átfogó védőfásítási rendszerrel kell ezeket kiegészíteni. Hazai és 

külföldi vizsgálatok egybehangzóan bizonyítják, hogy a védett helyeken a talaj szervesanyag-tartalma, hy-

értéke, a vízgazdálkodást kedvezően befolyásoló agyag- és iszapalkotó részek aránya érzékelhetően nagyobb a 

védelem nélküli területekhez képest. Mindez kedvezően befolyásolja a talajok termékenységét. A művelés alatt 

álló területek szélvédelmet minden irányból biztosítani kell, mert a változatos hazai szélviszonyok nem teszik 

lehetővé az uralkodó szélirány egyértelmű meghatározását. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az üzemi 

táblarendszer kialakításakor általában nem kell figyelemmel lenni a szélirányra, ill. a szélvédő fásítások 

bármilyen táblairánynál hatásosak lehetnek. 

Újrahasznosítási (rekultivációs) fásítások. Egyes – társadalmilag igen fontos – termelési ágazatok tevékenysége 

a felszín megbontásával, a növénytakaró teljes pusztulásával jár. Mindenekelőtt a bányaművelés kapcsán 

keletkeznek ilyen területek (szénbányászat, bauxitbányászat, kőbányák, kavicsbányák, homokbányák), amelyek 

különösen a külfejtéses bányaműveléskor szembetűnőek és nagy kiterjedésűek. Ebbe a problémakörbe 

sorolhatjuk továbbá a településeket kísérő roncsolt területeket (pl. vályogvető gödrök, útépítések), az ipari 

meddő- és hulladékhányókat, a hőerőművek pernyeiszap-tárolóit stb. mindenkor termőréteg nélküli, a növényi 

élet számára igen kedvezőtlen adottságú területekről van szó. A nagyobb területeket, tájrészeket érintő komplex 

meliorációnak fontos feladata tájba való beillesztésük és újrahasznosításuk előfeltételeinek a megteremtése. 

Ennek a meliorációs feladatnak a megoldásában nélkülözhetetlen eszköz a fásítás. 

A fásítás elsődleges feladata a kopárrá vált területeknek, élettelen nyers talajoknak növénytakaróval való fedése, 

a talajélet megindítása, az erózió elleni védelem, valamint a táj képét rontó csupasz foltok eltüntetése végett. 

Távolabbi cél az összességükben jelentős ilyen területek újbóli termelésbe vonása (pl. faanyagtermesztés) vagy 

más hasznos funkció (pl. üdülés) szolgálatába állítása. 

Némely ipari meddő- és hulladékhányó, pernyeiszap-tároló a lerakott anyagnak a növényzetre kifejtett mérgező 

hatása miatt nem is fásítható. Ilyen esetekben részben a környezetvédelem céljából, részben a depóniák 

eltakarása végett közvetlen környéküket kell körülfásítani. Ezek szélvédő és környezetjavító hatására hosszabb 

idő múltán a depóniákon is kialakulhatnak olyan viszonyok (mállás, a felszínükre hulló por, a káros anyagok 

kilúgozódása stb. következményeként), amelyek előbb természetes gyeptakaró, majd később igénytelen cserjék 

és fák megtelepedését is elősegíthetik. 
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Roncsolt területek. A települések – különösen az alföldiek – környékén bőven találhatók az építkezési anyag 

kitermelése révén (vályogvetés stb.) anyagárkok, roncsolt területek. Ezek fásításos újrahasznosításához a 

tereprendezés az első teendő. Ennek során el kell tüntetni a terepegyenetlenségeket, a szegélyeken lapos rézsűt 

kell kiképezni. Talajuk többnyire nyers, legjobb esetben is sekély termőrétegű váztalaj. Rontja a helyzetet, hogy 

igen gyakran a sós-szódás, meszes C-szint került a felszínre. Az ilyen szélsőségesen rossz tulajdonságú talajok 

csak akkor fásíthatók eredményesen, ha termőtalajt terítünk rá. Mivel ez a közvetlen szomszédságból nyerhető, 

másfelől pedig a roncsolt területek fásítása a településesztétikai, tájgondozási és környezetvédelmi okokból 

egyaránt indokolt, e többletköltség vállalható. Ha a mély fekvés következtében tavaszi pangó vízre 

számíthatunk, feltétlenül bakhátas talaj-előkészítésre (3-7 m széles bakhátak) van szükség. A talajadottságoktól 

függően a fafajok igen széles skálája között válogathatunk. A jobb termőhelyeken nemes nyárak (’I-214’ olasz 

nyár, óriás nyár, korai nyár), kocsányos tölgy, különféle esztétikai értékű fa- és cserjefajok, nedvesebb 

körülmények között nemesnyárak, fehér fűz, éger, a szikesebb területeken kocsányos tölgy, ezüstfa, turkesztáni 

szil, fehér nyár ültethetők. 

6.1.2. 4.6.1.2 A növénytermesztés (a szántók) feltételeinek javítása mezővédő 
fásítással 

A komplex meliorációs rendszerek fő céljának, a növénytermesztési feltételek összehangolt javításának a 

megvalósulásában fontos szerepet töltenek be a mezővédő fásítások. Hatékonyságuk és létjogosultságuk 

tekintetében felmerült problémák a több évtizedes beható kutatási eredmények nyomán tisztázódtak. Ezek – az 

egyebek között éppen a hazai, sajátos körülményeink között végzett kutatások – egyértelműen igazolták a 

mezővédő erdősávokkal kapcsolatosan kereken egy évszázad folyamán feltételezett előnyöket. 

Az erdősávoknak az erózió és a defláció elleni küzdelemben, valamint általában a talajvédelemben és a 

talajjavításban betöltött közvetlen szerepét az előzőek során már láthattuk. ezúttal arról a hatásukról lesz szó, 

amelyet a mezőgazdasági termelés folyamatosságának a biztosításában, a terméshozamok növelésében, a 

termesztési feltételek érvényesülésének kedvező irányú befolyásolásával, közvetve fejtenek ki. 

A mezővédő erdősávok az általuk védett területeken csökkentik a szél sebességét, ezáltal csökken a szél káros 

szárító hatása is a talajfelszíni légrétegekben és a mezők fölötti légtömegekben. Hatásukra mérséklődik a talaj 

párolgása éppúgy, mint a túlzott traszspirációs vízveszteség. Elősegítik a csapadék, különösen a hó egyenletes 

eloszlását és tárolását, ezzel javítják a talaj vízháztartását. Az erdősávok biológiai hatásának eredőjeként a 

területen olyan biogeocönózis alakul ki, amely a modern agrotechnológiák mellett is a megfelelő természeti 

egyensúlyi helyzet fenntartását segíti elő. Segítik a hasznos madár- és rovarvilág betelepülését. Egyes esetekben 

munka- és termelésszervezési keretekül is szolgálhatnak (pl. hullámos terepeken a gépek számára jelölik a 

haladási irányt, és elősegítik annak optimális tartását; legelőszakaszok térbeli elhatárolását teszik lehetővé stb.). 

az erózió és a defláció elleni küzdelemben nélkülözhetetlen szerepükről már részletesen szó esett. Ezúttal a 

rendkívül veszélyes és sok kárt okozó tavaszi homokverés elhárításában, ill. a tavaszi vetések kifúvásának és 

elsodrásának a megakadályozásában kifejtett hatásukra hívjuk fel ismételten a figyelmet. Csupán a teljesség 

kedvéért említjük meg azt a jelentős, pénzben ki nem fejezhető eszmei értéket, amely az erdősávok tájformáló 

esztétikai és közegészségügyi fontosságában rejlik. 

Az erdősávok szerkezete. A szélsebesség csökkentése és az ennek következményeként jelentkező kedvező 

hatások érvényesülése tekintetében az un. áttört vagy hézagos szerkezetű erdősávok a leghatékonyabbak. 

Ezekben a mozgó levegőt átbocsátó hézagok a sáv oldalfelületének 10-30%-át teszik ki, a sáv hatásosságát 

mutató, un. áttörtségi tényező (az erdősáv mögötti védett oldalon, ill. a nyílt területen mért szélsebességek 

hányadosa) 0,35-0,70, vagyis a hézagos erdősáv védett oldalán a szélsebesség általában 50%-kal csökken. A 

zárt, tömör erdősávok (hézagok nincsenek vagy maximálisan az oldalfelület 10%-át érik el) mögött 

légörvények, hőkatlanok, fagyzugok keletkezhetnek. A nyitott erdősávok (a hézagok aránya 30%-nál nagyobb) 

szélcsökkentő hatása jelentéktelen, sőt esetenként a légmozgásokat fel is gyorsíthatják (un. kulisszahatás). 

7. 4.7 A művelési ág változás (és kapcsolata a táj- és 
területrendezéssel) 

A tájhasználat, földhasználat kapcsolatában a „felépítmény” a művelési ágak rendszere (szántó, rét, legelő, erdő 

stb.), az „alépítmény” a geomorfológiai felszín (hegyek, völgyek, medencék, síkságok, turjánok, vápák stb.) 

ahol az egyes művelési ágak elhelyezkednek. 
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A táj változása, „rendezése” leginkább, leggyakrabban, vagy szembetűnőbben az egyes művelési ágak 

változtatásával történik. (Trianon után a legjelentősebb, ilyen arányú állandó változás az erdőtelepítések, 

fásítások miatt következett be.) 

7.1. 4.7.1 A domb- és hegyvidéki gyepek (legelők, rétek) aránya, 
alakítása 

Hegységeink legtöbbjében (ma még) számos hegyi kaszáló, rét, ún. irtásrét található. Az ilyen területek – 

amelyek a nyitottságot illetően a beerdősülés legkülönbözőbb fázisaiban voltak és vannak – biztosítanak 

élőhelyet számos réti virágnak, állatnak. 

Az erdőkben folyó tervszerű gazdálkodás már nem teszi lehetővé hasonló területek kialakulását, mivel a 

rendelkezések előírják a megsemmisült, ill. üres foltok betelepítését. A meglévő hegyi kaszálók természeti 

értékeinek megőrzése ezért kiemelt természetvédelmi feladat. Ezek a területek két kategóriába sorolhatók: 

• erdővel körülvett, erdőn keresztül megközelíthető gyepek, kiterjedésük többnyire 50 ha alatti, 

összkiterjedésük néhány ezer ha, 

• a hegyvidéki völgyek oldalában és dombvidéken lévő, lényegesen nagyobb kiterjedésű, akár több száz 

hektáros gyepek többnyire legelőterületek (országos kiterjedésük nem ismert). 

A zárt erdővel körülvett gyepek fennmaradásáról hosszú távon is a természetvédelem regionális szervezete 

gondoskodhat. A nagy kiterjedésű gyep, legelő, állatállomány hiányában – kaszálással – nehezen fenntartható. A 

jövőben a legelő állatokra vonatkozó agrártámogatást úgy kellene kialakítani, hogy a hegyi kaszálórétek 

körzetében az állattartást motiválja, ill. fokozza. Az istállózó állattartás (beruházás, energiaigény, koncentrált 

szennyvíz stb.) visszaszorítható. 

A legeltetés régiónként megfelelően differenciált támogatása nagyban hozzájárulna az ország jelenlegi 

tájszerkezetének – azon belül a természeti értékek – megőrzéséhez is. Ez fontos része a vidékfejlesztésnek, ill. a 

vidéki létfeltételek megőrzésének és javításának. 

7.2. 4.7.2 Az alföldi gyepek (legelők, rétek) aránya, alakítása 

Az ország gyepterületének nagyobb része (1,1 millió ha) az Alföldön található. A kedvezőbb, nedvesebb 

talajadottságú, nagyobb fűtömeget adó rétek (többnyire gépi kaszálással), a területek többi része (főként 

homokos, szikes területeken) legelő. 

A legelőterületeken a rendszerváltozás óta a legelő állatok folyamatos csökkenése miatt egyre nagyobb 

területeken mutatkoznak az alullegeltetés jelei. (Alullegeltetésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor a legelő 

állatok alacsony száma, vagy a kívánatosnál rövidebb ideig történő jelenléte miatt a legelőkre nem jellemző 

növényfajok betelepülnek és tartósan fennmaradnak. Ez a folyamat hosszabb távon a legelő bebokrosodásához, 

vagy beerdősüléséhez vezet. Az Alföld nagy részén azonban a folyószabályozások miatt megváltozott 

vízviszonyok lehetetlenné teszik a természetes úton történő újraedősülést. Ez azt jelenti, hogy még ott is igen 

nehezen tud erdő kialakulni, ahol megindult a bokrosodás. Ezek a területek többnyire már csak faültetvények 

létesítésére alkalmasak. A legelő, vagy kaszáló gazdag élővilágához képest egy faültetvény kialakítása minden 

esetben természeti értékcsökkenéssel jár együtt. A használaton kívüli legelőkön beinduló szukcesszió (a 

növényzet fejlődésének egymást követő sorozata) tehát nem jut el a tájra valamikor jellemző erdőtársulásig, 

hanem megáll egy bokorfoltos állapotban. Kedvező körülmény, hogy az alföldi legelőterületek nagyobb részén a 

kedvezőtlen talajadottságok lassítanak mindenféle növényzetfejlődést, ezért a legeltetés gyakori elmaradása 

miatt kialakuló negatív hatások kiküszöbölésére – a módszeresebb beavatkozások megtervezésére – több idő áll 

rendelkezésre. Szem előtt kell tartani, hogy a magyarországi természetes vagy természetközeli gyepek 

megőrzése nemcsak a lakosság egy részének megélhetését és a táj arculatának fenntartását biztosítja, hanem az 

adott területekhez kötődő rendkívül gazdag élővilágot is. A nagy kiterjedésű nyílt területeket a régiók (kistájak) 

szintjén kell megvizsgálni, értelmezni és a jövőbeni hasznosításukat is ez alapján kell meghatározni, 

megtervezni. A védett területek környezetében lévő nagy kiterjedésű gyepek megőrzése kiemelt feladat. 

Mindenképpen biztosítani kellene, hogy e területek között a természetes kapcsolat – zöldfolyosó – 

fennmaradjon. 

7.3. 4.7.3 Átmeneti gyepek létesítése 
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A hozzávetőlegesen egy millió ha átalakításra alkalmas szántó nagyobb részén várhatóan erdőt, vagy 

faültetvényt lehet telepíteni. Az erdőtelepítés azonban éves szinten kb. 15 000 hektárnál nagyobb területen nem 

igen tervezhető. Ezért az erdőtelepítéssel egyidejűleg az ún. átmeneti gyepesítéseknek is fokozódik a szerepe, 

jelentősége, mert ezáltal a lehető legolcsóbban tudunk gondoskodni arról, hogy az erózió, defláció ne rombolja 

az ország talajkészletét. 

Az átmeneti gyepesítés megakadályozhatja azt is, hogy a felhagyásra kerülő szántókon gyomtenger alakuljon ki. 

A gyepek időnkénti karbantartó munkái (pl. két évenkénti szárzúzás) lényegesen olcsóbbak, mint a gyom- és 

bokortenger visszaszorítási költségei. 

7.4. 4.7.4 A szántók erdők kapcsolatának, és átalakításának 
természetvédelmi, földhasználati szempontjai 

Magyarország legjelentősebb természeti kincse a termőtalaj, ennek ellenére az utóbbi évtizedekben a 

talajvédelemre kevés figyelmet fordítottunk, ezért jelentősen megnövekedett az erózió, defláció. E folyamat 

visszaszorítása alapvető feladat. A szántók csökkentésével kapcsolatos gazdasági kényszer és az Uniós elvárás 

összekapcsolható a talajpusztulás elleni védekezéssel. 

A Bakonyban, a Mecsekben és a számos más hegy- és dombvidéki területen a művelési ágak aránya, kapcsolata 

olyan, hogy hatalmas szántóterületek – és erodált termőterültek – érintkeznek közvetlenül erdővel. Ezek 

erdősítése esetén a területre jellemző élővilág viszonylag gyorsan tud alakulni. A termőhelynek megfelelő 

erdősítéssel az ilyen területeken valódi erdőkkel (és nem biológiailag értéktelen ültetvényekkel) gazdagodunk. 

Az ország drasztikusan átalakított tájain ezekre különösen nagy szükség lenne. 

A hegy- és dombvidéki szántók helyenkénti erdősítése azért is kívánatos, mert olyan térségeken növekedne az 

erdők kiterjedése, ahol azok a táj szerkezetének legfontosabb meghatározói, szemben az alföldi területekkel, 

ahol a nagy kiterjedésű nyílt területeket kell lehetőleg megőrizni. 

A viszonylag jó termőképesség miatt a tulajdonosok várhatóan nehezen fognak művelési ág változtatásra ráállni, 

ezért jelentős szerepe lehet a pozitív szabályozóknak (pl. meg kellene szüntetni az eróziós veszélynek 

fokozottan kitett szántóterületekre vonatkozó támogatást, ugyanakkor kiemelt erdősítési támogatást kell 

biztosítani). 

Az ország legkülönbözőbb területein találhatók kisebb-nagyobb kiterjedésű olyan szántóterületek is, amelyek 

természetes gyepekkel határosak, ill. azokban szigetszerűen helyezkednek el. (Ezek jelentős részét a privatizáció 

és a kárpótlás után alakították gyepből szántóra.) Az ilyen területeken támogatás hiányában nem eredményes a 

gazdálkodás, azonban a természetes növényzet ezeket viszonylag gyorsan vissza tudja foglalni anélkül, hogy a 

visszaállítás bármilyen ráfordítást igényelne. A kb. egy millió ha művelésből kieső szántóföld jövőbeni 

hasznosítása (átalakítása) akkor biztosítható, ha minél többféle alternatívát kínálunk a tulajdonosoknak, ill. ha a 

tulajdonosok a helyi és egyéni adottságok alapján a legkedvezőbb megoldást tudják választani. Az ajánlott 

földhasználati módok, ill. művelési ág változások a következők: 

• erdőtelepítés, 

• fásítás, 

• hullámterek bővítése, 

• halastavak építése, 

• nádasok létesítése, 

• ugaroltatás, 

• gyepesítés, 

• átmeneti gyepesítés, 

• mocsarak, lápok (vizes élőhelyek) visszaállítása. 

Erdőtelepítés. Az átalakításra kerülő szántók nagyobb részén erdőket és faültetvényeket célszerű létesíteni. Ez 

várhatóan hosszú munkafolyamat (15 000 ha/év), néhány évtizeden belül egyenletes eloszlással, minőségi 
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csemetékkel, fő fajokkal (tölgy, bükk, kőris, gyertyán) és elegy fajokkal (cseresznye, berkenye, juhar stb.). 

Fontos, hogy a természetes gyepek és kopárok, amelyek számos unikális természeti érték őrzői, kimaradjanak 

ebből a folyamatból. 

Fásítás. Biológiai értelemben a faültetvények az erdőkkel nem azonosíthatók. Faültetvényeket ott indokolt 

létesíteni, ahol az erdőtelepítés feltételei nincsenek meg (pl. ahol a talajvíz túl mélyre süllyedt). Ilyen területeken 

többnyire csak tájidegen, de alkalmazkodó fafajokat lehet telepíteni (pl. akác, esetleg fekete fenyő). 

A szántóból kikerülő területek nagy része talajgenetikailag nem tartozik az ún. barna erdőtalajok közé, vagyis 

ezeken a területeken sosem voltak erdők. Következésképpen ezeken ma sem lehet – nem célszerű – erdőt 

telepíteni. Ezek a területek is várhatóan fásításra kerülnek. 

Bizonyosra vehető, hogy a jövőben az új ültetvények elsősorban akácból fognak állni. A fekete fenyő 

ültetvények várhatóan folyamatosan visszaszorulnak, mert a fa minősége nem megfelelő, kitermelésük 

veszteséges. Különösen az alföldi homoki gyepek helyére – a korábbi gyakorlat szerint – nem célszerű fekete 

fenyő ültetvényeket telepíteni. 

7.5. 4.7.5 Hullámterek, halastavak, nádasok 

Folyók, hullámterek bővítése. A klasszikus vízrendezések, folyószabályozások során sok helyen túl szűkre 

szabták a hullámtereket. A határainkon kívül levő vízgyűjtő területeken történő folyamatoknak ki vagyunk 

szolgáltatva, egyre nagyobb maximális vízszintek alakulnak ki, és veszélyeztetik a folyók közelében lévő 

településeket is. Vannak azonban olyan térségek, ahol a jelenlegi védvonal messze esik a településektől, ezért 

lehetőség kínálkozik a hullámtér kiszélesítésére. Számolni kell azzal, hogy a mentett oldalon lévő szántók egy 

része bekerülhet a hullámtérbe. Ez a folyamat várhatóan lassúbb lesz, azonban ezáltal is jelentős mennyiségű 

szántóterület alakulhat át. 

Halastavak építése. A nagyobb számú, de kisebb kiterjedésű és főként völgyzárógátas tavak a Dunántúlon, a 

kisebb és kevesebb körgátas tavak pedig inkább az Alföldön találhatók. 

Az olcsóbb, gravitációs vízutánpótlódással működő további tavak létesítése célszerű. A tavak a tározott víz által 

javítják a mikroklímát, gazdag élővilágnak adnak otthont, vagyis létesítésük természetvédelmi szempontból is 

kívánatos. A fejlesztést nehezíti, hogy alig akad olyan több száz hektáros összefüggő földterület, ahol a kedvező 

tulajdoni szerkezet, a megfelelő mennyiségű víz és a beruházásokhoz szükséges tőke együttesen rendelkezésre 

áll. A néhány tíz hektár kiterjedésű halastavak önfenntartó képessége kérdéses lehet. A mezőgazdasági 

beruházások támogatása a földtulajdon rendezése (tömbösítése), a gyakran belvizes szántók helyzete – 

mindezek – hosszútávon is alternatívái a halastó kialakításának. 

Nádasok létesítése. A nád, mint egyik legősibb természetes építőanyag, igen keresett termék itthon és külföldön 

is. 

A nem védett szikes, szikesedésre hajlamos (szoloncsák, szoloncsák-szolonyec, kérges szolonyec) területek, 

vagy a lápos réti talajok vizenyős területei alkalmasak elsősorban és nagyobb kiterjedésben nádas telepítésére, 

ill. nádas művelési ágak kialakítására akkor, ha időnként eláraszthatók, ill. természetes úton is víz alá kerülnek. 

Az egykori nagy kiterjedésű ártéri területek jelentős részén kívánatos volna ez a földhasználati mód. Az 

alluviális térszíneken számos felszínközeli (gyakran megemelkedő) talajvizű és a felszíni vizeket összegyűjtő 

mélyedés alkalmas a nádas természetes megtelepedésére, nádas művelési ág kialakítására. Ehhez nem szükséges 

nagy értékű beruházás, csak az esetenkénti vízvisszatartást, ill. –bevezetést kell biztosítani. (A támogatások 

szempontjából is kedvezőbb az ilyen esetleges (induló) beruházás, mint a folyamatos veszteséges gazdálkodás.) 

7.6. 4.7.6 Ugarok, gyepek, láprekonstrukciók 

Ugaroltatás. A nyugati országokban is a több évszázados pihentetési mód reneszánsza következett be (a 

területen szünetel a termelés, csak némi karbantartást végeznek). Ennek fő oka azonban nem a pihentetés, 

hanem a túltermelés, mivel terményfeleslegek keletkeznek (ugyanakkor a szegény országok ezeket nem tudják 

megvásárolni). A jelenlegi hazai ugaroltatásnak akarva-akaratlanul gazdasági okai, körülményei vannak. Az új 

tulajdonosok nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű forgótőkével, eszközökkel ahhoz, hogy a földet 

maradéktalanul megműveljék, ugyanakkor az eladásra nincsenek rákényszerítve. Az EU-ban a túltermelés 

enyhítésének általánosan alkalmazott gyakorlata a termelés felhagyása, amely egyben agrár-környezetvédelmi, 
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természetvédelmi szempontból is kívánatos. Az ugaroltatás elsősorban azokon a területeken indokolt, ahol a 

felhagyott szántó a természetes gyep irányába kezd átalakulni. 

Ahol a hibás gazdálkodás miatt túlzott elgyomosodás (gyomtenger) alakult ki, ott inkább az átmeneti gyepesítést 

kell alkalmazni. 

Gyepesítés, átmeneti gyepesítés. A nagyobb kiterjedésű, összefüggő szántók átalakítása során célszerű volna 

minél mozaikosabb tájat kialakítani. Az erdőtelepítés és a faültetvény létesítés mellett erre legalkalmasabbak a 

gyepterületek. A gyepek létesítése azonban főként attól függ, hogy van-e, ill. lesz-e megfelelő számú 

állatállomány a fűhozamok hasznosítására. A kérődző állatállomány számának jelenlegi fokozatos csökkenése 

sajnos ellentmond a szántóból kieső területek jelentősebb arányú gyepesítésének. Nem zárható ki azonban, hogy 

a kereslet közelítően visszaálljon az 1980-as évek állatállományára, vagyis a mainál kedvezőbb rét- és 

legelőhasznosítás alakuljon ki. Az állatállomány növekedése nélkül is lehetőség van arra, hogy az istállózó 

állattartás csökkentésével és a legelőn tartott állatok számarányának növelésével kedvezőbb gyephasznosítás 

alakuljon ki. A juhászati ágazatnak is jelentős belföldi tartalékai vannak, és a kecske tenyésztése is további 

lehetőségeket kínál a gyepek kihasználására és bővítésére. 

Átmeneti gyepesítés. Mindig szem előtt kell tartani, hogy a legjelentősebb természeti kincsünk a termőtalaj, ezért 

annak megóvása minden esetben – és különösen a földhasználati reformokban – kiemelt feladat. 

Azt, hogy az átmenet – a gyep létesítése – milyen időszakra terjed ki, a sokféle tényező, ill. az egyes térségek 

sajátos adottságai miatt nem, vagy csak anygon nehezen lehet előre megtervezni. Lehet, hogy csak néhány évig, 

esetleg évtizedekig tart a gyepesítés. A talajvédelem céljából létesítendő átmeneti gyepesítéseket célszerű 

államilag támogatni. 

Egykori természetes lápterületek rekonstrukciója. A lápképződés befejeződése előtti időszakban nyilvánvalóan 

csak jelentéktelen hasznosításról, ill. terület-felhasználásról beszélhetünk (zömmel sás, nád, kisebb részt vizes 

láperdők stb.). A lápképződés befejeződése utáni talajállapotban is a „láp” és a „víz” fogalma csaknem 

elválaszthatatlan, ezért a hasznosításban, akár mezőgazdasági, erdészeti hasznosítás, vagy a lápokban lévő 

nyersanyagok (tőzegek, lápföldek, lápi mész) kitermelése a cél, a vízrendezésnek van (volt) alapvető, 

meghatározó szerepe. 

7.7. 4.7.7 A hullámtéri, alluviális területű (mély fekvésű) legelők, 
rétek, szántók aránya, alakítása 

A hazai folyókat kísérő hullámtereken, ill. völgytalpakon termő fű a beltartalmi értékei és a hozamai 

vonatkozásában kedvező adottságú. Ez a gazdasági szempont indokolja valamennyi hullámtéri gyep 

fenntartását. A hullámtéri szántóterületek felszámolásának megkezdése után, a helyükre telepítendő erdők miatt 

e térségek erdősültsége (ami pozitív folyamat) azonban akár kétszeresre növekedhetne, vagyis a folyamat együtt 

jár a nyílt térségek fogyatkozásával is. A táj változatos szerkezetének és az ahhoz kötődő élővilágnak a 

megőrzése csak úgy biztosítható, ha nyílt területek is fennmaradnak. Ezért az átalakulási, ill. átalakítási folyamat 

előtervezésében tájökológusoknak is részt kell venniök. 

Az egyre nagyobb mértékű háziállat fogyatkozás miatt a nem, vagy alig használt ártéri rétek, legelők súlyosan 

veszélyeztetik a gyalogakác (ámorfa) riasztó, agresszív elterjedését. A használaton kívüli gyepterületeken ez a 

növény oly mértékben képes elterjedni, hogy sűrű állománya csaknem lehetetlenné teszi a gyep művelési ág 

visszaállítását. Az ártereken eluralkodó káros folyamat megakadályozására, a gyep állagmegőrzésére kiemelt 

figyelmet kell fordítani. 

A hullámterek jelenlegi földhasználata közelítően azonos arányban oszlik meg a szántók, az erdők és a gyepek 

(rét, legelő) között. A szántók jelentős része magánkézbe került. Az időnkénti áradások nitrogénben, foszforban 

gazdag iszapot terítenek szét és ez nemcsak a gazdasági, hanem a gyomnövényeknek is kedvez. A gyomok 

elleni védekezés kézi erővel ma már lehetetlen, a vegyszeres védekezés pedig a víz veszélyeztetettsége miatt 

megengedhetetlen. Mindezek miatt a szántóföldi művelést célszerű volna mielőbb megszüntetni, mert ezek mai 

állapotukban is alkalmasak pl. fűz-nyár vagy tölgy-kőris-szil ligeterdők telepítésére. Ezek a korábban nagy 

kiterjedésű természetes erdőtípusok, ma már az ún. veszélyeztetett erdőtársulások kategóriájába tartoznak. A 

szántóterületek csökkentését elsősorban a hullámtereken kellene kezdeni. (Ezt a folyamatot az állam 

többféleképpen segítheti: pl. meg kell szüntetni az ártéri szántókra vonatkozó támogatást; fokozatosan 

biztosítani kell az erdősítésekre vonatkozó (kiemelt) támogatást stb.) Biztosítani kellene, hogy a hazai folyókat 

kísérő hullámterek teljes területe (kb. 150 000 ha) a Környezetileg Érzékeny Területek kategóriájába kerüljön. 
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Egyidejűleg gondoskodni kellene arról is, hogy a legeltetéssel, kaszálással történő hasznosítás fennmaradjon 

(Haraszti L. 1999). 

Az állatlétszám eloszlását, arányait a rét, legelő arányaihoz kell igazítani. Az ehhez szükséges állami támogatást 

a Környezetileg Érzékeny Területekre vonatkozó (az EU számos országában már működő szabályozási) alapból 

lehet biztosítani. 

8. 4.8 A bányahelyek rendezése 

A tájrendezés egyik leggyakoribb feladata a bányahelyek és környezetük rendezése. 

Sajátos hazai állapot: a szocializmusban a Bányatörvény feloldása, Járási Tanács engedélye alapján az 

építőanyag-ipari és talajjavító ásványi nyersanyagok (kő, homok, kavics, agyag, tőzeg) bányászata, un. 

melléküzemági tevékenységgel történt. Az építőanyag-ipari nyersanyagok kitermelésének 80%-át a tsz-ek 

végezték, mert jövedelmezőbb volt, mint a mezőgazdaság (a rendszerváltást megelőző időszakban a tsz-ek 70%-

a csődközeli állapotban volt). Következmény több ezer „sebhely” a tájban, rendezetlenül. 

Mai állapot: a Bányatörvény alapján a bányatelek megállapítás dokumentációja csak a tájrendezési előterv 

dokumentációjával együtt kerülhet előterjesztésre és 3 év után a végleges tájrendezési tervet is kötelezően el kell 

készíteni. 

A bányászati tevékenységgel összefüggésben – a tájrendezés vonatkozásában – a meddőhányók hasznosítása; a 

bányatelek; a védősávok, védőpillérek; a bányatérképek; a bányabezárások; valamint az újrahasznosítás-

tájrendezés fogalmakat kell ismerni. A „bányászati tájrendezés” fogalom (is) az általánostól eltérő, mert a 

bányászati tevékenységgel érintett terület újrahasznosításra alkalmassá tételére (a bányászati rekultivációra), a 

természeti környezetbe illő kialakításra irányul. A bányavállalkozó által kötelezően elkészített tervről az 

érdekelt szakhatóságok egyetértésével a bányafelügyelet dönt. Itt kell megemlíteni, hogy az un. rekultivációs 

alap (a bányászati tevékenységgel együttjáró befizetések) az utóbbi években nagyobb lendületet adott a 

felhagyott, többnyire volt tsz-bányák rendezésére. 

A bányászat során keletkező „tájseb”, ill. bányaudvar jellegét (száraztalpú, vagy vizes bányaudvar), és a 

műszaki adottságait (mélységét, terepalakulatait) és mindezekkel összefüggésben a tájrendezés lehetőségeit a 

bányatelek alapadatai határozzák meg, amelyek a következők (3. ábra): 

P1 = a bányatelekkel határos, ill. annak közelében levő olyan vonalas létesítmény (út vasút, csatorna, vezeték), 

amelyre a tulajdonos vagy kezelő védősávot ír elő. A példa (3. ábra) esetében: a Marótvölgyi-csatorna 

védelmére a Nyugat-dunántúli VIZIG által előírt védősáv szélessége P1 = 45 m. 

Pv = a fejtésre kerülő ásványi nyersanyag telepvastagságával, a keletkező rézsűk állékonyságával 

összefüggésben számított védősáv szélesség. Az ábrán a Pv = 5 m. A számításra vonatkozó összefüggést a 

bányatörvény előírja: Pv = H×[(ctg -)-ctg ] = 3,76×(ctg 27° - ctg 30°) = 0,86 m, de a 0,86 m 5 m-nél, ezért Pv = 5 

m (a Pv 5 m-nél kisebb nem lehet!). 

= 30°, a nyersanyag állékonyságára jellemző határérték (határszög). 

R = a bányagödör keletkező oldalrézsűjének vízszintes vetülete, R = H×ctg = 3,76 × 1,73205 = 6,5 m. 

H = a fejtésre kerülő átlagos fedő- és telepvastagság, H = 3,7 m. 

L = a teljes hatástávolság, L = P1+Pv+R = 45+5+6,5 = 56,5 m. 

A keletkező bányagödör oldalrézsűjének és hatástávolságának metszetrajzát a 3. ábra mutatja. A bányatelket 

felülnézetben a 4. ábra ismerteti. Az ábrán látható, hogy a művelés során, ill. fejtés során vizes bányaudvar 

keletkezik, amelynek első szakaszán rendezett bányató (vizes létesítmény) alakítható ki; síkvidéken, 

felszínközeli talajvízzel táplált területeken, ill. bányahelyeken. 
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4. ábra. A bányatelek és a fejtés során keletkező, rendezett bányató szemléltetése. 1, 2, 3,..., 33 – bányatelek-

határ; + - őrkereszt; L – legelő; 011/2 – helyrajzi szám; 

- ásványi talaj. 

A tájrendezés, partkialakítás minta-keresztszelvényét az 5. ábra szemlélteti. 
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5. ábra. A rendezett bányató partkialakításának minta-keresztszelvénye 

A 6. ábra egy száraztalpú (bányaudvarú) külfejtés helyét mutatja be, ami – a szintvonalak alapján – dombvidéki, 

magasabb régióban levő területen helyezkedik el. A sraffozott terület a feltöltéssel rendezésre kerülő 

bányaudvar alaplapja. A feltöltés anyaga a környező településeken keletkező szervetlen szilárd törmelék-, 

bontásanyag, sitt stb. A módszeres réteges feltöltés legfelső részén mesterséges talajtakaró kerül kialakításra, 

humuszos talajterítékkel. Az eredeti, ill. a bányagödörrel határos területen levő talajhoz hasonló szinteket kell 

kialakítani, és hasonló fafajokkal kell beültetni (7. ábra). 
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7. ábra. A rendezett: feltöltött, fásított bányahely szemléltetése 

9. 4.9 Rendezett hulladék-elhelyezés, deponálás 

A keletkező sokféle hulladék és azok eltérő tulajdonságai jelzik a szállítás, az eltávolítás, az ártalmatlanítás (pl. 

rendezett deponálás) és a hasznosítás során jelentkező problémákat. Ezek alapján megkülönböztethetünk: 

• települési szilárd, 

• települési folyékony, iszapszerű, 

• ipari szilárd, 

• ipari folyékony, iszapszerű, 

• mezőgazdasági szilárd, 

• mezőgazdasági folyékony, iszapszerű, 



 Tájrendezési (tervezési) formák  

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• építési szilárd, szervetlen és 

• egyéb hulladékokat. 

A kisebb költségvonzata miatt még hosszú ideig a lerakással történő kezelés lesz a meghatározó, ezért törekedni 

kell a rendezett deponálásra, amelynek fő szempontjai: 

• a településtől ne legyen túlságosan távol, 

• a lakott területtől előírt védőtávolságra legyen, 

• szilárd burkolatú úton megközelíthető legyen, 

• környezeti ártalom ne keletkezzen, 

• művelésből minél kevesebb terület kerüljön kivonásra, 

• a szükséges takaróréteg a közelben legyen. 

Deponálás céljára a települések környezetében gyakran felhagyott, vízmentes (száraz talpú) bányahelyek is 

találhatók. 

Rendezett deponálással az ártalommentes hulladékelhelyezés megoldható. A lerakásra, ill. töltésre kijelölt hely 

szerint a művelet történhet teknőeljárással, vagy dombeljárással (8. ábra). 

 
8. ábra. Rendezett deponálás: A = teknőeljárással, B = dombeljárással, 1 = agyagpaplan, 2 = fóliabélés, 3 = 

hulladék rétegek, 4 = köztes földtakaró, 5 = védőfásítás 

10. 4.10 Birtokrendezés (területrendezés, tájrendezés) 
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A sok vonatkozásban hasonló birtokrendezés, mezőgazdasági területrendezés, mezőgazdasági tájrendezés, 

tagosítás, rurál tájfejlesztés kifejezések a hatósági, a földnyilvántartási tevékenységen túlmenően elvben a 

jobbításra, a tájökológiai, a tájképi szempontok érvényesítésére irányultak. 

Az 1959 és 1962 közötti téeszesítést követően három évtizeden keresztül a rurál táj alakításában, a magyar 

mezőgazdaságban következetesen egyfajta törekvés, tendencia érvényesült (Csemez, 1996): 

• A nagyüzemi mezőgazdasági termesztés a szövetkezetekben és az állami gazdaságokban koncentrálódott, 

ezek száma az összevonások miatt folyamatosan csökkent. 

• A nagyüzemi termesztés során, a „racionális” géphasználat, a repülőgépes növényvédelem miatt a 

táblaméretek egyre növekedtek. 

• A táblák méreteinek növekedésével nőtt a fátlan térségek mérete és gyakran ezer, sőt több ezer hektáros 

„kitisztított” felület keletkezett. 

• A nagyüzemi gazdálkodás következtében a mezőgazdasági táj homogenizálódott, a tájalkotó elemek 

számának csökkenése miatt szegényedett a táj. 

• A térségi komplex melioráció utolsó láncszemének, a tájfásításnak elmaradása miatt a biológiai diverzitás 

csökkent. 

• A földtörvény erőszakos érvényesítése és az építési telkek kialakíthatósága miatt az ökológiai kiegyenlítő 

felületek, a nedves biotópok (kubik- és vályogvető gödrök, mély fekvésű rétek, nádasok, anyagnyerő helyek) 

aránya jelentősen csökkent. 

• A mezőgazdasági termesztés környezetkárosítóvá, szennyező forrássá vált (kemikáliák nagyarányú 

felhasználása, melléktermékek keletkezése stb.). 

• A rurál tájban a dinamikus fejlődés (pl. koncentrált állattartó telepek, a Tsz-ek mellékági, pl. bányászati 

tevékenysége) és a hanyatlás (hagyományos termesztő felületek felhagyása, tanyák megszűnése) 

párhuzamosan érvényesült. 

• A városok környékén, az üdülőtájakban a széttelepülés a 70-es évektől rendkívüli mértékben megindult és a 

napjainkig tart. 

• Az urbánus, a városi táj agresszivitásával, a technokrata szemlélettel szemben a „passzív” mezőgazdasági táj 

védtelen. 

• Az intenzíven hasznosított agrártérségekben az általános tájvédelmi és a természetvédelmi törekvéseknek 

nem vagy alig lehetett érvényt szerezni. 

• A több tízezer hektáros termesztő felületek irányítóiból gyakran hiányzott a gazdaszemlélet, az adottságokhoz 

alkalmazkodási szándék (ritka kivétel a „bereki” gazdálkodás1 rehabilitálása). 

A hazai mezőgazdasági tájban kialakult tendenciák a magyar társadalmi-gazdasági helyzetet, az ország 

vezetőinek politikai szemléletét, az utóbbi években végrehajtott kárpótlást, privatizációt egyaránt tükrözik. 

Óriási különbségek vannak a hazai szemlélet és az Európai Unió országaiban kialakult gyakorlat között. 

A hazai rurális tájban az utóbbi fél évszázadban végbement változások jól ismertek. Abban a mindenkori 

emberi, társadalmi mentalitás tükröződött. Olyan mentalitásoké, cselekedeteké, amelyek 

• tájhasználati konfliktusokhoz, 

• vizuális ártalmakhoz vezettek. 

A diktatúra a monoton tájjelleg kialakulásának kedvezett, míg a demokrácia a változatos tájképben, 

tájszerkezetben jutna kifejezésre! 

                                                           
1 A hajdani „rejtelmes, óriási kiterjedésű, nádas, zsombékos, totyogós, sásos, lápos, zanócos, vadvizes, halásztanyás” Nagyberek a 

lecsapolás után kaszálóvá, szélhordta szántóvá, tőzegbányává változott. Az 1970-es években tértek vissza az ökológiai adottságoknak 
„megfelelő” gyepgazdálkodásra, rideg húsmarhatartásra, vadgazdálkodásra (Csemez, 1996). 
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A magát gazdasági tanácsosnak nevező Nebbien Henrik a XIX. század elején a birtokrendezési terveket a kor 

divatjának megfelelően a „tájszépítés” égisze alatt készítette, de nem csak, vagy elsősorban nem vizuális-

esztétikai megfontolások vezették. Ellenkezőleg, birtokrendezési tervivel a termésnövekedést kívánta elérni. A 

táji adottságokhoz jobban alkalmazkodó,a természeti erőforrásokat racionálisan kihasználó tájrendezési 

módszereket alkalmazott. Megvalósított terveiért a többlettermelés egytizedét kérte (Cit.: Csemez, 1996). 

Az ökonómiai, az ökológiai, a műszaki és az esztétikai szempontok ilyen szintű megvalósult szintézisére azóta 

is ritkán adódik példa! 

A birtokrendezés a múlt században sem jelentett lényegében mást, mint napjainkban a mezőgazdasági 

területrendezés: célszerű nagyságú és művelésű táblák kialakítását, utak építését, vízrendezési munkákat, 

fásításokat. A táblák határain, a legelők szélén és az utak, földutak mentén kedveltek voltak a fasorok. A 

termésnövelés a talajvízszint szabályozásával, a kondicionáló hatás növelésével volt elérhető. A kondicionáló 

hatás pedig elsősorban a szél- és a vízerózió csökkentését, a helyes táblaméretek megválasztását jelenti. Sajnos 

jelentős volt a tőzeglápok, mocsarak, a vízjárta felületek kiszárítása is (Dömsödi J., 1988). A termésnövelés 

általánosan elterjedt, olykor egyetlen megoldása ugyanis a művelésbe vonható terület növelése volt ... s 

többnyire maradt is. 

Sajnálatos tények. Az 1990-es évekig egységességet jelentő mezőgazdasági tájfenntartás, tájalakítás, 

tájfejlesztés az utóbbi években gyökeresen megváltozott. A felsorolt hazai tendenciák ismertetéséből már 

kiderülhetett, hogy – a szó igazi értelmében vett, a lényeget, a nebbieni szemléletet tükröző – birtokrendezésről 

aligha beszélhetünk. Sajnálatosan a kárpótlással, a privatizációval a helyzet nem javult. Ellenkezőleg, tovább 

romlott. „Táji” oldalról szemlélve az utóbbi években történtekről a következők állapíthatók meg: 

• A közel kétezer gazdálkodási egység helyett másfél millió lett. 

• Az új tulajdonosok legnagyobb része nem akart gazdálkodni. 

• Aki szeretne gazdálkodni, az nem tud vagy alig tud megélni belőle. 

• A farmergazdálkodáshoz az általános feltételek (piac, bank, gépi eszközök) hiányosak. 

• Az évszázados kisüzemi gazdálkodási tradíciók kihaltak. 

• A farmerszemléletnek nem volt honnan átöröklődnie. 

• A tulajdonszerzést leginkább a spekuláció és a dzsentri szemlélet motiválta. 

• A száz hektáros még osztatlan táblák 5-10 hektárnyivá válása a tájszerkezetben még nem tükröződik. 

• Megkezdődött az eddig csak mezőgazdasági hasznosítású területek beépítése. 

• A városok óriási mezőgazdasági területeket igyekeznek belterületbe vonni anélkül, hogy a zöldfelületi 

rendszer kialakításának feltételeit megtartanák. 

• A nyomvonalas létesítmények (főleg az utak) a tájszerkezetet tovább darabolják. 

• A mezőfásítások, az idős fasorok sok helyen a harácsolók áldozatává váltak. 

• A külterülettel érdemben senki nem foglalkozik (hiányzik a szabályozás, a törvény). 

• Az építési hatóságok sok esetben a külterületi építkezések tehetetlen szemlélőivé váltak. 

• A renitens polgárok büntetlenül szabadulnak meg hulladékaiktól a mezőgazdasági területeken. 

• Nincs országos koncepció a mezőgazdasági táj célszerű alakítására, fejlesztésére. 

• Hiányzik a birtokrendezéssel, a tájrendezéssel foglalkozó hatóság (a birtokrendezés is). 

• Az új tulajdonosok többségéből hiányzik a táji adottságokhoz alkalmazkodás ismerete. 

A kárpótlás során kapott földek művelési kötelezettsége öt évre szólt. 
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Az utak mentén, a mezőgazdasági területeken – a tulajdonoscserét követően – az építkezések sok helyen 

megkezdődtek. A városok környékén a mezőgazdasági területek beépülnek, a városok belterülete jelentősen 

megnövekszik. A beépítések következtében a dinamikusan fejlődő térségekben a hagyományos 

településszegély, városkörnyék, falukép megváltozik. A hanyatló térségekben a megüresedett lakóházakat a 

külföldiek megveszik vagy a cigányok lelakják, a mezőgazdasági termelés háttérbe szorul. A ma „tiszta” 

mezőgazdasági termesztő-felületeken megkezdődnek az építkezések (tanyák, lakóépületek, lakótelepek, ipari 

csarnokok, kereskedelmi központok, raktárak stb.). A felkapott térségekben, üdülőtájakon, védett területek 

közelében „elfogynak”, azaz üdülési céllal kultúrálatlan módon beépülnek a mezőgazdasági – elsősorban a kert, 

szőlő, részben szántó – területek. A még megmaradt ökológiai kiegyenlítő felületeket megszüntetik, a fákat 

kivágják. Az egyedi tájértékek száma csökken. Nagyarányú erdőirtások, falopások következnek be olyan 

térségekben is, amelyekben az erdő komitatív hatásairól sem szabadna lemondani. A rurális tájat hátrányosan 

befolyásoló hatások az elmúlt évtizedekben: 

• folyamatosan növekedtek a fátlan térségek, 

• egyre nagyobbakká váltak a táblaméretek, 

• megszűntek az ökológiai kiegyenlítő felületek, 

• koncentrált állattartó telepek épültek, 

• megváltozott a falvak szerkezete, beépítési jellege. 

A tendenciák következtében uniformizálódott a hazai mezőgazdasági táj. A kárpótlással bekövetkezett 

tulajdonváltozások pedig a tájszerkezet rehabilitálása helyett növelik a környezeti ártalmakat, elősegítik a 

széttelepülést, a „mindenütt” lehetővé váló beépítést. 

Fátlan térségek növekedése. A táj jellegét a tájszerkezet, a rurál táj szerkezetét a művelési ágak változatossága, a 

mezsgyék milyensége (szegélyeffektus) alapvetően meghatározza. A nagy teljesítményű munkagépek, a 

repülőgépes növényvédelem alkalmazása, a térségi komplex melioráció utolsó láncszemének, a tervezett 

fasorok, a mezővédő erdősávok telepítésének elmaradása miatt még dombvidéken is keletkeztek 1000 ha-nál 

nagyobb fátlan szántók. A fátlan térségekben nincs lehetőség a vad megbúvására, fészkelőhelyekre, a 

természetes vegetáció megmaradt képviselőinek életfeltételeire. 

Táblaméretek növekedése. A rosszul értelmezett racionális géphasználat következtében a táblák mérete egyre 

növekedett. Fasorral, erdősávval történő megosztásukra nem volt igény. 

Ökológiai kiegyenlítő felületek megszüntetése. A nagyüzemi gazdálkodást akadályozó, un. tereptárgyakat, a 

mély fekvésű területeket, a tocsogókat, a kubikgödröket, a mezsgyéket, a horhosokat, a vályogvető gödröket és 

a fasorokat, az erdősávokat az utóbbi évtizedekben feltöltötték, kivágták, lecsapolták, azaz megszüntették. 

Jóllehet éppen ezek a művelési „akadályok” az olyan kiegyenlítő felületek, amelyek 

• a tájképet változatossá teszik, 

• táji kontúrokat képeznek, 

• élethelyet jelentenek veszélyeztetett növény- és állatfajoknak. 

A nedves réteket Nyugat-Európában 1972 óta védik, hazánkban a földvédelmi törvény értelmében ma is 

„meliorálják”. 

Az egy falu – egy rét mozgalom viszont a kezdeti szemléletváltás konkrét és jó példája. 

Koncentrált állattartó telepek létesítése. Az új típusú majorok környezetszennyező forrásokká váltak. Az 

állattartó telepeken keletkező húgylé, hígtrágya, az erős szaghatás emberre, növényre egyaránt kedvezőtlenül 

hat. Az ipari jellegű, zárt technológiájú ólak, istállók pedig a mezőgazdasági tájtól idegen építészeti elemekként 

jelennek meg. Az állattartó telepek környezeti és vizuális ártalmat egyaránt jelentenek. 

A melléküzemágakban keletkezett hulladékok jellege és mennyisége új típusú környezeti ártalmak forrásává 

vált. 
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Falvak megváltozása. Magától értetődően a hanyatló települések őrizték meg leginkább a népies jellegű lakó- és 

gazdasági épületeket. A stagnálóak kisebb mértékben, a dinamikusan fejlődőek pedig uniformizálódtak. Az új 

épületek nélkülöznek mindenfajta tájkaraktert. Hiányzik a mintául szolgáló példa. Zűrzavar alakult ki. A 

mezőgazdasági üzemek utódjai már nem képesek a területeket egységesen kezelni. Az új gazdák még 

képtelenek a jövőjüket jelentő külterület alakítását érdemben irányítani. 

Az időtényező valamennyi folyamatban meghatározó. A terv, a tanulmány statikus, adott időpontban felmerülő 

ismeretekre épül. A dinamikusan változó környezeti-táji adottságok miatt a tájalakulás adott szakaszában 

megállapított szempontok bizonyos idő elteltével érvényüket veszítik. A tervezett elképzelések megvalósításuk 

után adottságnak számítanak. 

A Kárpát-medence a rómaiak óta a népek nagy kavalkádjának színtere. Évszázadokon keresztül a mindenkori új 

telepesek a földből meg tudtak élni. A mai betelepülők erre nem képesek, mert a tömeges mezőgazdasági 

árutermelésre nincsen igény. A falvak pusztulása felgyorsul, a stagnálók helyzete romlik, és a dinamikusan 

fejlődő települések tovább növekednek. 

A hazai településhálózat „urbanista”, erőszakolt megváltoztatását az OTK (Országos Településhálózat-

fejlesztési Koncepció) szentesítette. A központi szerepkör megvonása (tanács, iskola, tsz-iroda áthelyezése, az 

értelmiség elköltözése) után a településhálózat arányos fejlődése megbomlott. Az ENSZ által 1972 óta 

hangoztatott ruralista szemlélet térhódítása pedig hazánkban – az önrendelkező települések, önkormányzatok 

kialakulása ellenére – igen lassú folyamat. A nagyüzemi mezőgazdaság a tájat tönkretette. Hiányzott a 

gazdaszemlélet. A rurális tájat nem alakították okosan. Jóllehet nem a mezőgazdasági termesztés az egyetlen 

oka a hazai tájszerkezet károsodásának. Nagyüzemekre szükség lesz a jövően is, de nem annyira és nem olyan 

módon, ahogyan eddig. A növekvő forgalom, a városkörnyék terjeszkedése és az üdülési célú tájhasználat 

egyaránt oka a változásoknak. A kárpótlással pedig kiszabadult a szellem a palackból. Ma már elmondhatjuk, 

utolérjük a mindent elárasztó építkezésekkel a fejlett országokat, holott egyetlen „eladható” értékünk a be nem 

épített, a kevésbé befolyásolt hazai táj lenne (lett volna). 

Magyarország területének 86%-a mező- és erdőgazdasági hasznosítású, amely a közigazgatási, ill. az építésügyi 

szabályozás szempontjából külterület. E területek hasznosítása, rendezése hosszú időn át az ÉVM2 által 

irányított területrendezési tervezés – ill. ennek szakági munkarésze, a tájrendezési tervek – kapcsán, valamint a 

MÉM3 által irányított térségi komplex meliorációs tervezés alapján történt. A természetvédelmi területekre – 

amelyek az országnak közel 10%-át jelentik – regionális tájrendezési, helykijelölési, kezelési stb. tervek 

készültek. 

A térségi komplex melioráció során tágabban értelmezve az adott terület potenciáljának maximális kihasználása, 

szűkebb értelemben a mezőgazdasági termesztés gazdaságosságának, ill. a hozamok növelése érdekében 

végeztek beavatkozásokat. 

A tervezés során a feladatok tartalma konkretizálódott, szűkült. A tájrendezés a gyakorlatban elsősorban a 

területrendezés – a „létesítmények” térbeli rendjének meghatározása – ill. a területrendezési tervezés egyik 

alkotóelemévé vált. Ennek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy a területrendezésben lett volna legjobban 

kifejthető az a szakterületek közötti szintetizáló munka, ami a tájrendező feladata (Csemez, 1996). A térségi 

komplex melioráció metodikájának kialakításakor, 1980-ban a tervezési szempontok közé a tájrendezési 

követelményeket is beépítették. Ez elsősorban a melioráció komplex szemléletű megvalósításának és a térségi 

rendszer kialakításának köszönhető. A térségi komplex meliorációs tanulmánytervben a tervezés megalapozását 

jelentő fejlesztési célok meghatározásához külön-külön vizsgálták 

• a térségre általánosan, 

• a táj- és környezetfejlesztésre, valamint 

• a mező- és az erdőgazdasági termelésre vonatkozó előzetes elképzeléseket. 

Az „általános” fejlesztési célokat nem szabad a táj- és környezetfejlesztési céloktól elvonatkoztatottan kezelni. 

Az általános (jelen esetben minden, ami nem konkrét mező- és erdőgazdasági) fejlesztési elképzelések 

mindegyike (pl. ipari fejlesztés) a kialakult tájhasznosítást erősíti vagy módosítja. 

                                                           
2 ÉVM = Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
3 MÉM = Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
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A tájhasznosítás lehetséges módjának, ill. céljának megfelelően alakított területegységek (termelés, település, 

üdülés) összefüggő rendszert alkotnak. A domináns elemek számbavételével lehet tájtípusokat 

megkülönböztetni, tipizálni. 

A tájtípustól függően eltérő mértékben alakultak adott területen – így a meliorációra előirányzott térségben is – 

a mező és az erdőgazdasági területhasználatok. Az egyes táji funkciók ugyanakkor nem „sterilen”, önállóan 

jutnak szerephez az egyes területegységekben, hanem ezért az elsődleges tájhasznosítás mellett másodlagos, sőt 

többcélú tájhasznosítás is lehetséges. 

A természeti adottságok jellemzéséhez ugyanúgy szükség van a vízügyi, a talajtani szakvéleményekre, a 

meteorológiai adatokra, mint később a meliorációs beavatkozások konkrét megtervezéséhez. 

A művi és módosított adottságok feltárása során meghatározhatók a tájhasznosítás általános jellemzői. A terület-

felhasználási kategóriák, művelési ágak, vonalas létesítmények rendszere, a környezeti elemek állapota adja a 

tájjelleg legfontosabb jellemzőit. A tájszerkezet feldolgozásakor érdemes elkülöníteni a meliorációs tervezés 

szempontjából (Csemez, 1996): 

• alapvető (pl. művelési ágak, mezőgazdasági telephelyek, művelési korlátozás alá eső területek, az 

erdőgazdasági területek rendeltetése), 

• kiegészítő (pl. vonalas létesítmények minőségi jellemzői, külterületbe ékelődött ipari telephelyek, 

anyagkitermelő helyek, üdülési létesítmények, városgazdálkodási üzemi telephelyek), 

• befolyásoló (pl. a települések belterületi jellemzői, a tervezési területként lehatárolt térségen kívüli 

jelentősebb létesítmények, környezetvédelmi területi korlátozások, védőtávolságok) hatású táji adottságokat. 

A tájvizsgálat során, az adottságok értékelésekor ki kell emelni azokat a jellemzőket, melyek a táj karakterének, 

jellegének megőrzését, az egyedi tájértékek megvédését és hasznosítását segítik elő. 

A tájjelleg megőrzése nem jelenti a meglévő állapot konzerválását. A termelési potenciál fokozására 

előirányzott meliorációs beavatkozások megváltoztatták a táj „eredeti” állapotát. A tájjelleg megtartása, a 

fontosnak ítélt elemek megőrzése a meliorációt finanszírozó mezőgazdasági üzem létérdeke lett volna. A mély 

fekvésű területek egy részének igen nagy költségű vízrendezése árán nyert – esetenként rossz minőségű – szántó 

például biztos, hogy nem hozott, és sohasem fog annyi gazdasági hasznot hozni, amennyi kárt okoz e terület 

ökológiai kiegyenlítő hatásának elvesztése. 

A térségi melioráció a nagyobb és egységesen kezelhető táblák kialakítására irányult, ezért a természeti értékek, 

az egyedi tájértékek többnyire elpusztultak. 

A tájfejlesztési javaslatok és intézkedések során értékelni kell, hogy az egyes meliorációs beavatkozások hogyan 

módosítják a táj jellegét, a tájszerkezeti változtatások mennyiben előnyös, ill. hátrányos hatásúak, a meliorációs 

beavatkozások mennyiben segítik a környezet állapotának javulását. A tájrendezési tervlapon fel kell tüntetni a 

tájszerkezet meglévő adottságait és a tervezett változás jellemzőit (Csemez, 1996): 

• a tervezett terület-felhasználást, 

• a műszaki infrastruktúra vonalas létesítményeit, 

• a műszaki infrastruktúra jelentősebb egyéb létesítményeit és telephelyeit, 

• a mező- és erdőgazdasági létesítményeket, 

• az egyéb külterületi létesítményeket, amelyek tájhasznosítási konfliktust okozhatnak. 

A tájfejlesztési feladatok fenti részletességű feldolgozása látszólag meghaladja a térségi komplex meliorációs 

tervezés közvetlen célkitűzéseit. A melioráció azonban mind költségét, mind táji hatásait tekintve olyan szintű 

beruházás, ami megköveteli a „területi tervezésben” egységes tájrendezési szemlélet átvételét. 

10.1. 4.10.1 A birtokrendezés, tájrendezés kapcsolatában 
felmerülő (szabályozási) javaslatok 
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A műszaki szabályozás általános érvényű, a táj viszont egyedi. Veszélyes lenne, ha a birtokrendezést 

mechanikusan el lehetne végezni. A konkrét műszaki szabályozás helyett – éppen a mindenkori táj jellegének 

megőrzése érdekében – elveket, szempontokat fogalmazhatunk meg. A javaslatok többsége korlátozó jellegű és 

az alapvető változások, beépítések, művelés alóli indokolatlan kivonások megelőzésére irányul. A felsorolás 

rangsort nem jelent (Csemez, 1996): 

1. Az élővízfolyások (patakok, folyók, öntözőcsatornák) mentén, azok partjától, ill. az árvédelmi töltéstől 

minimálisan 200 m szélességben nem szabad építést, művelési ág változtatást, valamint művelésből kivonást 

előirányozni. 

2. Az élővízfolyások vízminőségének megőrzése, ill. további szennyezésének megakadályozása érdekében a 

vízfolyás menti minimálisan 200 m-es sávban nem szabad intenzív szántóföldi vagy gyepgazdálkodást 

előirányozni. 

3. Meg kell határozni az egyes hazai tájtípusokon (sík vidéki, dombvidéki, hegyvidéki), ill. azok földrajzi 

tájegységeiben a legnagyobb táblaméreteket. 

4. A vízfolyások, a tábla szélén, a földutak mentén fasorok, mezővédő erdősávok telepítését kell előirányozni a 

tájszerkezet rehabilitálása, a diverzitás fokozása érdekében. 

5. Törekedni kell a kedvezőtlen termőhelyi adottságú szántók (mintegy 1 millió ha) erdősítésére vagy 

gyepesítésére. 

6. A védett területek (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, hidrogeológiai védőterület, 

vízvédelmi terület, tájképvédelmi terület stb.) mentén minimálisan 1 km-es sávban pufferövezetet kell 

létesíteni, amelyben csak a védett terület kezelőjének jóváhagyásával lehet a művelési módon, a művelési 

ágon, a kemikáliák alkalmazásán változtatni. 

7. Az egyedi tájértékeket meg kell óvni, és azok ökológiai, valamint tájképi környezetében jelentős módosítást 

előirányozni nem szabad. 

8. A völgyfenéki réteket feltörni nem szabad, sőt törekedni kell a mély fekvésű, belvízveszélyes szántók 

rehabilitálására, esetleg víztározók létesítésére. 

9. Mező- és erdőgazdasági területen anyagkitermelő helyet előirányozni csak környezeti hatástanulmány 

alapján és az utóhasználat megtervezésével szabad. 

10. Az ökológiai kiegyenlítő felületeket, a nedves biotópokat, az extrém száraz élőhelyeket a biológiai 

diverzitás megtartása és/vagy fokozása miatt meg kell óvni, ill. rehabilitálásukat elő kell irányozni. 

11. Az élővízfolyások, elsősorban a patakok további csatornázása helyett azok renaturálására kell 

törekedni. 

12. Nem szabad a mezőgazdasági területeken 0,5 ha-nál nagyobb felületen tereprendezést előirányozni, és 

legfeljebb 1 méternél kisebb bevágást vagy töltést szabad kialakítani. 

13. Az erózióveszélyes, a 15-20 %-nál meredekebb lejtésű szántókat feltétlen gyepnek kell tekinteni, vagy 

erdősíteni kell. 

14. A városok környékén ki kell alakítani az erdő-mező gyűrűt (green belt). 

15. A mezőgazdasági területeken a fásításokat a meglévő fás növényzet (mezsgye, fasor, erdősáv, horhos 

stb.) figyelembevételével úgy kell létrehozni, hogy azok zöldfolyosó-hálózatot alkossanak. 

16. A fenntartható fejlesztés érdekében a mezőgazdasági területekre, a külterületekre birtokrendezési 

és/vagy tájrendezési és/vagy külterület-szabályozási tervet kell a birtokrendezési elvek értelmében, a helyi 

(megyei) rendelkezések figyelembevételével készíteni. 

17. A birtokrendezési (tájrendezési, külterület-szabályozási) terveket (továbbiakban: birtokrendezési terv) 

az érintett földművelésügyi, természetvédelmi, vízügyi stb. hatóságokkal egyeztetni kell. 

18. A birtokrendezési terveket az arra illetékes szervekkel (közgyűlés, hatóságok) jóvá kell hagyni. 
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19. A birtokrendezési tervekben foglalt javaslatokat folyamatosan meg kell valósítani. 

20. A birtokrendezések megvalósításához kedvező bankhitelek szükségesek. 

21. A birtokrendezési tervek ellenőrzésére a Földhivatalt, a Földművelésügyi Minisztériumot, a megyei 

Területfejlesztési Tanácsot kellene felkérni. 

22. A kedvezőtlen látványú felületek eltakarásáról (depónia, ipari üzem, major, állattartó telep) fásítással 

kell gondoskodni. 

23. A mezőgazdasági területeken áthaladó vagy azokkal vizuális kapcsolatban álló nyomvonalas 

létesítmények tájba illesztéséről tereprendezéssel és/vagy fás növények telepítésével kell gondoskodni. 

24. A birtokrendezési terveket a területrendezési tervekkel összhangban kell elkészíteni. 

25. A birtokrendezést a mezőgazdasági területek fejlesztésével, a területfejlesztéssel, a településrendezéssel 

összhangban kell elvégezni. 

11. 4.11 Összefoglalás 

A negyedik fejezet a különböző tájrendezési (tervezési) formákat rendszerezi. 

A sokféle tervezési forma egyike pl. a birtokrendezés is, amelynek sok esetben (a műszaki, jogi, ill. az ingatlan-

nyilvántartással szorosan összefüggő adatrendszere következményeképpen) koordináló szerepe lehet a 

különböző célú, jellegű területrendezésekben, fejlesztésekben. Megállapítható, hogy maga a tájrendezés is 

valójában a „klasszikus” birtokrendezések, tagosítások, telkesítések időszakából eredeztethető. 

A fejezet részletesebben tárgyalja azokat a tájrendezési, tervezési formákat, amelyek gyakran részét képezik a 

birtokrendezési terveknek (pl. környezeti hatásvizsgálat, melioráció, vízrendezés, fásítás, művelési ág változás). 

Önellenőrző kérdések. 

1. Ismertesse a környezeti hatásvizsgálat lényegét, tájrendezési vonatkozásait! 

2. Ismertesse a „területrendezési” (általános rendezési); a „tájrendezési tanulmány” tervezési formákat! 

3. Ismertesse a meliorációs tervek tájrendezéshez, birtokrendezéshez kapcsolódó szempontjait! 

4. Ismertesse a fásítási, erdőtelepítési tervek tájrendezéssel, birtokrendezéssel (környezetfejlesztéssel) 

kapcsolatos szempontjait! 

5. Ismertesse a művelési ág változási tervek tájrendezéssel, birtokrendezéssel kapcsolatos szempontjait! 

6. Ismertesse a bányahelyek, hulladéklerakó helyek tájrendezési, birtokrendezési vonatkozásait! 

Gyakorló feladatok. 

1. Végezze el egy kistájegység, ill. terület vizsgálatát (adatgyűjtéseit); tájanalízis alapján végezzen 

tájdiagnosztikai vizsgálatokat, tegyen megállapításokat, javaslatokat a területrendezésre! 

2. Az első feladat eredményeit kapcsolja össze a terület földhasználatával: a földrészletek, birtoktestek, 

művelési ágak szerkezetének vizsgálatával, korszerűsítési lehetőségeivel! 
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