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A TÖRTÉNETI FELSZÍNBORÍTÁS TÉRKÉPEZÉSE  
A TISZA -VÖLGYBEN 

 
Nagy Dezso  

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlodésért Alapítvány 
nagy.dezso@ecolinst.hu 

 
 

1. Bevezetés, célkituzések 
 

A természetvédelmi és vidékfejlesztési célú tervezési, kutatási tevékenységek 
során nem csak a vizsgált terület jelenlegi állapotának ismerete szükséges, hanem 
alapvetok azok az információk is, amelyek a terület korábbi állapotáról tájékoztatnak, 
illetve arról a folyamatról, amelynek során az elnyerte jelenlegi arculatát. A Tisza 
biológiai változatosságának megorzése integrált ártéri gazdálkodás segítségével c. 
UNDP-GEF program lehetoséget nyújtott a Tisza-völgy történeti tájhasználatának 
feltárását célzó munka elkezdéséhez.  

   
A következo célkituzések megvalósítását tuztük ki: 
 
1. A Tisza-völgyet ábrázoló legfontosabb történeti térképek digitális feldolgozása, 

georeferálása 
Ahhoz, hogy korszeru térinformatikai eszközökkel kezelhetokké váljanak az 

archív térképek, digitális formába kell alakítani ezeket, majd transzformációt kell 
végrehajtani rajtuk, amely biztosítja a topográfiai egyezést a ma használatos 
térképekkel. Ennek a célja az, hogy a különbözo korok térképei összehasonlíthatók 
legyenek egymással. Az eredmény olyan digitális történeti térkép, amely 
térinformatikai fedvényként topográfiailag egyezoen kezelheto más 
adatállományokkal, pl. térképek, légifelvételek, urfelvételek, vízrajzi és úthálózati 
térképek, felszínborítási és vegetációtérképek, stb. Az elkészült térképek a Tisza-
völgyet érinto kutatások számára történeti háttéradatbázis is jelentenek. 

 
2. A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgy meghatározott területein 

Az archív térképek földhasználati, felszínborítási információi alapján olyan 
digitális történeti felszínborítási térképek készítése, amelynek kategóriarendszere 
lehetové teszi a különbözo történeti idoszakok tájhasználatának megismerését és 
összehasonlítását. Ezek mellett még egy olyan felszínborítási térkép létrehozása, 
amely az aktuális állapotokat reprezentálja. A vizsgálat három területet érintett, 
ezek:  

- Tisza holocén ártér Tokaj-Csongrád közötti szakasza, kiterjedés: 2654 km2 
- Kis– Sárrét mintaterület, kiterjedés: 117,4 km2 
- Tisza – Hortobágy mintaterület, kiterjedés: 1920,9 km2 
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A célkituzések megvalósításának a program idobeli határai és gazdasági 
lehetoségei szabtak határt, ezekhez kellett alakítanunk a feldolgozott terület 
kiterjedését és a vizsgált idosíkok számát. Tanulmányunk a három terület közül a 
Tisza – Hortobágy mintaterület történeti felszínborítás térképezésének eredményeit 
mutatja be.  
 
 
2. Anyag és módszer 
 
2.1. A Tisza – Hortobágy mintaterület  
 

A programrészben vizsgált területek elozetes lehatárolása a program szervezoi 
által rendelkezésünkre bocsátott térképek alapján történt. A Tisza és a Hortobágy 
között kijelölt területet Heves, Hortobágy, Püspökladány, Fegyvernek és 
Kunszentmárton települések között helyezkedik el. A mintaterület határait úgy 
húztuk meg, hogy befoglalja a hevesi védett területeket is. E mellett figyelembe 
vettük a történeti térképek fedését, és úgy korrigáltuk a határt, hogy néhány 100m 
miatt ne legyen szükséges újabb térképsorozatokat georeferálni. A vizsgált területet 
az 1. ábra mutatja be. A térképezett terület teljes kiterjedése 1920,9 km2. 

 

 
1.ábra A Tisza-Hortobágy mintaterület átnézetes térképe 
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2.2. A feldolgozott térképi állományok  
 

A történeti tájhasználat térképezése korabeli katonai térképek alapján történt. 
Mindhárom terület esetében feldolgoztuk az I. és II. Katonai Felmérést, valamint a 
mintaterületeken az 1950-es években készült Újfelmérést. (1. táblázat). A jelenkori 
idosík tájhasználati térképe –amihez az összes többi történeti tájhasználatot is 
viszonyítjuk – a CORINE Land Cover 1:50 000-es felszínborítási adatbázis (CLC50) 
alapján készül el.  

BAZ megye területére vonatkozóan a katonai felmérések szelvényei a Miskolcon 
muködo Herman Ottó Múzeum és az Ökológiai Intézet Alapítvány együttmuködésében 
már korábban georeferálásra kerültek (2000-2001), ezeket a térképeket a munka 
során felhasználtuk, állományaikat a korszerubb technikai lehetoségeknek 
köszönhetoen tovább pontosítottuk. A felmérések további szelvényei a HM 
Hadtörténeti Intézet Térképtára és az Arcanum Adatbázis kft. által közösen kiadott 
DVD lemezekrol származnak, ezek .ecw formátumban tömörített digitális állományok. 
Az Újfelmérési térképeket a Hadtörténeti Intézet térképtára bocsátotta 
rendelkezésünkre, ezekbol síkágyas szkenneren készítettünk digitális állományokat. 

A CLC50 adatbázis vizsgált területekre vonatkozó digitális vektoros kivágatát a 
programgazdák vásárolták meg a FÖMI-tol és bocsátották rendelkezésünkre. 
 
 

Idosík 
 

1. Katonai 
Felmérés 
1783-84 

2. Katonai 
Felmérés 
1856-66 

MN Újfelmérés 
1955-57 

CLC 50 
1998-99 

Georeferált szelvények 
száma 

12 16 28 Vektoros állomány 

Térképek forrásai 
Hadtörténeti 
Térképtár1 
Arcanum 20042 

Hadtörténeti 
Térképtár 
Arcanum 20053 

Hadtörténeti 
Térképtár 

FÖMI4 

 
1.Táblázat A feldogozott térképmuvek és a georeferált szelvények száma 
 
2.3. Módszerek 
 

A vizsgálat során: 
- beszereztük a terület történeti térképeit 
- EOV alapfelületnek megfeleloen georeferáltuk a térképeket 
- digitalizáltuk az egyes idosíkok történeti felszínborítását 
- a CLC50 adatbázist átalakítottuk a történeti felszínborítás kategória-

 rendszerébe 
- elkészítettük az egyes idosíkok felszín-borítási statisztikáit 

                                                 
1 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.  
2 Arcanum Adatbázis Kft : Az Elso Katonai Felmérés, DVD lemez, Budapest 2004 
3 Arcanum Adatbázis Kft : A Második Katonai Felmérés, DVD lemez, Budapest 2005 
4 FÖMI:. Az 1:50.000 léptéku országos CORINE Felszínborítási (Land Cover) adatbázis. Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest  
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- megjelenítettük és értékeltük a felszín-borítás változásait 
 

A történeti térképek georeferálását Szász Róbert végezte. A feldolgozott 
szelvényeket a 2. ábrán mutatjuk be. 

A felhasznált történeti térképek jellemzoit, a georeferálás, a történeti 
felszínborítás térképezésének módszereit és kategória-rendszerét a módszertani 
fejezetben ismertettük (HIVATKOZÁS!!), ezért itt nem részletezzük. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
2.ábra 
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3. A földhasználat és felszínborítás változása a Tisza-Hortobágy 
mintaterületen  
 
3.1. Az I. Katonai Felmérés 
 

A felmérés a török uralom utáni, de még az ipari forradalom és a nagy 
folyószabályozások elotti állapotában mutatja be a területet. A Rákóczi 
szabadságharcot követo nyugodtabb idoszak alkalmat adott a népesség 
növekedésére, a falvak terjeszkedésére. Térképünk ennek az idoszaknak a kezdetét 
ábrázolja, amikor a természeti táj eredeti szerkezete még felismerheto (térkép: 3. 
ábra, részletes térkép: 2. melléklet, statisztikai adatok: 4. ábra, 1. melléklet). 

 

 
 

3. ábra 
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A Tisza - Hortobágy mintaterület felszínborítása 
az I. Katonai Felmérés alapján (1783-84)
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 4. ábra 

 
A térség arculatát a szabályozatlanul hömpölygo, kanyarulatait szabadon alakító 

Tisza és a hozzá kapcsolódó vizenyos, mocsaras területek határozzák meg. A 
felszínborításban a gyepek dominálnak (39%), mellettük a mocsarak és a muvelt 
területek borítása hasonló arányú (∼30%).  

Meglepo mértéku a terület fátlansága, csak a folyó mentén fordulnak elo néhány 
kisebb foltban ligeterdok, cserjések, a fás felszínek összes kiterjedése nem éri el a 
0,6%-ot. Magányos fákat is csak egyet-egyet jelölnek, pedig fontos tájékozódási 
pontok lehettek a síkságon. A Tisza-völgytol keletre egyetlen erdofoltot jelölnek a 
Zádor-halom mellett. 

A Tisza folyásával holtágak és erek alkotnak hálózatot, összekötve a folyóháton 
kívül rekedt mocsarakat az élovízzel. Tavakból és mocsarakból álló szövevényes 
vízrendszer figyelheto meg az Igar- Tiszaszentimre és Tiszaderzs háromszögben.  

Szalóknál (ma Abádszalók) ágazik ki a Mirhó-fok, amely a Tisza árvizeit vezette 
ki a kunság lapályai felé. A kifolyó vizek Kunhegyestol ÉK-re gyultek össze, jelentos 
mocsárvidéket alkotva, ahonnan a Kakat-éren keresztül folytak tovább a Karcag, 
Kisújszállás környéki mocsarakat táplálva. A Mirhó-fokon ekkor már megépült a 
Mirhó-gát (5. ábra), de a fok a térképezés idején nem volt lezárva, ezért az eredeti 
vízhálózat még megfigyelheto. (A Mirhó gátját már 1754-ben elkezdték építeni, de 
többször megrongálódott, illetve elbontották, a fok végleges elzárására csak néhány 
évvel a térkép készítése után, 1785-87-ben került sor5.) 

 
 

                                                 
5 http://www.kotivizig.hu/WEB/KOTIVIZIG/INTRANET.NSF/velozmeny?OpenPage 
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5. ábra A Mirhó-gát  

 
Az elso katonai felmérés viszonylag kevés határozott, mederben folyó 

kisvízfolyást jelöl (pl. Nagy-ér, Kakat-ér), ekkor még mocsárrendszerek fuzodnek 
egymásba. A lapályokat kitölto mocsarak mélyebb részein tavak, nyílt vízfelszínek 
találhatók, ezek egy részét halastóként hasznosítják,6 amelyekbe a Tisza áradásai 
szállítják az utánpótlást, pl. „Karászos laponyag”, „Karászos moraszt”. A mocsarak 
peremein és a beékelodo hátakon vizenyos és szárazabb gyepek találhatók, ezeket 
legeloként hasznosítják. Összefüggo, nagy kiterjedésu mocsarakkal tagolt 
gyepterület található Nagyiván és Karcag között. 

Szántóként a magasabb fekvésu területeket muvelik, ezek általában 
összefüggoen helyezkednek el, kevés a gyepek, mocsarak közé beékelodo 
szántóterület. Néhány településtol viszonylag nagy távolságra fekszenek a 
szántóföldek, pl. Tiszasüly, Kisköre.  

A térség valamennyi települését feltünteti a térkép, amelyen jól 
tanulmányozható az archaikus településszerkezet, a kétbeltelek, vagy ennek 
különbözo stádiumban lévo átalakuló formája. Az egyik telken található a lakóház 
(lakóhely), míg a másikon a gazdasági udvar (szálláskert), amely az állattartás, 
terménytárolás helye. Ezek a telkek térben elkülönülnek, de szerves tartozékai 
egymásnak.  

 

                                                 
6 Bellon Tibor: A nagykunsági mezovárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. Században. Karcag Város Önkormányzata, Karcag, 

1996,Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár 
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6. ábra Kétbeltelkes település: Nagykörü  

 
Jellegzetesek az ún. „szállások”, a kiterjedt szántók közé ékelodo 

tanyacsoportok, amelyek a mezovárosokhoz és nagyobb településekhez kötodnek, pl. 
„Szállás nach Kunhegyes gehorig”. A területen négy nagyobb „szállás” csoport 
található: Karcag, Kunhegyes, (Kun) Madaras és Abád települések szállásterületei. 
Ezeken kívül is találhatók még elszórtan puszták és tanyák, valamint az utak és 
átkelohelyek mellett fogadók, kocsmák.  

Legtöbb településhez szoloskert, „szolohegy” is tartozik, ezek kisebb-nagyobb 
távolságra fekszenek a lakóhelyektol. A szoloskertek kiterjedése általában 10-60 ha 
közötti, a teljes területre vonatkoztatott részarányuk 0,6%. A szolo között 
elszórtan gyümölcsfákat is jelölnek, különálló gyümölcsöst csak egy-két kicsiny 
foltban jelöl a térkép. 

A térkép sok halmot tüntet fel, ezek többségét meg is nevezi, fontos 
tájékozódási pontok lehettek a felmérés során.  
 
3.2. A II. Katonai Felmérés 
 

A II. katonai felmérés szelvényei az 1848-as szabadságharcot követo években 
készültek. A hosszúra nyúlt felmérés eredményeként rendkívül részletes és gondosan 
kivitelezett térképek születtek, melyek óriási részletgazdagsággal ábrázolják a 
vizsgált területet (térkép: 7. ábra, részletes térkép: 3. melléklet, statisztikai adatok: 
11. ábra, 1. melléklet). 
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7. ábra 

 
Az aprólékos térképi ábrázolás feltárta a vízrendszer mélyebb részleteit: 

megmutatja az övzátony-sorozatok közé ékelodo tavakat, kibontakoztak a 
mocsárrendszereket összeköto helyi és regionális jelentoségu erek, amelyek fontos 
szerepet töltöttek be a vízrendszer muködésében. Ebben az idoszakban már folyik a 
Tisza szabályozása: gátak épültek, amelyek leválasztják a folyótól a korábbi 
árterületeit, s elkezdodött a Tisza „kiegyenesítése” is. A térkép azt az állapotot 
mutatja, amikor már megépültek az új medrek kezdeményei, de a kanyarulatok még 
nem szakadtak le, a Tisza víztömegének a legnagyobb része még az eredeti mederben 
folyik.  
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8. ábra Átvágott fokok Tiszaburánál 

 
Szembetuno a terület átalakításának mértéke: a korábban összefüggo több 100 

km2-es mocsárvidékek eltuntek, csak a mélyebb fenekekben maradtak meg 
hírmondóik. A Mirhó elzárásával ármentesítették Kunhegyes környékét, lecsapolták a 
településtol ÉK-re és DNY-ra fekvo nagy mocsarakat. Összességében felére csökkent 
a nyílt vízfelszínek és vizenyos területek kiterjedése, nagyobb mocsaras területek 
már csak Pély környékén, a Tisza mentén, a Hortobágyon és Karcagtól délre 
találhatók. 

 

 
 
9. ábra A rétek parcellázása és felszántása (Pély) 
 

A gyepek tekintetében kettos tendencia érvényesül, egyik a gyepek fogyását 
eredményezi: a településekhez közel eso gyepeket beszántják. Ennek ütemét a 
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mocsarak kiszárításából származó gyepkeletkezés többszörösen meghaladja. A 
folyamat eredményeként a gyepterületek kiterjedése több mint 8%-kal nott az elozo 
felméréshez képest. A gyepek kb. háromnegyede legelo, egyharmada rét, kaszáló. A 
fás területek kiterjedése változatlan, 0,6%.A muvelt területek részaránya közel 
harmadával nott, aminek a fo tömegét a szántók adják, amelyek a gyepek és lecsapolt 
vizenyos területek rovására terjeszkedtek. Kis mértékben nott a szolok és 
gyümölcsösök kiterjedése is. Közel kétszeresére nott a lakott, beépített területek 
aránya, új településként megjelent Fegyvernek, amit 1846-ban német ajkú lakossággal 
telepítettek be. A településhálózattól távol eso területek hatékony muvelése 
érdekében megjelentek a tájban a tanyák és a nagyobb volumenu mezogazdasági 
termelést folytató majorságok, puszták. A felmérés alapján több mint 850 tanyát, 
majort és pusztát regisztráltunk, ami több mint négyszerese az elso katonai 
felmérésen feltüntetetteknek. Ezek egy része már az akkori viszonyok között 
nagyüzeminek tekintheto termelésre rendezkedett be.  

 
       

A Tisza - Hortobágy mintaterület felszínborítása 
a II. Katonai Felmérés alapján (1856-66)
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10. ábra 

 
 
 



 19 

 
 
11. ábra Rizsföldek és halastavak (Karcag) 

 
Elkezdodött a vasútvonalak és a kövezett foutak kiépítése. A mezogazdasági 

területeket vonalzó mentén tervezett útrendszerek tagolták fel, ezek mentén 
szélesebb, keskenyebb gyepsáv is található, amelyek az állatok hajtását segítik. 

A települések közelében jellemzoen megtalálhatók a földnyero és vályogveto 
gödrök, vagy az ezek helyén kialakult kistavak. 

 
3.3. Az Újfelmérés 
 

Az Újfelmérés szelvényei az 1950-es évek második felében, a szocializmus 
építésének „lendületes” szakaszában készültek. A mezogazdaság átalakításának elso 
szakasza már lezajlott, egymás mellett muködtek a kisparaszti gazdaságok és a TSZ-
ek. Mindkét gazdálkodó típus a megmuvelheto földterületek maximális kihasználására 
törekedett, s ezek mellett érvényesültek a központi mezogazdasági politika „ország 
megváltó, természetet leigázó” szándékai is. Ezek a tényezok határozták meg a 
térség arculatát (térkép: 12. ábra, részletes térkép: 4. melléklet, statisztikai adatok: 
14. ábra, 1. melléklet). 
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 12. ábra 
 

A vízrendszer átalakításának legnagyobb része lezajlott, a Tisza szabályozása 
megtörtént, csaknem teljes egészében kiépült az árvízvédelmi rendszer is. Az 
egykori kisvízfolyások többsége felszámolásra került, egyes szakaszaik beépültek a 
belvízelvezeto és öntözocsatornák rendszerébe, amelyek behálózzák az egész 
területet.  

A táj korábbi jellegét meghatározó gyepes, mocsaras felszínek helyét szántók 
és rizsföldek vették át. Csak a Nagyiváni-pusztán és Hevesi-pusztán, az egykori 
mocsarak mélyebb fekvésu medencéiben maradtak meg nagyobb foltban rétek s 
legelok. A gyepek kiterjedése felére, a vizek és vizenyos területek kiterjedése 
ötödére csökkent. 

A szántóföldi hasznosítás dominál a táj arculatában. Az elozo felméréshez 
képest közel kétszeresére nott a muvelt területek kiterjedése, ami a vizsgált terület 
68,5%-át foglalja el. Ebbol közel 26 000 ha kiterjedésben, a mintaterület 13,5 %-án 
rizst termesztenek.  

A szolok és gyümölcsösök kiterjedése közel kétszeresére nott a korábbi 
felméréshez képest, de itt figyelembe kell venni, hogy a filoxéravész után a teljes 
területet újratelepítették, ezáltal a szolok fajösszetétele is átalakult. A 
gyümölcsösök kiterjedése többszörösére nott, a növekedés túlnyomórészt a 
nagyüzemi gyümölcsfa ültetvények telepítésének köszönheto. 
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Jelentosen, több mint 2%-kal nott az erdoterületek kiterjedése. Az új erdok 
nagy részét a Tisza mentén, a hullámtéren és a morotvák partján telepítették, de a 
terület belsejében is megjelentek a nagy kiterjedésu telepített erdok, amelyek 
foként tájidegen fajokból álltak (akác, nemesnyár, stb).  

A települések és telephelyek kiterjedése több mint kétszeresére nott, jelentos 
területen épültek mezogazdasági telephelyek (TSZ telep), és ipari telephelyek 
(gépállomások, katonai repülotér, stb.). Több új település(rész) is létrejött: 
Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Berekfürdo). Jellemzo még a tanyák 
nagy száma, közel 3500 tanya található a területen. 
 

 
 
13. ábra Szabályozott meder, holtág, rizsföldek Koteleknél 

 

A Tisza - Hortobágy mintaterület felszínborítása 
az Újfelmérés alapján (1955-57)
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14. ábra  
 

3.4. CORINE Land Cover 50e 
 

Az adatbázis aktualitása 1998-99 évekre vonatkozik, tehát a rendszerváltás 
után közel egy évtizeddel készült (térkép: 15. ábra, részletes térkép: 5. melléklet, 
statisztikai adatok: 16. ábra, 1. melléklet).  

 

 
 
15. ábra 
 

A CLC50 adatbázis jellemzoit és a feldolgozás módszerét a módszertani 
tanulmányban ismertettük. Kategóriarendszere legtöbb esetben megfeleltetheto a 
tájtörténeti térképezés során kialakított kategóriáknak. Néhány kisebb eltérés 
adódik, pl. a réteket és legeloket nem lehet megkülönböztetni, ezért ezeket 
összefoglalóan gyep kategóriába soroltuk. A felszínborítási térkép minimális 
foltmérete 4ha, tehát részletessége alacsonyabb mint a történeti térképezés 
felbontása. 

A térképre tekintve látható, hogy a táj felszínborítása lényegesen nem 
változott az 1950-es évekhez képest. A vízrendszerben jelentkezo legnagyobb 
változás a Tisza-tó felduzzasztása, e mellett még közel 2000 ha halastó létesült a 
területen. A vízhálózat alapveto elemei változatlanok, az öntözocsatorna-hálózat 
bovült.  
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A Tisza - Hortobágy mintaterület felszínborítása 
a Corine LC 50e alapján (1998-99)
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16. ábra 
 

A szántóföldi muvelés területe kb. 7%-kal növekedett elsosorban a rizsföldek 
rovására, amelyek kiterjedése a tizedére esett vissza. A felhagyott rizsföldek egy 
részét beszántották, másik része begyepesedett. Csökkent a szolok és gyümölcsösök 
aránya is. Összességében a muvelt területek kiterjedése kb. 5%-kal csökkent az 50-
es évekhez képest. 

Az erdoterületek nagysága több mint kétszeresére nott, azonban ezek 
négyötöde tájidegen fajokból álló ültetvény. A gyepterületek kiterjedése kb. 2,5%-
kal csökkent. 

Jelentosen nott a beépített területek aránya, ezen belül a mezogazdasági és 
ipari telephelyek kiterjedése gyarapodott számottevoen. 
 
3.5. Összefoglaló adatok, a felszínborítás változásának tendenciái  

 
A térképezett területre vonatkozó felszínborítási statisztikai adatok 

összesítését a 2. táblázatban foglaltuk össze. A könnyebb áttekinthetoség 
érdekében 6 fokategóriába vontuk össze a használt történeti felszínborítási 
kategóriákat. Az adatsorok alapján készített 17.-18. ábrák  szemléltetik a területi 
adatok változását.  
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I. KATONAI 

FELMÉRÉS (1783-
84) 

II. KATONAI 
FELMÉRÉS (1856-

66) 

ÚJFELMÉRÉS 
(1955-57) 

CLC 50 
(1998-99) 

Terület Arány Terület Arány Terület Arány Terület Arány 
Kód FOKATEGÓRIÁK 

[Ha] % [Ha] % [Ha] % [Ha] % 

1 Települések, 
telephelyek 1 601 0,83 2 901 1,51 7 015 3,65 9 062 4,72 

2 Muvelt területek 55 180 28,73 67 891 35,34 131 535 68,48 121 769 63,39 

3 Erdok, fás 
területek 1 119 0,58 1 287 0,67 5 046 2,63 11 282 5,87 

4 Gyepek 75 063 39,08 90 824 47,28 41 690 21,70 36 843 19,18 

5a Nyílt vízfelszinek 6 267 3,26 5 204 2,71 2 112 1,10 7 047 3,67 

5b Mocsarak, 
vízhatású ter. 52 833 27,50 23 904 12,44 4 596 2,39 6 040 3,14 

6 Egyéb felszínek 27 0,01 77 0,04 94 0,05 46 0,02 

  ÖSSZESEN 192 089 100,00 192 089 100,00 192 089 100,00 192 089 100,00 

 
2. táblázat      A Tisza-Hortobágy mintaterület felszínborításának változása 
 

A felszínborítás változása a Tisza - Hortobágy 
mintaterületen (1784-1999)
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17. ábra 
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18. ábra 
 

A grafikonok és ábrák mutatják be a területen lejátszódó felszínborítási 
folyamatokat:  

- A vizsgált idoszakban a muvelt területek kiterjedése folyamatosan 
gyarapodott, több mint kétszeresére nott. Maximumát az 1950-es években 
érte el, amikor több mint 68% volt, s jelenleg is dominál ez a hasznosítási mód, 
bár kisebb csökkenést mutat a 20. század fordulójára. 

- Hasonló emelkedo tendenciát mutat – közel hatszorosára nott- a beépített 
területek (települések, telephelyek) arányának változása, bár kiterjedésében 
lényegesen alatta marad az elozo kategóriának (4,7%).  

- A muvelt területek növekedése elsosorban a gyepek és vizes területek 
rovására történt, ami csak a terület kiszárításával volt elérheto. Ennek 
elofeltétele volt a Tisza szabályozása, a térség vizeinek elvezetése, ami a 
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20.századra megvalósult. Az egykori vízivilágnak az illúzióját hozta vissza a 
Tisza-tó felduzzasztása. 

- A térség a 18. és 19.században alapvetoen fátlan táj volt, az erdok részaránya 
0,6% alatt maradt. A 20.századi erdotelepítéseknek köszönhetoen a fás 
területek kiterjedése tízszeresére növekedett, azonban ezek túlnyomó része 
tájidegen fafajokból álló erdoültetvény.  

 
A területi változások szemléltetésére az fo felszínborítási kategóriák 

idosíkonkénti leválogatásával térképsorozatokat készítettünk. Ezek illusztrálják a 
vizsgált kb. 215 év felszínborításban és területhasználatban lejátszódó folyamatait. 
A térképsorozatokat a 19.-23. ábrák  mutatják be. 
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19. ábra A beépített felszínek alakulása a Tisza-Hortobágy mintaterületen 
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20. ábra A nyílt vízfelszínek és vizenyos területek a Tisza-Hortobágy mintaterületen  
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21. ábra Az erdok és fásterületek  alakulása a Tisza-Hortobágy mintaterületen 
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ó  
 

22. ábra A gyepes felszínek alakulása a Tisza-Hortobágy mintaterületen 
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23. ábra A muvelt  felszínek alakulása a Tisza-Hortobágy mintaterületen 
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3.6. A felszínborítás állapotának változása 
 

A felszínborítás állapotával kapcsolatos módszereket és definiciókat a 
módszertani leírásban mutattuk be. Az állapot kategóriák használatánál fontos 
figyelembe venni azt, hogy NEM az élohelyek és társulások ökológiai állapotát 
tükrözi, (sajnos ilyen adatok nem állnak rendelkezésre), hanem a felszínborításra 
vonatkozik, azt mutatja be, hogy milyen mértékben alakult át a természetes 
felszínborítás az adott területen.  

A vizsgált négy idoszakra vonatkozóan meghatároztuk az egyes 
állapotkategóriák kiterjedését, amit a 24. ábrán mutatunk be. A felszínborítás 
állapotának területi változásait a 25. ábra szemlélteti. 

A természetes és természetközeli állapotú felszínek kiterjedése az áttekintett 
215 év alatt folyamatosan csökkent, az 1950-es évektol stagnálás mutatkozik. A 
muvelt és burkolt felszínek változása ennek a tükörképét mutatja. A burkolt 
felszínek kiterjedése többszörösére nott az idoszak alatt. 
 

A felszínborítás állapotának változása a Tisza - 
Hortobágy mintaterületen (1784-1999)
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24. ábra  

 



 33 

 
 
25. ábra  

 



4. Mellékletek 
 
1. Melléklet Részletes statisztikai adatok Tisza – Hortobágy mintaterület  
 
 I. Katonai Felmérés    II. Katonai Felmérés    Újfelmérés     CLC50   

Terület Arány  Terület Arány  Terület Arány  Terület Arány 
Kód KATEGÓRIA [Ha] %  Kód KATEGÓRIA [Ha] %  Kód KATEGÓRIA [Ha] %  Kód KATEGÓRIA [Ha] % 
12 Falusias településrész 884 0,46  12 Falusias településrész 1478 0,77  11 Városias településrész 14 0,01  11 Városias településrész 138 0,07 
13 Kert, kert jell.komplex 584 0,30  13 Kert, kert jell.komplex 608 0,32  12 Falusias településrész 2819 1,47  12 Falusias településrész 4236 2,21 
14 Temeto 13 0,01  14 Temeto 79 0,04  13 Kert, kert jell.komplex 1204 0,63  13 Kert, kert jell.komplex 1799 0,94 
17 Mg. telephely 13 0,01  16 Ipari, keresk. tph.  9 0,005  14 Temeto 143 0,07  14 Temeto 128 0,07 
18 Tanya 106 0,06  17 Mg. telephely 108 0,06  15 Park 1631  0,85  15 Park 276 0,14 
21 Szántóföld 54096 28,16  18 Tanya 619 0,32  16 Ipari, keresk. tph.  69 0,04  16 Ipari, keresk. tph.  725 0,38 
22 Szolo 1080 0,56  21 Szántóföld 66228 34,48  17 Mg telephely 508 0,26  17 Mg telephely 1429 0,74 
23 Gyümölcsös 4 0,002  22 Szolo 1349 0,70  18 Tanya 589 0,31  18 Tanya 174 0,09 
31 Lombos erdo 720 0,38  23 Gyümölcsös 314 0,16  19 Egyéb beépitett 38 0,02  19 Egyéb beépitett 156 0,08 
33 Cserjés 399 0,21  31 Lombos erdo 1001  0,52  21 Szántóföld 102992 53,62  21 Szántóföld 118143 61,50 
4 Gyep 72734 37,86  33 Cserjés 286 0,15  22 Szolok 1551  0,81  23 Gyümölcsös 622 0,32 

48 Vizenyos gyep 2330 1,21  41 Legelo 65181 33,93  23 Gyümölcsös 541 0,28  25 Rizsföldek 2957 1,54 
51 Mocsár 25502 13,28  42 Kaszáló 25642 13,35  24 Nagyüzemi gyümölcsös 547 0,28  29 Egyéb mg.terület 47 0,02 
52 Nádas, gyék. mocsár 27331  14,23  51 Mocsár 15276 7,95  25 Rizsföldek 25904 13,49  31 Lombos erdo 1816 0,95 
55 Folyó 2848 1,48  52 Nádas, gyék. mocsár 5025 2,62  31 Lombos erdo 4645 2,42  33 Cserjés 2139 1,11  
56 Állóvíz 3419 1,78  55 Folyó 1822 0,95  33 Cserjés 176 0,09  35 Tájidegen ültetvény 7214 3,76 
62 Homok, kavics felszín 23 0,01  56 Állóvíz 3382 1,76  35 Tájidegen ültetvény 225 0,12  39 Egyéb erdo 114 0,06 
63 Külszíni bánya 4 0,002  59 Egyéb vizhatású terület 3603 1,88  41 Legelok, száraz gyepek 32740 17,04  4 Füves területek 36843 19,18 
  ÖSSZESEN 192 089 100  62 Homok, kavics felszín 1 0,001  42 Rétek, nedves gyepek 8950 4,66  51 Mocsár 6040 3,14 

     63 Külszíni bánya 76 0,04  51 Mocsár 522 0,27  54 Halastó egyéb tó 2099 1,09 
       ÖSSZESEN 192 089 100  52 Nádas, gyék. mocsár 1829 0,95  55 Folyó 2398 1,25 
          54 Halastó egyéb tó 297 0,15  56 Állóvíz 2550 1,33 
          55 Folyó 1364 0,71  63 Külszíni bánya 46 0,02 
          56 Állóvíz 452 0,24    ÖSSZESEN 192 089 100 
          58 Vizenyos legelo 1453 0,76      
          59 Vizenyos rét, kaszáló  792 0,41      
          62 Homok, kavics felszín 72 0,04      
          63 Külszíni bánya 22 0,01      
            ÖSSZESEN 192 089 100      



2. Melléklet Történeti felszínborítás és földhasználat a Tisza – Hortobágy mintaterületen az I. Katonai Felmérés alapján (1783-84) 
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3. Melléklet: Történeti felszínborítás és földhasználat a Tisza – Hortobágy mintaterületen a II. Katonai Felmérés alapján (1856-66) 
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4. Melléklet: Történeti felszínborítás és földhasználat a Tisza – Hortobágy mintaterületen az Újfelmérés alapján (1955-57) 
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5. Melléklet: Történeti felszínborítás és földhasználat a Tisza – Hortobágy mintaterületen a CLC50 alapján (1998-99) 
 

 



A TÖRTÉNETI FELSZÍNBORÍTÁS TÉRKÉPEZÉSE 
 

Nagy Dezso  
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlodésért Alapítvány 

nagy.dezso@ecolinst.hu 
 

Eloszó 
 

A régi térképek a táj történetének egy-egy pillanatát orzik. Annak a régi 
világnak a képét, amelyet manapság némi nosztalgiával emlegetünk. Érto módon 
szemlélve és kello alázattal kezelve a térképeket, rádöbbenünk, hogy ezek a kopott 
papírosok tulajdonképpen jegyek a múltba, s idogépként elröpítenek bennünket a 
vizsgált terület életének egy korábbi szakaszába, amikor még nagyapáink, ükapáink, 
vagy ük-ük-ükapáink keze formálta a tájat.  

Egyre többen használják a régi térképeket, minden tudományterület muveloje a 
saját kérdéseire keres válaszokat, s ha szerencséje van, eredménnyel is jár. Az 
Ökológiai Intézet Alapítvány tájtörténeti kutatási programjában 1992-ben kezdtük 
el légifelvétel idosorok és történeti térképek alapján rekonstruálni a táj változásait. 
Kérdéseink egy része természetvédelmi, ökológiai indíttatású volt: 

- milyen jellegu vegetáció borította korábban a területet? 
- hogyan használták, muvelték a földterületeket? 
- hogyan változott a települések kiterjedése és szerkezete? 
- milyen volt a terület vízrajza, vízgazdálkodása? 
- milyen folyamatoknak köszönheto a természetes élohelyek eltunése? 
- milyen körülmények tették lehetové a megmaradt természeti értékeink 

fennmaradását? 
A kérdések másik része technikai, módszertani jellegu volt: 

- hogyan lehet a régi térképek információit egyeztetni a mai állapotokkal? 
- hogyan lehet az archív térképeket topográfiailag egyezoen kezelni a modern 

térképekkel? 
- hogyan lehet a régi térképek földhasználati információit összehasonlítani 

egymással? 
- hogyan lehet elosegíteni a történeti információk minél szélesebb köru 

felhasználását? 
 

A térképek és légifelvételek értelmezése kezdetben még papíron történt, 
késobb a digitális technika és a térinformatika fejlodése és alkalmazása új 
lehetoségeket nyitott a történeti térképek feldolgozásában. Használatukat 
elosegítette, hogy a Hadtörténeti Térképtár és az Arcanum kiadó 
együttmuködésében digitális formátumban kiadásra kerültek a katonai felmérések. 
Ezzel Magyarország egy jelentos kulturális öröksége vált elérhetové a szakmai és 
laikus közönség számára. 

A következokben a katonai felmérések feldolgozásában, értelmezésében elért 
eredményeinket mutatjuk be. Ezek a vizsgálatok elsosorban a történeti 
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felszínborítás feltárására irányultak, de e mellett arra törekedtünk, hogy a leheto 
legtöbb információt dolgozzuk fel és hasznosítsuk a térképek jelei alapján. Bár a 
módszertani útmutató elsosorban a katonai felmérésekre irányul, az itt bemutatott 
eljárások és kategóriák más archív térképek esetében is alkalmazhatók. A módszer 
alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy az, a feldolgozott térképek felbontása 
miatt elsosorban regionális – tájléptéku térképezésre lett optimalizálva. Helyi 
léptéku kérdések vizsgálata során további adathordozók és források bevonása 
szükséges. 
Sok sikert kívánunk a történeti térképek „vallatásához”, a munka során felmerült 
kérdéseket, észrevételeket, tapasztalatokat a fenti e-mail címen várjuk. 
 
1. Bevezetés 
 

A természetvédelmi és vidékfejlesztési célú tervezési és kutatási 
tevékenységek során nem csak a vizsgált terület jelenlegi állapotának ismerete 
szükséges, hanem alapvetok azok az információk is, amelyek a táj korábbi állapotáról 
tájékoztatnak, illetve arról a folyamatról, amelynek során az elnyerte jelenlegi 
arculatát. Kiemelkedo táji, természeti értékekkel rendelkezo területeken különös 
jelentosége van a történeti háttér-információknak. Ezek nélkülözhetetlen elemei a 
biomonitoring programok, természetvédelmi kutatási, rekonstrukciós és 
rehabilitációs tevékenységek, természetkímélo gazdálkodási formák szakmai 
megalapozásának.  

A felhasználható történeti források rendkívül sokrétuek, szinte minden 
anyagban lehet kapaszkodókat, információmorzsákat találni, amelyek ha önmagukban 
nem is, de más adatokkal kiegészítve hozzájárulnak a korabeli táj jellegének, 
állapotának, a területhasználat módjának, a gazdálkodás intenzitásának, mikéntjének, 
az emberek életének, szokásainak megismeréséhez.  

Néhány fontosabb forrástípus a teljesség igénye nélkül: 
- korabeli táj, megye és település leírások (pl. EVLIA CSELEBI, BÉL MÁTYÁS, VÁLYI 

ANDRÁS, MAGDA PÁL, FÉNYES ELEK, BOROVSZKY,HUNFALVY   stb.),  
- földrajzinév és helynév gyujtemények (pl. PESTY FRIGYES munkái), 
- statisztikai és történeti helységnévtárak (pl. MTA-KSH 1996, KSH 1991, stb.), 
- gazdasági, agrár és egyéb statisztikák (pl. M.Kir. KSH 1935, stb.), 
- levéltári dokumentumok (dézsma és adójegyzékek, urbáriumok, határjárások 

leírásai, jegyzokönyvek, levelezések, peres ügyek, egyéb dokumentumok), 
- szaklevéltárak dokumentumai (pl. vízügyi levéltár), 
- egyházi dokumentumok (egyházak, eklézsiák jegyzokönyvei, feljegyzései, stb.), 
- kéziratos térképek (pl. határ és birtokvázlatok, urbáriumi térképek, 

határperek mellékletei, vízrendezési térképek, mérnöki rajzok, stb.), 
- kataszteri felmérések, jegyzékek és térképek , 
- a folyószabályozásokkal kapcsolatosan született térképanyag, mappációk , 
- katonai felmérések (I.-II.-III. Katonai Felmérés), 
- modern térképek (20. századi polgári és katonai térképek , 
- légifelvételek (korai és modern légifelvételek az 1920-as évektol) , 
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- régi fényképek (képeslapok, családi és tájképek, stb.), 
- korabeli festmények, metszetek, 
- szóbeli információk . 
 
A források tanulmányozása mellett fontos információk szurhetok ki a különbözo 

tudományterületek által már feldolgozott, publikált anyagokból is.  
A legfontosabbak:  
- történelmi és helytörténeti publikációk , 
- ágazati történelmi kutatások (mezogazdaság, bányászat, ipar, erdészet, 

vízügy), 
- néprajzi, történeti néprajzi publikációk , 
- történeti földrajzi publikációk , 
- tájegységek monografikus feldolgozásai, 
- régészeti, oskörnyezeti tanulmányok . 

 
A történeti információk alapveto forrásai a történeti térképek, különösen a 

XVIII.-XIX. századi katonai térképek az un. Katonai Felmérések. Ezek a monarchia 
egész területére kiterjedoen részletes és idoszakonként egységes információ 
tartalommal mutatják be a korabeli tájat. Ennek köszönhetoen alkalmasak arra, hogy 
feldolgozásukkal egész Magyarország területére egységes tartalmú történeti 
felszínborítási térképek készüljenek.  
 
Igények 
Számos területen használják- használhatnák a történeti térképek információit. 
Néhány példa ezekre: 

 
 Természetvédelem, ökológia: 
 - vegetációdinamikai, ökológiai kutatások , 
 - biomonitoring vizsgálatok , 
 - természetvédelmi kezelési tervek készítése, 
 - tájrekonstrukció, tájvédelmi kutatások .  

 
Történelem: 
 - régészeti lelohelyek azonosítása, régészeti topográfia, 
 - régészeti objektumok környezetének rekonstrukciója, 
 - történelmi események rekonstruálása, 
 - helytörténeti kutatások . 

 
Földrajz: 
 - történeti földrajz, 
 - hidrográfiai kutatások , 
 - gazdaságföldrajzi kutatások. 

 
Néprajz: 
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 - történeti földhasználat azonosítása, 
 - helynévtárak létrehozása, megjelenítése. 

 
Lehetoségek 

A térinformatika lehetoséget nyújt arra, hogy különbözo térképi állományokat 
digitális formátumban egymásra fektessünk, és közvetlenül hasonlítsuk össze 
információtartalmukat. Ezt nem csak térképekkel, hanem különbözo méretarányú 
légifelvételekkel, urfelvételekkel és a történeti térképekkel is megteheto. Az 
összevethetoséghez az szükséges, hogy topológiailag egymásnak megfeleljenek, tehát 
azonos vetületuek és méretarányúak legyenek. A transzformációt korszeru 
térinformatikai szoftverekkel lehet elvégezni. Mivel legtöbb kutató, tervezohelyen 
már használnak térinformatikai rendszereket, lehetoség van tehát arra, hogy a 
történeti térképeket közvetlenül használják fel a szakemberek.  

A feldolgozás következo lépése az archív térképek információtartalmának 
kinyerése, interpretálása. Ez azt jelenti, hogy a térképen ábrázolt információkat az 
elore meghatározott adatnyerési szempontok szerint külön, önálló állományokká 
alakítjuk (vízrajz, úthálózat, felszínborítás, romok, stb.). Ezek topográfiailag 
megegyeznek az alaptérképpel, azonban attól függetlenül kezelhetok és 
megjeleníthetok, pl. a XVIII. századi vízrajzot ráfektethetjük egy mai térképre.  
 
2. Alapanyagok: a katonai felmérések 
 

Négy jelentosebb térképsorozatot mutatunk be, amelyek megkerülhetetlenek 
egy táj változásainak nyomon követése során. A felmérésekre vonatkozó fontosabb 
adatokat, módját, körülményeit, jellegzetességeit (BORBÉLY-NAGY 1932, CSENDES 

1977, PAPP-VÁRY - HRENKÓ 1989, JANKÓ 1997, JANKÓ 2006) alapján mutatjuk be. 
 
2.1. Az I. Katonai Felmérés  
 
2.1.1. A térképek és a felmérés bemutatása 

 
A térképezés felvételi méretaránya 1:28 800, (1 hüvelyk = 400 bécsi öl vagyis 

2,634cm:758,594m= 1:28800). A térkép vetület nélküli, egységes geodéziai hálózat 
és koordináta rendszer nélkül készült. A tartomány közepe táján elhelyezett, 
pontosan tájolt kezdo szelvényhez folytatólagosan kapcsolták a szomszédos 
szelvényeket. A vetület hiánya miatt nagyobb területen már nem lehetett pontosan 
illeszteni a szelvényeket, sok igazítást kellett végezni, ami torzulásokat 
eredményezett. A felmérés grafikus háromszögelési módszerrel, méroasztal 
segítségével történt. Szögeket csak ritkán mértek, a domborzatot magasságmérés 
nélkül, szemmérték alapján vették fel. Az alapvonal kituzése csak sík, belátható 
terepen lehetett pontos, tagolt, erdos területen csak rövid alapvonallal dolgozhattak, 
ami a mérés pontosságát befolyásolta. A pontsurítés során a részletek 
meghatározása irányzással és lelépéssel, vagy csupán szemmértékkel, becsléssel 
történt. A felmérési technika erosen behatárolta a térképezés pontosságát.  
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A domborzatot alaprajzban ábrázolták, a terepformákat un. pillacsíkozással 
érzékeltették, amelyben a vonalak iránya a lejtok irányát, surusége a lejto 
meredekségét fejezte ki. A tereptárgyakat, létesítményeket stilizálva ábrázolták. A 
felszínborítást és a földhasználatot színezéssel és jelekkel érzékeltették. Egységes 
jelkulcsot nem használtak, a magyarországi szelvényekhez a szelvényeken eloforduló 
jelek alapján utólag szerkesztettek jelkulcsot (BORBÉLY-NAGY 1932). A térképen 
található megírások szép folyóírással készültek. A nem magyar anyanyelvu térképezo 
tisztek sokszor hallomás útján jegyezték le a helyneveket, ami gyakran furcsa 
elírásokat eredményezett. A térképeket kézzel rajzolták és sokszorosították. 

A felmérés országonként ill. tartományonként történt. A Magyar Királyság 
területére vonatkozó szelvények (965 db) 1782 és 1785 között, viszonylag rövid ido 
alatt készültek el. A térképezést Neu alezredes irányításával hadmérnök tisztek 
végezték. Módszereik és eszközeik a kor térképezési ismereteinek és színvonalának 
sem mindig feleltek meg, ami az elkészült térképmu minoségében is tükrözodik. A 
vetület nélküli szelvények mindegyike egyedi térképmunek tekintheto, ezért 
mechanikusan nehezen illeszthetok, a térképrajz sem illeszkedik, folytatódik mindig a 
szomszédos szelvényeken. Elofordulnak jelentos geodéziai pontatlanságok, a surun 
tagolt erdos területeken „egyéni ötletek” is felfedezhetok a domborzatban. A 
földhasználati információk mélysége és részletessége változó, a térképezo, vagy az 
átrajzolást végzo személyek precizitásától függo. Helyenként az apró részletekre is 
kiterjed, máshol egész szolohegyek hiányoznak, vagy teljesen sematizálódik az 
ábrázolás. Az I. katonai felmérés térképanyaga – a fenti pontatlanságok és 
jellegzetességek szem elott tartása mellett – felbecsülhetetlen értéku forrásanyag.  

Az I. katonai felmérés bemutatása során feltétlenül meg kell említeni az 
országleírást, amely a térképek fontos és értékes kiegészítoje. Az országleírásban 
azokat a katonai szempontból fontos információkat gyujtötték össze, amelyek a 
térképen nem jeleníthetok meg. Az országleírás összeállítása a felmérésektol 
függetlenül zajlott, a leírásokat elore megadott szempontok szerint, településenként 
készítették el. A felszínborítás térképezése szempontjából az erdok, a vizek, a rétek 
és mocsarak, az utak és a hegyek (magaslatok) leírása lehet fontos. Az országleírás 
német nyelvu szövegét már több vármegyére vonatkozóan lefordították, ezeket foleg 
a levéltárak adták közre (pl. CSORBA 1993) 

Az eredeti színes, kéziratos szelvényeket a bécsi Kriegsarchiv-ban orzik. 
Magyarország felmérési szelvényei (Original-Aufnahmskarte von Ungarn) a 
Hadtörténelmi Térképtárban eredeti méretu fekete-fehér fotomásolat, és színes 
fénymásolat formájában találhatók meg, ill. már digitális formátumban is megjelentek 
(Arcanum 2004.). Tudnunk kell, hogy a térképtárban megtalálható és DVD-n is 
megjelentetett színes felmérés anyaga, un. Copie változat, ami az eredeti szelvényrol 
manuálisan készített korabeli másolat.  
 
2.1.2. A térképek értékelése a felszínborítás térképezése szempontjából 
 

Az I. Katonai Felmérés az elso olyan térképészeti alkotás, amely országnyi 
területre kiterjedoen részletes és rendszeres információ tartalommal bír. A térkép a 
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török uralom utáni, de még a nagy folyószabályozások és az ipari forradalom elotti 
állapotában ábrázolja hazánkat. A Rákóczi-szabadságharcot követo nyugodtabb 
idoszak alkalmat adott a népesség növekedésére, a falvak terjeszkedésére, a térkép 
ennek az expanziós idoszaknak a kezdetét ábrázolja, amikor a természeti táj eredeti 
szerkezete még felismerheto. A gyönyöruen megrajzolt térképek feltüntetik a 
felszínborítást is, ami egyedülálló lehetoséget jelent a korabeli táj és környezet 
rekonstruálásához. 

A földhasználati színezéssel rendelkezo, esztétikailag nagyon szép térképek a 
késobbi felmérésekhez képest viszonylag kevés objektumot, földrajzi nevet 
tartalmaznak. Topográfiailag jelentos, néhol kilométeres elrajzolások terhelik.  

A földhasználati jelölések általában egyértelmuek, ugyanakkor alig találhatók 
konkrét határvonalak mivel szabadkézi rajzzal, színezéssel érzékeltetik a 
kategóriákat. Tehát az egyes foltok lehatárolása az interpretálást végzo személy 
ítéletétol függoen többféleképpen is történhet. Az egységes térképrajzolási elvek 
hiánya vagy be nem tartása miatt a szelvények rajzolata és jelhasználata változatos 
képet mutat. Az egyes térképlapok jelhasználata kisebb-nagyobb mértékben 
különbözik, azonosságot csak azoknál a térképszelvényeknél találtunk, amelyeket 
ugyanaz a térképezo rajzolt. A színezés különbözosége mellett több 
térképszelvénynél tapasztalható, hogy a színek már kifakultak, ami tovább nehezíti 
az interpretációt.  

Az I. katonai felmérés néhány jellegzetes területét az 1. ábrán mutatjuk be. 
Fontosabb jellegzetességek és a felszínborítás azonosítását, interpretációját 
nehezíto tényezok:  

– a szelvények földhasználati színezése eltéro árnyalatú; 
– a vonalas objektumok és a földhasználati határok kisebb-nagyobb 

eltérésekkel találkoznak az összeillesztett szelvényeken, esetenként nem is 
folytatódnak;  

– a gyepeket zöldessárga színezés jelöli, a rétek és legelok nem különülnek el, 
ezért egységesen a gyep, illetve vizenyos gyep megnevezést alkalmaztuk; 

– a szántókat fehér alapszínnel, néhány szelvényen „barázdákkal” is jelölték. 
Azonosításuk sík terepen általában egyértelmu, meredek felszíneken a 
surusödo pillacsíkozás miatt gyakran jelent problémát a szántó-gyep határ 
elkülönítése, mivel sötétedo alapon nem látszik a színezés változása; 

– a lehatárolást nehezíti, hogy szántóknak nincs mindig éles határa, nem 
tudható, hogy az adott területen valóban szántó volt vagy csak a felületes 
ecsetkezelés hagyott ki egy foltot 

– az erdoket pöttyözés, illetve vonalkázás jelöli. A jelek mérete változó, a 
cserjésekre pontozás utal. A lombos erdoket és fenyveseket nem különíti el 
a térkép; 

– a gyümölcsösöket és a szoloket nem jelölik külön. A szolo jelölés (karóra 
tekeredo inda) legtöbb esetben egyértelmuen azonosítható, de problémák 
adódtak a meredek oldalakon erdokbe ékelodo szolok felismerésénél és 
lehatárolásánál, mivel ezek beleolvadtak a sötét háttérbe. A gyümölcsösök 
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jelenlétét csak valószínusíteni lehet, mivel ezeket általában nem jelölték 
külön. 

 

 
 
1. ábra Néhány jellegzetes terület az I. Katonai Felmérésbol 
 

– a kisebb vízfolyások és a völgyvonalak nem különíthetok el, a nagyobb 
vízfolyások szélessége sok esetben eltúlzottnak tunik;  

– a felmérok a nagyobb mocsarak és erdoségek belsejét valószínuleg nem 
térképezték, ezeken a területek ábrázolása elnagyolt, topográfiailag is 
rendkívül pontatlan;  
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– a mocsarak típusának jelölése szinte térképlaponként változik, ezért az 
alacsony növényzetu és a magas növényzetu mocsarak elkülönítését 
fenntartásokkal kell kezelni. Szintén változó a mocsár-gyep megítélése is, 
ezért több helyen elofordul, hogy az egyik térképlap mocsara a másik 
szelvényen gyepként folytatódik. Az eltéro értelmezés egyik lehetséges oka 
az lehet, hogy a különbözo szelvényeket különbözo évszakokban, eltéro 
vízállású idoszakokban térképezték.  

– a településeken belül a lakó-gazdasági udvar és a kert határa elkülönül. 
– a névrajz kisebb elemei (település-, patak- és völgynevek) hegyes vidékeken 

beleolvadnak a lejtocsíkozásba, ezért nem vagy csak nehezen olvashatók. 
– A tanyákat több térképlapon jelekkel (sátor (?) alak) jelölték. 
– A településeken belül a lakó-gazdasági udvar és a kert határa élesen elkülönül. 

 
2.2. A II. Katonai Felmérés  
 
2.2.1. A térképek és a felmérés bemutatása 

Az I. katonai felmérés viszonylag gyorsan elavult pontatlansága, 
vetületnélkülisége és elsosorban a geodéziai eszközök és módszerek fejlodése miatt. 
Jelentos problémát okozott az, hogy a közös geodéziai alappontok hiánya miatt a 
szelvények nem voltak összeilleszthetok nagyobb területekké. I. Ferenc császár 
1806-ban rendelte el a II. katonai felmérést, amely a Magyar Királyság területén 
több megszakítással 1810 és 1866 között folyt.  
A felmérés un. Cassini-féle vetületben (négyzetes hengervetület) történt, amelynek 
geodéziai alapját többszintu háromszögelési hálózat képezte. A terepi felvétel 1: 28 
800 méretarányú. 1833-tól kezdodoen trigonometriai magasságmérés is segítette a 
felméréseket. A szelvényezés derékszögu szelvényhálózat, ahol a határokat a 
Cassini-vetület hálózati vonalai adják. A szelvények mérete, méretaránya, részben 
jelkulcsa is megegyezik az I. katonai felméréssel. A domborzatábrázolás eleinte 
lendületcsíkozással, majd 1827-tol Lehman-féle geometrikus csíkozással történt, 
amelynek segítségével a lejtoszög is megállapítható. A Magyar Királyság területét 
1079 szelvény fedi, a térképekhez egységes jelkulcs készült. 
A második katonai felvétel geodéziai megbízhatósága jobb, névanyaga, út- és 
vízrajza, a felszínborítás elkülönítése pontosabb és bovebb, mint az elozo felvételé. 
A felmérés azonban már befejezése (abbahagyása) idején sem felelt meg az akkori 
követelményeknek. Ennek legfontosabb okai a következok: (a) a több mint 63 évig 
tartó felmérés már menet közben elavult, tartalma nem követte a végbement 
változásokat, (b) vetületi rendszere idejétmúlt, (c) méretaránya még öl 
mértékegységben készült, miközben egyre több helyen áttértek a méterrendszerre. 
A geodézia muszerei, módszerei és követelményei is megváltoztak a hosszúra nyúlt 
felmérés alatt, ezért egy császári rendelet úgy intézkedett, hogy nem is kell 
befejezni a munkát, hanem el kell kezdeni a harmadik katonai felvételt.  
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2. ábra Néhány jellegzetes terület a II. Katonai Felmérésbol 
 

Az eredeti színes, kéziratos szelvények a bécsi Kriegsarchiv-ban találhatók. A 
Magyar Királyság felmérési szelvényei (Aufnahmskarte des Königreiches Ungarn) a 
Hadtörténelmi Térképtárban eredeti méretu egyszínu fotomásolat, ill. színes 
fénymásolat formájában találhatók meg. A térképek digitális formátumban is 
megjelentek (Arcanum 2005), és kiadásra került a felmérés georeferált változata is 
(Arcanum 2006). 
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2.2.2. A térképek értékelése a felszínborítás térképezése szempontjából 
 

A II. katonai felmérés szelvényei az 1848-as szabadságharcot követo években 
készültek. A hosszúra nyúlt felmérés eredményeként rendkívül gondosan kivitelezett 
térképek születtek, melyek óriási részletgazdagsággal ábrázolják a vizsgált 
területet. A felmérés vizsgált területet ábrázoló szelvényei földhasználati 
színezéssel rendelkezo színes fénymásolatok. Az elozo felmérésnél lényegesen 
részletesebb térképek nagyon sok objektumot, földrajzi nevet tartalmaznak. Néhány 
jellemzo részletet a 6. ábrán mutatunk be. A földhasználati jelölések egyértelmuek, 
viszonylag könnyen interpretálhatók. Fontosabb jellegzetességek és a felszínborítás 
azonosítását, interpretációját nehezíto tényezok:  

 
– Több szelvényen elofordulnak szkennelési hibák: egy-egy függoleges sávban 

néhány pixelsor hiányzik, itt a térkép tartalma „csúszik”. A térképszelvények 
szélein vsz. a hajtogatás miatt néhány pixelsornyi szélességben hiányzik a 
térképi információ 

– Több szelvény helyenként erosen kopott, halvány, a földhasználati módok 
egymástól alig megkülönböztethetok. 

– A földhasználati színezés szelvényenként erosen eltéro árnyalatú, ami 
különösen a gyepek megítélését nehezíti meg.  

– A vonalas objektumok és egyéb határok kisebb-nagyobb eltérésekkel 
találkoznak az összeillesztett szelvényeken, esetenként nem folytatódnak. 
Jelentos eltérések tapasztalhatók a különbözo idoszakban térképezett 
szelvények között. 

– Az erdoket szürkés-barnás színezés, határukat vastagabb vonal jelöli ami néha 
összemosódik az utakkal, vagy más határokkal.  

– a tulevelu és vegyes erdoket állományhatárok nélkül jelölik, így ezeket nem 
lehet elkülöníteni 

– A gyepeknél zöldes-sárga színezés jelöli a legeloket, világoskék-kékeszöld a 
réteket és kaszálókat. 

– A mocsaras területek jelölése jól azonosítható 
– A szántókat fehér alapszínnel jelölték lehatárolásuk általában egyértelmu, 

nehézség azokon a szelvényeken jelentkezik, ahol a gyepek színezése 
elhalványult. Meredek térszíneken a surusödo lejtocsíkozás miatt gyakran 
jelent problémát a szántó–gyep határ elkülönítése, mivel sötétedo alapon nem 
látszik a színezés változása; 

– a gyümölcsösöket és a szoloket külön jelölik, bár nem minden szelvényen 
konzekvens a színezés 

– A településeken belül a lakó-gazdasági épületek és a kert határa élesen 
elkülönül 

– a névrajz kisebb elemei (patak- és völgynevek) hegyes vidékeken beleolvadnak 
a lejtocsíkozásba, ezért nem vagy csak nehezen olvashatók. 
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2.3. A III. Katonai Felmérés  
 
2.3.1. A térképek és a felmérés bemutatása 
 

A Harmadik katonai felmérést 1869-ben rendelték el, hazánkban 1872-1884 
között folyt. Az egész felmérés 1887-re, viszonylag rövid ido alatt (17 év) alatt be is 
fejezodött.  

A helyszíni felmérést 1: 25 000 léptékben készítették el, ez képezte az alapot a 
többi, kisebb méretarányú térképekhez. A felmérés poliéder vetületu, minden 
térképszelvény külön-külön síkban fekszik. A szelvényeken lévo sarok és 
háromszögelési pontokat földrajzi koordinátákkal adták meg, a délkörök számozása 
Ferro-tól történt. A térképezés földrajzi alapja a Monarchia katonai háromszögelési 
hálózata volt, amelyeket grafikus háromszögeléssel surítettek. A bécsi Katonai 
Földrajzi Intézet triginometriai magasságmérési hálózatából származtak a magassági 
adatok, amit részben már az egységes alappont hálózatra vonatkoztatott adatok is 
kiegészítettek. A felmérés magassági adatai az Adriai tenger középszintjére 
vonatkoztak. A domborzatábrázolás szintvonalakkal történt.  

A felszínborítás ábrázolása pontos és részletes, ami a színes térképeken 
színezéssel, a fekete-fehér nyomatokon beturövidítésekkel van jelezve. A fekete-
fehér nyomatokon a szintvonalrajz, az utak és a vízrajz összemosódik a 
felszínborítási jelleghatárokkal, ezek elkülönítése ezért nehézkes. 

A Harmadik katonai felvétel alapján készítették szinte az összes katonai, 
muszaki, tudományos, stb. térképet a két világháború között. Az egykor 
közforgalomban, késobb már csak antikváriumban kapható 1:75 000 léptéku térképet 
még a szocializmus éveiben is használták turistatérképként pontossága miatt. 

Az eredeti színes, kéziratos szelvények a bécsi Kriegsarchiv-ban találhatók 
(Original-Aufnahme der Österreichisch-Ungarischen Monarchie). A történelmi 
Magyarország és Erdély területét 1353 felmérési szelvény ábrázolja. A 
Hadtörténelmi Térképtárban 104 db eredeti színes, kéziratos térképszelvény 
található meg, a többi fekete-fehér nyomdai másolat. A III. Katonai Felmérés 
digitálisan, georeferálva is megjelent (Arcanum 2007). 
 
2.3.2. A térképek értékelése a felszínborítás térképezése szempontjából 
 

A III. katonai felmérés szelvényei az 1880-as években, közvetlenül a kiegyezés 
után készültek. Ez az idoszak a kapitalizálódás korai, egyben nagyon intenzív 
szakasza, amelyben a gazdasági és technikai fejlodés eredményei már nagyüzemi 
méretekben kerülnek alkalmazásra.  
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3. ábra Néhány jellegzetes terület a III. katonai felmérésbol. 
 

A felmérés szelvényeinek többsége földhasználati színezés nélküli, fekete-
fehér nyomat, pontosságuk alig marad alatta a mai térképeknek, nagyobb torzulások 
csak a nagy szintkülönbségu erdos területeken fordulnak elo. Értelmezését a 
földhasználati színezés hiánya és a vonalhálózat (szintvonalak, jelleg- és 
közigazgatási határok, utak, vizek) surusége megnehezíti, egyes területeken a térkép 
nem is értelmezheto. Fontosabb jellegzetességek és a felszínborítás azonosítását, 
interpretációját nehezíto tényezok: 
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– az erdohatárt vastag vonal jelöli, ami gyakran összemosódik az utakkal, vagy 
más határokkal. Szétszabdalt, bonyolult határral rendelkezo erdoterületeken 
nem mindig határozható meg egyértelmuen, hogy a vonal melyik oldala erdo, 
ehhez valószínuleg metszési és nyomdai hibák is hozzájárulnak; 

– a tulevelu és vegyes erdoket jelölik de állományhatárok nélkül, így ezek 
nehezen elkülöníthetok; 

– a gyepeket „H” (Hutweide, Heide – legelo), „W” (Wiese – mezo, rét) betukkel 
jelölik, ezek helyenként hiányoznak. Néhány szelvényen ettol eltéro jelölések 
is elfordulnak  

– a gyümölcsösöket nem mindig jelölik külön a szoloktol, sok esetben 
összetéveszthetok a cserjésekkel 

– a szolok jelölése gyakran hiányzik, határaik nagyon nehezen azonosíthatók 
– településeken belül a lakó-, a gazdasági épületek és a kert határa nincs külön 

jelölve, elválasztásuk ezért nem mindig egyértelmu 
– a névrajz hegyes vidékeken elmosódik, nehezen olvasható; 
– gyakran nehézségekbe ütközik a vizek, utak elkülönítése egymástól és a 

jelleghatároktól, szintvonalaktól. 
 

2.4. Az Újfelmérés 
 
2.4.1. A térképek és a felmérés bemutatása 
 

A II. Világháború után, az 1950-es években kezdodött el Magyarország modern 
térképeinek elkészítése. Az új felmérési térképek készítése 1953-1960 között 
történt, a munkát a HM Térképészeti intézete végezte. A térképezés légifelvételek 
alkalmazásával, szelvényenkénti helyszíni mérésével és részletes bejárással történt, 
mindezt többszintu ellenorzés tette teljessé. A térképek Gauss-Krüger vetületi 
rendszerben készültek, szelvényezésük és részletes jelkulcsuk megegyezett a 
szocialista tömb többi országainak térképrendszerével. A magassági adatok balti 
alapszintre vonatkoznak, a domborzatábrázolás szintvonalakkal történik. A 
felszínborítás ábrázolása pontos és részletes, színezés és jelek kombinációja. A 
térképeket modern színes nyomdatechnikával sokszorosították, a szelvények már 
korszeru kartográfiai nyomatok, amelyek kevéssé különböznek a mai térképektol. A 
térképek egységes szellemben készültek az egykori szocialista tömb országaiban, a 
szelvények jelkulcsa azonos így azok között nincs jelentos ábrázolási, vagy 
értelmezési különbség. A térképek a Hadtörténelmi Térképtárban hozzáférhetok. 

 
2.4.2. A térképek értékelése a felszínborítás térképezése szempontjából 
 

Az Újfelmérés szelvényei az 1950-es évek második felében, a szocializmus 
építésének „lendületes” szakaszában készültek. A mezogazdaság átalakításának elso 
szakasza már lezajlott, egymás mellett muködtek a kisparaszti gazdaságok és a TSZ-
ek. Mindkét gazdálkodó típus a megmuvelheto földterületek maximális kihasználására 
törekedett. A mezogazdaság mellett jelentos ipari fejlesztések is történtek. 
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4. ábra Néhány jellegzetes terület az Újfelmérésbol 
 

A felmérés szelvényein a felszínborítás mellett még rengeteg objektum és adat 
van feltüntetve, pontosságuk is a legnagyobb az eddig bemutatott térképek közül. 
Fontosabb jellegzetességek és a felszínborítás azonosítását, interpretációját 
nehezíto tényezok: 

– az erdok jelzése egyértelmu, a fofafaj nincs mindenütt feltüntetve, illetve 
gyakran nem határolhatók le egyértelmuen a tulevelu erdofoltok; 
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– a szlovákiai területet ábrázoló térképek erosen gyuröttek, firkáltak, kopottak 
voltak, ami néhány esetben nehezítette a pontos interpretációt; 

– az erdotelepítéseket és fiatalosokat, kivágott erdoket a cserjésekhez 
soroltuk; 

– a nagyüzemi gyümölcsültetvényeket alig, sok esetben egyáltalán nem lehet 
megkülönböztetni az extenzív gyümölcsösöktol; 

– a gyepeknél a rét és legelo jól megkülönböztetheto, a vizenyos gyepek nem 
mindig határolhatók le egyértelmuen. 

 
 
3. A térképek georeferálása 
 

Ahhoz, hogy a régi térképek korszeru térinformatikai eszközökkel kezelhetokké 
váljanak, digitális formába kell átalakítani azokat, majd transzformációt kell 
végrehajtani, amely biztosítja a topográfiai egyezést a ma használatos térképekkel. 
Ennek célja az, hogy a különbözo korok térképei összehasonlíthatók legyenek 
egymással és a mai topográfiával. Az eredmény olyan digitális történeti térkép, amely 
térinformatikai fedvényként topográfiailag egyezoen kezelheto együtt más 
adatállományokkal (tematikus és topográfiai térképek, légifelvételek stb.). A 
térképek georeferálásával kapcsolatos topográfiai és térinformatikai módszereket 
Szász Róbert ismerteti tanulmányában (jelen kötetben), ezért ezeket most itt nem 
részletezzük, csak az eljárás fo lépéseit mutatjuk be. 

 Az eljárás lényege, hogy a korabeli térképeket a mai polgári térképészetben 
általánosan használt EOV-vetületnek megfeleloen alakítjuk át úgy, hogy az 
topográfiailag a leheto legpontosabban illeszkedjen a mai térképre. Az illesztés 
történhet a vetületi rendszereket leíró matematikai algoritmusok alapján és/vagy 
közös azonosítópontok alapján.  
A 18.-19.sz.-i felmérések esetén az utóbbi módszert alkalmazzuk. Referencia 
térképnek mindenképpen a történeti térképnél részletesebb, vagy legalább azzal 
megegyezo méretarányú térképet használjunk, tehát a M=1:10 000, vagy 1:25000 
léptéku térképesek alkalmasak erre a célra. A kisebb méretarányú vektoros térképek 
az általános tájékozódásban, az azonosítópontok keresésében és az ellenorzésben 
nyújtanak nagy segítséget. A georeferálás fo lépései:  
 

Az illesztéshez használt alapanyagok: 
- történeti térképek szelvényei 
- EOV 1:10 000 digitális térképek georeferenciával illesztett lapjai 
- DTA 50, 1:50e térképek alapján készült EOV vetületu lévo vektoros alaptérkép 
 
Munkafázisok: 
- A térképek összegyujtése, szkennelése 
- Az „új” képek DVD adathordozóról HDD-re mentése és .tiff formátumba 
konvertálása 
- A térképlapok georeferálása 
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- A térképlapok helyzetének vizsgálata 
- Hibaellenorzés, javítás 
- A térképlap rektifikálása  
 
Dokumentálás 
- Az illesztopontok állományának kinyerése  
- A térképek elhelyezkedését rögzíto vektoros állomány elkészítése 
- A kívánt képformátumok eloállítása 
- A kész állományok adathordozóra mentése 

 
A georeferálás pontosságának ellenorzése a térképek referenciaállományhoz 

való vizuális összehasonlításával lehetséges, a módszert az illesztés során 
folyamatosan alkalmazzuk, az illesztett állomány eltérést mutató helyein újabb 
pontok felvételével próbáljuk meg az eltérést korrigálni. A korrigálást akkor 
fejezzük be, amikor a vizuális ellenorzés során (közelítoleg 1: 10e – 15e 
méretarányban szemlélve) nem tapasztaltunk az azonosítható objektumok között 
jelentos eltérést.  

Gyakran elofordul, hogy újabb azonosítópontok felvétele már eltorzítja a térkép 
rajzolatát. Ekkor keressünk másik azonosító pontot, vagy békéljünk meg az 
eltéréssel, és fejezzük be az illesztést. Csak addig folytassuk a pontosítást, amíg a 
térkép „térképsége”, eredeti jellege megmarad. 

A térképlapok illesztési pontosságát a módszer miatt közvetlenül megadni nem 
lehet, mivel az illesztési pontokon nincs eltérés. Az illeszkedési pontosságra 
vonatkozó tapasztalati értékeket az 1. táblázatban mutatjuk be.  

 
 

 I. Katonai  
Felmérés 

II. Katonai  
Felmérés 

III. Katonai 
Felmérés 

Újfelmérés 

átlagos eltérés 
intervalluma 

30-100 m 20-60 m 10-50 m 10-50 m 

Legnagyobb eltérés 400 m 200 m 100 m 50 m 
 
1. táblázat A georeferált történeti térképek illeszkedése a referencia-állományhoz 
viszonyítva 
 

Az elmúlt években megjelent a II. és III. Katonai Felmérések georeferált 
változata is (Arcanum  2006.,2007) ahol a vetületi egyenletek alapján, szelvényhálók 
sarokpontjai szerint történt a térképek georeferálása. A szelvények 50-250m-es 
eltéréssel illeszkednek, ami általános tájékozódáshoz megfelelo, azonban 
részletesebb vizsgálatokhoz ezek pontosságát javítani szükséges. 

A digitalizálás és georeferálás során a különbözo szoftverekkel végzett 
transzformációk „mellékhatásaként” a térképek minosége kis mértékben 
megváltozott. Ez a színárnyalatok eltolódásában és néhány széli terület torzulásában, 
életlenné válásában nyilvánult meg. Elofordulásuk néhány kicsiny területre 
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korlátozódik, a térképek értelmezhetoségét lényegesen nem befolyásolják, 
kiküszöbölésük további fejlesztéseket igényel.  
 
4. A történeti felszínborítás térképezése  
 
4.1. A térképezés során alkalmazott kategóriarendszer 
 

A vizsgálat során a történeti felszínborítást térképeztük, amelyben a korabeli 
földhasználat, tágabb léptékben tekintve a tájhasználat tükrözodik. Felvetodhet a 
kérdés, miért nem a történeti vegetáció, vagy élohelyek azonosítására irányult a 
munka? A válasz viszonylag egyszeru: azért, mert a történeti térképek ilyen 
információkat nem tartalmaznak, információtartalmuk közvetlenül csak a korabeli 
felszínborítás azonosítására alkalmas. Erre épülve egy következo kutatási fázisban 
lehetséges a jellemzo élohelyek azonosítása, amihez számos más adatforrást és 
ismeretet is be kell vonni. Ennek során lehetséges tipizálni az egyes területek 
jellemzo vegetációját a különbözo idoszakokban. Vizsgálatunk erre a fázisra nem 
terjedt ki, csak a történeti térképekbol közvetlenül kinyerheto információk 
feldolgozására korlátozódott. 
 

A térképezéshez kidolgozott kategóriarendszert alapvetoen a vizsgált 
térképeken értelmezheto felszínborítási, illetve földhasználati jelölések határozták 
meg, ezeket a történeti térképekhez tartozó jelkulcsok alapján értelmeztük. A 
felszínborítás térképezése során a térképi jelek mellett figyelembe vettük a 
lehetséges fo élohely-típusokat, domborzatot, kitettséget és felszíni jelenségeket is, 
ami hozzájárult a történeti felszínborítás értelmezésének finomításához.  

A történeti felszínborítás térképezéshez kidolgozott kategóriarendszer több 
átdolgozáson ment keresztül. A vizsgálat során ennek utolsó, javított 2.6. verzióját 
mutatjuk be, (2. táblázat.) a felszínborítási kategóriák részletes leírását az 1. 
melléklet tartalmazza, ebben bemutatjuk azok jellemzo térképi megjelenését is.  

A kategóriarendszer kétszintu, a fokategóriákon belül igyekeztünk minél 
részletesebb információtartalmat elkülöníteni. A kategóriák egy része nem minden 
vizsgált térképen értelmezheto és különítheto el, rendszerünkben ezek nagyobb 
csoportokba összevonhatók pl.: legelok (41) + rétek (42) = gyepek (4). Ez biztosítja a 
részletes információtartalom megtartása mellett a különbözo idosíkok 
összevethetoségét. A kategóriák kidolgozása nem lezárt folyamat, a térképezés 
elorehaladásával újabb típusok elkülönítésére is sor kerülhet. 
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 FELSZÍNBORÍTÁS Objektumok Úthálózat 

1 Települések, telephelyek Templom Foút 
11 Zárt beépítésu településrészek Kápolna, kereszt,  Országút, kocsiút 
12 Nyílt beépítésu településrészek Vár, kolostor, kastély Mezei és erdei utak 
13 Kertek, kert jellegu komplexek  Temeto Gyalogút, ösvény,  
14 Temetok, parkok Magányos épület Vasút 
15 Út és vasúthálózat Puszta, major,. Kompátkelo 
16 Ipari, kereskedelmi telephelyek Sertéstelep  
17 Mezogazdasági telephelyek Juhhodály Vízhálózat 
18 Tanyák Kút, forrás Folyó 
19 Egyéb beépített Vízimalom Patak 
2 Muvelt területek Szélmalom Holtág 

21 Szántóföld Furészmalom Ér 
22 Szolo Érczúzó malom Csatorna 
23 Gyümölcsös Papírmalom  

24 
Nagyüzemi intenzív 
gyümölcsösök 

Gozmalom Névrajz 

25 Rizsföldek Egyéb malom Településnév 
29 Egyéb mezogazdasági terület Hámor Földrajzi helynév 
3 Erdok, fás területek Gyártelep Földhasználati elnevezés 

31 Lombos erdok Erdészház Objektumnév 
32 Tulevelu erdok Kocsma Tó 
33 Cserjések, fás legelok,  Híd, átkelohely, rév Folyó 

35 Tájidegen ültetvényerdok 
Ko,-szén,-ezüst, stb. 
bánya  

Patak, patakvölgy 

39 Egyéb erdok Téglaveto,   
4 Gyepek Téglaégeto Egyéb vonalas 

41 Legelok, száraz gyepek Barlang Gátak, töltések 
42 Rétek, kaszálók, nedves gyepek Vesztohely Tervezett, épülo gátak 

  4 Gyep (csak 1KF, és Corine) 
Stb. Tervezett, megszüntetett 

utak,  

49 Egyéb gyep 
 Tervezett és megszunt 

vasutak 
5 Vizek, vízhatású területek  Fasorok 

51 Mocsarak   
52 Nádas, gyékényes mocsarak   
53 Tozegterületek   
55 Vízfolyások, folyók   
56 Természetes állóvizek, tavak   
54 Halastó, egyéb mesterséges tó   
58 Vizenyos legelok   
59 Vizenyos rétek, kaszálók   
48 Vizenyos gyep   
57 Egyéb vizes területek   
6 Egyéb felszínek   

61 Nyílt kozetfelszínek   
62 Homok, kavics felszín   
63 Külszíni  bánya (ko, agyag, stb.   
64 Vízmosások, erodált árkok   
69 Egyéb   

 

2. táblázat A történeti felszínborítás térképezése során elkülönített kategóriák 
(2.6.) 
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4.2. A térképezés menete és módszere 
 

A georeferált digitális történeti térképek alkalmazása lehetové tette, hogy 
GIS alkalmazásokban a történeti térképek információit kvázi „in situ” helyzetben, 
tehát területileg közel helyesen vizsgáljuk. A történeti tájhasználat térképezése 
során az Ökológiai Intézet által kidolgozott módszert alkalmaztuk, (Nagy D. 2003) 
amelynek a fo lépései:  

 
1.  Alapanyagok elokészítése, térinformatikai elokészítés stb.) 
2. A földhasználati, felszínborítási információk digitalizálása 
3. A vonalas objektumok (úthálózat, vízhálózat) digitalizálása 
4. Pontszeru objektumok (malmok, hidak, mészégetok, stb.) digitalizálása 
5. Névanyag azonosítása, adatbázisának létrehozása 
6. A kész szelvény ellenorzése, hibajavítása, próbanyomtatás 
7. A tájtörténeti térképek feldolgozása, értékelése  

 
A földhasználati és egyéb térképi információk interpretálása közvetlen módon, a 

képernyon végzett digitalizálással történik. Külön-külön fázisokban végezzük a 
felszínborítás poligonhálózatának, az úthálózat és vízhálózat vonalhálózatának és a 
pontszeru objektumok digitalizálását. Ezek külön-külön fedvényekre kerülnek, 
amelyek pl. ha ESRI programmal dolgozunk önálló .shp fájlok. Mi a feldolgozás során 
egy területrol 5 fedvényt állítottunk elo, ezek a következok: 

 
- Felszínborítás:      poligon fedvény 
- Úthálózat:      vonal fedvény 
- Vízhálózat:       vonal fedvény 
- Egyéb vonalas, pl. fasorok, gátak   vonal fedvény 
- Objektumok      pont fedvény 
- Névrajz:      pont fedvény 
 
A fedvényeken belül a kategóriákat az attribútum táblában kódolással 

különítettük el. 
A felszínborítás térképezése során igyekezzünk minden felismerheto és 

azonosítható foltot lehatárolni. Az interpretáció során lehatárolt minimális foltméret 
0,8-1 ha, néhány kategória esetében ettol kisebb területu foltokat is elkülöníthetünk, 
ha úgy véltük, hogy a felszínborítási jelenség súlya ezt indokolja. Ilyenek lehetnek a 
településrészletek, temetok, vízmosások és mocsarak, ezeknél 0,1-0,2 ha a minimális 
foltméret. A minimális szélesség 20m, az ettol keskenyebb, területtel nem 
lehatárolható lineáris struktúrákat vonalas objektumként digitalizáljuk. Vonalas 
állomány készül az összes vízrajzi elemrol, függetlenül attól, hogy azok közül néhány 
poligonként is megjelenik (pl. szélesebb folyók, holtágak). Pontobjektumként kezeljük 
a névrajzi megírásokat, a szöveget az adattáblában rögzítsük. Az elso digitalizálás 
után végezzünk többszörös ellenorzést és hibajavítást. 
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A térképek megjelenítése során a várható nyomtatási méretnek megfelelo 
adattartalmat tüntessük fel. Nem minden esetben van lehetoség a térképek teljes 
névanyagának megjelenítésére, ettol függetlenül az adattáblák a teljes névanyagot 
tartalmazzák. A földrajzi és településneveket mindig az eredeti térképpel megegyezo 
módon, szöveghuen tüntessük fel.  

 
4.3. A térképezés korlátai és hibalehetoségei 
 

A tájtörténeti értékelések pontossága és részletessége meghatározó 
jelentoségu az információk használhatósága szempontjából. Munkánk során az 
elérheto legnagyobb pontosságra törekszünk, azonban tudomásul kell venni, hogy az 
archív térképészeti anyagok használatának vannak korlátai, amelyek meghatározzák 
az interpretáció során elérheto tartalmi és topográfiai pontosságot.  

Az értékelés során figyelembe kell még venni, hogy a történeti térképek 
közvetett információhordozók, amelyek tartalmi megítélésénél minimális mérlegelési 
lehetoség van. Ezzel szemben, pl. a légifelvételek közvetlen információhordozók, 
légifotók alapján részletesebb, árnyaltabb térképezés lehetséges, aminek elsosorban 
a gyepek, mocsarak, cserjések elkülönítésében van jelentosége. A különbözo 
adathordozók alapján készült földhasználati térképek összehasonlításánál és 
értékelésénél ezt szem elott kell tartani.  

 
4.3.1. Az alapanyagok tartalmi pontossága 
 

A térképmuveken az egykori táj egységes szempontok szerint leképzett képe 
tanulmányozható. A korai felmérések során a leképzési folyamat szurojén átkerülo 
információk szinte kizárólag a térképezo tisztek megítélésétol, precizitásától 
függtek. Ez határozta meg, hogy milyen tájelemek kerülnek megjelenítésre a 
térképeken.  

A tartalmat befolyásoló másik tényezo a térképek sokszorosítása. Az elso 
katonai felmérés anyagát még kézzel másolták, a második és harmadik felmérés 
lapjait nyomódúcokra vésték és nyomdai úton sokszorosították. A földhasználati 
színezés még ekkor is foleg kézzel történt. A másolási munkafolyamatok során is 
változhatott a térkép tartalma.  

Az interpretáció során csak a korabeli térképek tartalmát tudtuk figyelembe 
venni, mint információforrást. Ezek részletessége és tartalma határozza meg az 
interpretáció eredményét. Különösen az I. Katonai Felmérés térképlapjain 
tapasztaltunk jelentos hibákat és hiányokat. Ezeket az értékelés során kell 
figyelembe venni, a térképen korrigálni már nem lehet, és nem is szabad. Sok esetben 
jelent problémát annak megítélése, hogy egy-egy terület térképen ábrázolt korabeli 
felszínborítása a valóságot tükrözi-e, vagy esetleg elrajzolás eredménye. 
Tapasztalataink szerint, e tekintetben az I. Katonai Felmérés részleteit 
fenntartásokkal kell kezelni, a második és harmadik felmérés anyaga megbízhatónak 
tekintheto.  
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4.3.2. A georeferálás pontossága 
 

Az interpretációra elokészítés során a különbözo méretarányú és vetületu, vagy 
vetület nélküli térképeket térinformatikai rendszerben egységes vetületuvé 
alakítottuk át.. A konvertálás lehetoségei behatároltak. A kiindulási térképben 
eloforduló szisztematikus eltérések egy része korrigálható, a nagyobb egyedi 
eltérések torzító hatása legfeljebb csak mérsékelheto. A kész állomány sohasem 
illeszkedik mindenütt pontosan a viszonyításhoz használt térképi alaphoz, kisebb-
nagyobb eltérések mindenképpen elofordulnak. Az illeszkedést befolyásoló 
legfontosabb tényezok: 

 
- a kiindulási térkép minosége, pontossága; 
- a viszonyítási alapként használt térkép pontossága; 
- az illesztési pontok azonosításának pontossága; 
- az illesztéshez használt algoritmusok és szoftverek; 
- fénymásolás, szkennelés, stb. torzítása. 
 

4.3.3. Az interpretáció tartalmi pontossága 
 

Az interpretáció során az alapanyagok minosége mellett az alkalmazott módszer 
és az interpretáló személy tapasztalata, gyakorlata határozza meg a tájtörténeti 
térkép tartalmát. Ennek legfontosabb tényezoi:  

- lehatárolás pontossága; 
- felszínborítás azonosítása.  
 
Mindkét hibalehetoségnek vannak technikai összefüggései és „emberi tényezoi”. 

Ezek javítása, a tájtörténeti térképezés hatékonyságának és pontosságának 
fejlesztése folyamatos elméleti, szakmai és tárgyi innovációt igényel. 

 
4.4. Az aktuális idosík – vagy mihez viszonyítsunk? 
 

A történeti felszínborítás feltárása lehetové teszi a területhasználati 
folyamatok retrospektív azonosítását, ami lehetoséget ad a monitoring vizsgálatok 
idobeni kiterjesztésére. Ehhez szükséges még a jelenkori idosík tájhasználati 
térképe –amihez az összes többi történeti tájhasználatot is viszonyíthatjuk. Kisebb 
területekrol készíthetünk aktuális felszínborítási térképet légifelvételek, vagy 
urfelvételek alapján. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy a térképezés során 
használt kategóriák összeegyeztethetok legyenek a történeti térképezés 
kategóriáival. 

Nagyobb tájak vizsgálata esetében viszont meglévo felszínborítási 
adatbázisokat célszeru használni. A történeti térképek több száz éves idotávlatában 
az 5-10 éves viszonyokat tükrözo térképek aktuálisnak tekinthetok. Ilyen 
felhasználható adatbázis a Corine Land Cover1:50 000-es felszínborítási térkép.. 
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4.4.1. A CORINE Land Cover 1:50e-es felszínborítási adatbázis (CLC50) 
 

Az 1:100.000-es léptéku térképezés folytatásaként a FÖMI irányításával 
készült el a nagyobb felbontású, részletesebb kategória-beosztást tartalmazó 1:50 
000 léptéknek megfelelo országos felszínborítás térkép (FÖMI 1999). Adatbázisa 
kompatibilis a standard (CLC 100) adatbázissal, de annál mind geometriájában, mind 
tematikájában részletesebb: területi felbontása 4 ha (tavakra 1ha), lineáriselem 
felbontása 50 m. Nomenklatúrája 4, egyes felszínborítás típusoknál 5 
hierarchiaszinten 82 elkülönített kategóriát alkalmaz a felszínborítás tipizálásához. 
A kategóriák többsége mesterséges objektumok és mezogazdasági területek 
elkülönítésére szolgál. Az alkalmazott rendszer kategóriái nem feleltethetok meg 
automatikusan a Magyarországon alkalmazott élohely-osztályozásnak. Felszínborítási 
információinak részletessége alapján alkalmazása regionális vizsgálatokra ajánlható, 
de jó alapot ad más típusú tájelemzési és tervezési feladatok ellátására is. 
Aktualitása 1998-99 évekre vonatkozik, de folyamatban van az adatbázis frissítése. 
Beszerzése a FÖMI-tol történik, célszeru vektoros adatbázist vásárolni.  

 
4.4.2. A CLC50 és a tájtörténeti kategóriák megfeleltetése  
 

Ahhoz, hogy a történeti térképek és a Corine információi összevethetok 
legyenek, azonos kategóriarendszert szükséges kialakítani. Mivel a Corine 
kategóriarendszere lényegesen részletesebb, azt feleltettük meg a történeti 
tájhasználat kategóriáinak. 

Áttekintettük és értelmeztük a Corine kategóriarendszerét, ismert terepeken 
és mintaterületeken azonosítottuk a felszínborítás és a kategóriák kapcsolatát. 
Ennek során a CLC50-térképezésben jártas szakemberek véleményét is figyelembe 
vettük. A tapasztalatok alapján minden egyes Corine kategóriát besoroltunk a 
történeti térképezés által használt kategóriarendszerbe.  

Bár mindkét rendszer területhasználatot és felszínborítást jelenít meg, 
alapveto különbségek vannak adatnyerési módjukban, készítésük körülményeiben, 
ezáltal kategóriarendszerükben is. Ennek ellenére a két rendszer kisebb 
kompromisszumokkal összeegyeztetheto, kategóriáik egymásnak megfeleltethetok. A 
Corine kategóriák egyeztetését a történeti térképek kategóriarendszerével a 3. 
táblázat mutatja be.  
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Tört. CLC  Tört. CLC 
kód  kód 

Kategóriák 
 kód kód 

Kategóriák 

1   Települések, telephelyek  3   Erdok, fás területek 
11   Zárt beépítésu településrész  31   Lombos erdok 
 1111 Városközpontok   3111 Zárt lombk. term. lombhullató erdok nem 

vizenyos ter. 
 1112 Történelmi belvárosi területek   3112 Zárt lombk. term. lombhullató erdok, 

vizenyos területen 
 1121 Nem összefüggo település 

szerk., kertek nélküli… 
  3114 Nyílt lombk. term. lombhullató erdok, 

vizenyos területen 
12   Nyílt beépítésu településrész  32   Tulevelu erdo 
 1122 Nem összefüggo, családi házas 

és kertes beépítés 
  3121 Zárt lombkoronájú természetes 

fenyoerdok 
 1123 Erdei környezetben lévo, nem-

összefüggo beépítés 
  3131 Szálanként elegyes term. lombos és fenyo 

zárt lombk. 
 1423 Üdülo települések   3135 Csoportosan elegyes term. lombos és fenyo 

zárt lombk. 
13   Kert, kert jellegu komplex   33   Cserjés, fás legelo 
 2421 Komplex muvelési szerkezet 

épületek nélkül 
  3113 Nyílt lombk. term. lombhullató erdok nem 

vizenyos ter. 
 24221 Komplex muv. szerk. szórt 

elhelyezkedésu épületekkel 
  3241 Fiatalos erdok és vágásterületek 

14   Temeto, park   3243 Spontán cserjésedo-erdosödo területek 
 1411 Parkok  35   Tájidegen ültetvényerdok 
 1412 Temetok   3115 Lombos erdo ültetvények 
 1422 Szabadido területek   3125 Tulevelu ültetvények 
15   Út és vasúthálózat   3139 Elegyes ültetvények 
 1221 Úthálózat és csatlakozó 

területek 
 39   Egyéb erdo 

 1222 Vasúthálózat és csatlakozó 
területek 

  2226 Fuzfa ültetvények 

16   Ipari, kereskedelmi telephely   3245 Károsodott erdok 
 1212 Speciális muszaki létesítmények  4   Gyepek 
 1232 Folyami és tavi kikötok   1242 Füves kifutópályájú repüloterek 
 1233 Hajógyárak, hibajavító üzemek   2311 Intenzív legelok és degr. gyepek bokrok és 

fák nélkül 
 1234 Sport és szabadido kikötok   2312 Intenzív legelok és degr. gyepek fákkal és 

bokrokkal 
 1241 Repüloterek szilárd burkolatú 

kifutópályával 
  2432 Mg ter túlsúlyban int. legelokkel és 

jelentos term. veg. 
 1321 Szilárd-hulladék lerakó helyek   3211 Természetes gyep fák és cserjék nélkül 
 1322 Folyékony-hulladék tároló 

telepek 
  3212 Természetes gyep fákkal és cserjékkel 

 1331 Építési munkahelyek   3331 Ritkás növényzet homokon vagy löszön 
 12111 Ipari és kereskedelmi 

létesítmények 
  3332 Ritkás növényzet kozetkibúvásokon 

17   Mezogazdasági telephely   3333 Ritkás növényzet sziken 
 2113 Melegházak  5   Vizek, vízhatású területek 
 3244 Csemetekertek, erdei faiskolák  51   Mocsarak 
 12112 Agrár létesítmények   4111 Édesvizu mocsarak 
18   Tanya   4113 Szikes mocsarak 
 24222 Tanyák  53   Tozegterület 
19   Egyéb beépitett   4121 Tozeglápok kitermelés alatt 
 1421 Sport létesítmények   4122 Term. tozeglápok bokrok és fák 

szórványos elof. 
 12113 Oktatási és egészségügyi 

létesítmények 
 55   Vízfolyás, folyó 

2   Muvelt területek   5111 Folyóvizek 
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21   Szántóföld   5112 Csatornák 
 2111 Nagytáblás szántóföldek  56   Természetes állóvíz, tó 
 2112 Kistáblás szántóföldek   51211 Állandó vizu természetes tavak 
 2121 Állandóan öntözött szántó 

területek 
  51212 Természetes, idoszakos, szikes tavak 

 2431 Mg ter túls. szántókkal és 
jelentos term. veg. 

  51221 Mesterséges tavak, víz- tározók 

22   Szolo      Halastavak és intenzív mesterséges 
tavak 

 22112 Kistáblás szolok   51222 Halastavak 
23   Gyümölcsös  6   Egyéb felszínek 
 2221 Gyümölcsfa ültetvények  61   Nyílt kozetfelszínek 
 2222 Bogyós ültetvények   3321 Csupasz sziklák 
 2435 Mg ter. állandó kult. jel. elof. és 

szórt term. veg. 
 62   Homok, kavics felszín 

24   Nagyüzemi szolo és gyümölcsös   3313 Folyópartok   
 22111 Nagytáblás szolok  63   Külszíni bánya (ko, homok, agyag, stb 
25   Rizsföldek   1311 Külszíni bányák 
 2131 Rizsföldek   1312 Kobányák 
29   Egyéb mezogazdasági terület  69   Egyéb, egyéb 
 2223 Komló ültetvények   3341 Leégett területek 
 2433 Mg ter. túls. szórt megjelenésu 

természetes veg. 
    

 2434 Mg ter. kis tavak jel. részar. és 
szórt term. veg. 

    

 
Magyarázat: 

 
 

 
3. táblázat A történeti felszínborítás és a CLC50 kategóriák megfeleltetése 

Történeti térképezés kategóriái 
Corine Land Cover 50e  kategóriái 
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5. Eredmények, megjelenítés, értékelés 
 

A felszínborítási térképek, ill. adatbázisok számtalan módon elemezhetok és 
értékelhetok. Ennek módját mindig a vizsgált problémakör és kérdések határozzák 
meg, a térképek megjelenítése is ehhez igazodik. Itt csak néhány általános 
lehetoséget szeretnénk bemutatni, például hozva néhány korábban elkészített 
térképet. 

 
5.1. A térképek megjelenítése 
 

Az elkészült felszínborítási térkép megjelenítéséhez mindenek elott jelkulcsot 
kell készítenünk. Ügyeljünk arra, hogy a jelkulcs jól értelmezheto legyen és a késobb 
eloállítandó térképek kategóriáinak is megfeleljen. Célszeru próbanyomtatást is 
végezni, mert a képernyon látható színek a nyomtatás során legtöbbször eltéro 
árnyalatúak lesznek. A térképen a megjelenítési mérettol függoen mindig csak annyi 
információt ábrázoljunk, amennyi szükséges, a zsúfolt térkép nehezen értelmezheto, 
a felesleges objektumok és jelek elterelik a figyelmet a lényeges dolgokról. A 
megjelenítés lehet egyszeru, amikor egy térképen csak egy idosíkot mutatunk be (4. 
ábra). 
 

 
4. ábra 
 

Ha több idosíkot is feldolgoztunk, ezek együttes megjelenítése látványosan 
mutatja be a végbement változásokat, segíti a felszínborítási folyamatok 
értelmezését. Itt még nagyobb jelentosége van a helyes megjelenítési méretnek, és a 
megjelenített információ mennyiségnek. Ha egy nagyobb tájat térképeztünk fel 



 64 

(1000-2000 km2), valószínu, hogy az idosíkok méretaránya már nagyon kicsiny, 
nehezen értelmezheto lesz a nyomtatás során. Ebben az esetben célszeru kisebb 
kivágatokon külön is bemutatni a jellemzo folyamatokat. Erre mutat példát az 5. ábra.  
5 

 
5. ábra 

 
A térinformatikai programok arra is lehetoséget adnak, hogy csak néhány 

felszínborítási kategóriát jelenítsünk meg (6. ábra).  
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6. ábra 
 

 
 
7. ábra 
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5.2. Statisztikák 
 
Mivel minden értékelés és elemzés speciális statisztikai apparátust igényel, ezekkel 
itt nem foglalkozunk, csak a legalapvetobb szempontokra hívjuk fel a figyelmet. A 
térinformatikai alkalmazások és adatbázis kezelo programok segítségével könnyedén 
látványos statisztikákat és grafikonokat készíthetünk az adatokból. Hasznos, ha ezek 
összhangban vannak a térképi megjelenítés rendszerével. A könnyebb 
áttekinthetoség és érthetoség érdekében célszeru a részletes adatokat 
fokategóriákba összevonni és így bemutatni (8. ábra). Ha több idosík adatait 
ábrázoljuk egy grafikonon, a felszínborítási adatait idoskálán kell megjeleníteni. 
 

                
8. ábra  
 

 
 
9. ábra 

 

A felszínborítás megoszlása a Bodrogközben  a XIX. század közepén
(a II. Katonai Felmérés alapján)
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5.3. A felszínborítás átalakulásának vizsgálata  
 

Számos kérdés szempontjából fontos feladat lehet annak tisztázása, hogy az 
egyes területek jelenlegi felszínborítása milyen korú, mikor alakult ki, és mennyire 
tekintheto állandónak? A kérdések megválaszolására történeti idosíkok 
felszínborításának térinformatikai elemzése nyújt lehetoséget. Össze kell metszeni 
az idosíkok felszínborítási poligonhálózatait, majd leválogni és csoportosítani az 
egyes intervallumokra eso felszínborítási adatokat. Nagyon fontos, hogy pontosan 
tudjuk, milyen kérdésekre keresünk választ, ez határozza meg azt, hogy milyen 
idosíkokat használunk fel, és hogyan csoportosítjuk az összemetszés után született 
poligonokat. Erre két példát mutatunk be a Tokaji-helyen végzett vizsgálataink 
anyagából. 
 
a. A felszínborítás állandósága, kialakulása 

A vizsgálat során 4 idosíkot vettünk figyelembe: az 1784., 1884., 1952. és a 
2000. évi állapotokat. Összemetszettük az idosíkok felszínborítási poligonhálózatait, 
majd leválogattuk az egyes intervallumokra eso felszínborítási adatokat, és 
meghatároztuk a területüket, ill. arányukat. Ezek alapján konkrét területi adatokat 
kapunk, illetve topográfiailag is tudjuk ábrázolni a gyep, a szolo, a cserjés és 
erdoterületek változásának, kialakulásának tendenciáit, ill. korát. A vizsgálat 
eredményeit a 10. ábra mutatja be. 

 
b. A 19.sz. végi felszínborítás átalakulása 

Az elemzés arra keres választ, hogy a 19. sz. végén tapasztalt felszínborítás 
mivé alakult az eltelt közel 120 év alatt. Tehát az 1884. és a 2000. évi felszínborítást 
hasonlítottuk össze. A poligonok összemetszése után a területi adatokat grafikusan 
ábrázoltuk. Ebbol kettot mutatunk be a 11. és 12. ábrán.  
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10. ábra 
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Az 1884-ben szolo területek aktuális(2000. évi) 
felszínborítása a Tokaji-hegyen 
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11. ábra 

 

Az 1884-ben szántott területek aktuális(2000) 
felszínborítása a Tokaji-hegyen 
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12. ábra 

 
5.4. A történeti felszínborítás állapotának vizsgálata 
 

Az archív térképek alapján lehatárolt felszínborításnak nem csak a jellege 
érdekes, hanem az állapota is. Sajnos errol nincs konkrét információnk, csak 
találgatásokba bocsátkozhatunk. A felszínborítás jellege alapján a kategóriákat 
besorolhatjuk aszerint, hogy milyen mértékben alakult át a természetes állapot, ill. 
milyen mértéku emberi behatás alatt áll a terület. A két szélso érték a természetes, 
természetközeli állapot és a beépített, burkolt, természetes elemektol „mentes” 
állapot. A két szélsoség között további kategóriák különíthetok el. (4. táblázat) Ilyen 
kategóriarendszert dolgozott ki Konkolyné Gyuró É. és Nagy D. 2005. munkájában, 
amelynek egyszerusített, 5 kategóriából álló változatát alkalmaztuk. Az egyes 
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kategóriákhoz 0,01-1 közötti értékszámokat rendelünk, a legkevésbé átalakított, 
természetközeli állapotú felszínek érték magasabb, az átalakított, mesterséges, 
degradált felszíneké alacsonyabb érték.  

A történeti térképek megjeleníthetok az állapotkategóriák szerint, ekkor nem a 
felszínborítás jellegét, hanem az átalakítottságát mutatjuk be (13. ábra). Az 
állapotkategóriák szerinti besorolást csak regionális léptékben, táj szintu 
vizsgálatoknál használjuk! Helyi léptéku értékelések esetén már nagyon sok 
bizonytalanságot vet fel a kategorizálás, ott NE alkalmazzuk! 

 
I. Természetes és természetközeli felszínek  szorzószám = 1 
Természetes, természetközeli (kismértékben átalakított) állapotú élohelyek 
elofordulása jellemzo. Hasznosítás, illetve emberi beavatkozás minimális 
mértéku. pl. erdok, mocsarak, természetes vizek, stb. 
 
II. Mérsékelten átalakított felszínek     szorzószám = 0,75 
Részben még természetközeli jellegu, de átalakított, rendszeresen 
hasznosított, vagy átmenetileg degradálódott felszínek, ahol természetes 
élovilág elemei jelentos arányban fordulnak elo. Ide soroljuk a természetes 
állapottal nem egyezo, de természetközeli jellegu növényzettel borított 
területeket is. pl. gyepek, cserjések, stb. 
 
III. Erosen átalakított felszínek    szorzószám = 0,5 
Döntoen emberi tevékenység által alakított növényzettel, illetve vízfelülettel 
fedett felszínek. Az eredeti vegetáció jelentos részben átalakult, de tág 
turésu elemei jellemzoen elofordulnak. pl. ültetvényerdok, extenzív szolok, 
kertek, stb. 
 
VI. Muvelt felszínek    szorzószám = 0,1 
Döntoen telepített növényzetu, mesterségesen fenntartott élohelyekkel 
fedett felszínek, muvelt területek, ahol a természetes vegetáció szinte teljes 
egészében hiányzik, legfeljebb tág turésu elemei fordulnak elo. pl. 
mezogazdasági kultúrák és kapcsolódó építmények, kertes lakó- és 
üdüloövezetek, stb. 
 
V. Beépített, burkolt mesterséges felszínek   szorzószám= 0,01 
Túlnyomó részben építményekkel és szilárd burkolattal fedett felszínek, ahol 
a természetes vegetáció teljes egészében hiányzik. Növényzet csak 
nyomokban lelheto fel, kertészeti kultúrák és ruderáliák fordulhatnak elo. pl. 
közlekedési infrastruktúra, városias településrészek stb. 

 
4. táblázat A felszínborítás állapot-kategóriái  



 71 

 
 
13. ábra 
 

A felszínborítás állapotának változása az Aggteleki Nemzeti Park 
területén (1784 - 1998)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Természetközeli és természetes felszínek

Mérsékelten átalakított, felszínek

Erosen átalakított felszínek

Muvelt felszínek

Burkolt, mesterséges felszínek

1784-87 1856-60 1883-87 1953-60 1998-99
 

 
14. ábra 
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5.4.1. Az állapotkategóriák alapján képzett mutatók 
 

Ahhoz, hogy a különbözo idosíkok állapotadatai összehasonlíthatók legyenek, 
vagy hogy monitoring vizsgálatok során felhasználhassuk ezeket, célszeru mutatókat, 
indexeket képezni az adatokból. Három ilyen indikátorként is használható indexet 
mutatunk be az Aggeteleki Nemzeti Park területén és környékén végzett 
munkáinkból. 

 
a. Természetességi mutató, Tm (%) 

A mutató értéke a természetes, természetközeli és a mérsékelten átalakított 
felszínborítású kategória (I. és II. ) %-ban kifejezett aránya a teljes területhez 
képest. Arról ad tájékoztatást, hogy mekkora a nem vagy csak mérsékelten 
átalakított élohelyek aránya a vizsgált területen. Kiszámítása:  

 
Tm  =  I%+ II% 
 
Rövidítések: 
Tm = Természetességi mutató 
I%  = az I. állapotkategória részaránya a vizsgált 
területen (%) 
II%  = a  II. állapotkategória részaránya a vizsgált 
területen (%) 

 
b. Degradáltsági mutató Dm (%) 

A mesterséges, degradált és az eros emberi behatás alatt álló területek (IV, 
V,) felszínborítású kategória %-ban kifejezett aránya a teljes területhez képest. A 
vizsgált területen az emberi behatás mértékérol, a táj „antropomorfizáltságáról” ad 
információt. Kiszámítása: 

 
Dm  =  IV%+ V%  
 
Rövidítések:  
Dm = Degradáltsági mutató 
IV%  = a IV. állapotkategória részaránya a vizsgált 
területen (%)  
V%  = az  V. állapotkategória részaránya a vizsgált 
területen (%)  

Az egyes idosíkok természetességi és degradáltsági mutatatóinak értékét az 5. 
táblázatban és a 18. ábrán mutatjuk be.  
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1784-

87 
1856-

60 
1883-

87 
1953-

60 
1998-
1999 

Természetességi 
mutató ANP 74,6 % 85,6 % 84,7 % 86,0 % 87,6 % 

Degradáltsági mutató 
- ANP 25,4 % 14,5 % 15,3 % 14,0 % 12,4 % 

 
5. táblázat Az ANP területének természetességi és degradáltsági mutatói (1784-

1999)  
 

A természetességi és degradáltsági mutató változása
az ANP területén  (1784-1999)
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18. ábra 
 
c. A felszínborítás állapot-index (FAI) számítási módja:  

A felszínborítás állapot-indexe azt mutatja meg, hogy a vizsgált terület 
felszínborítása az adott idopontra vonatkozóan milyen átlagértékkel jellemezheto. Ez 
lehetoséget ad arra, hogy különbözo térségek állapotát a területi nagyságtól 
függetlenül összehasonlítsuk, vagy egy adott területet állapotának változását 
kövessük nyomon.  

Az index maximális értéke 1.0 , ekkor a teljes vizsgált terület természetes, 
természetközeli állapotú. Minimális értéke 0.01, ekkor a teljes vizsgált terület 
burkolt, mesterséges felszínekbol áll. Az index településcsoportokra, településekre 
vagy bármely tetszoleges területre is képezheto, ha a megfelelo határral átmetsszük 
az állapot térképet, és kiszámítjuk az egyes állapotkategóriák területét. Az index 
számításának módja:  
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FAI =  (tI*II )+ (tII*III )+ (tIII*IIII )+ (tIV*IIV )+ (tV*IV ) 

(tI  + tII + tIII + tIV + tV ) 
Rövidítések:  
FAI= a felszínborítás állapot-indexe 
tI  = az I. állapotkategória kiterjedése (ha)   II  = az I. kategória értékszáma 
tII  = a II. állapotkategória kiterjedése (ha)   III  = a II. kategória értékszáma 
tIII  = a III. állapotkategória kiterjedése (ha)   IIII  = az III. kategória 
értékszáma 
tIV  = a IV. állapotkategória kiterjedése (ha)   IIV  = az IV. kategória 
értékszáma 
tV  = az V. állapotkategória kiterjedése (ha)   IV  = az V. kategória értékszáma 
 
 

 
 
19. ábra 
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A felszínborítás állapot-indexének változása az ANP 
területén (1784-1999)
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20. ábra 

 
Záró gondolatok 

A történeti térképek georeferálása alapvetoen eszközfejlesztés, amely a 
történeti vizsgálódások számára nyújt módszertani segítséget. Eszköz, amely 
lehetové teszi, hogy közvetlenül összevethetok legyenek az egykori és a mai 
állapotok. A korábban csak kevesek számára elérheto térképek közkinccsé tehetok, 
felhasználhatók az oktatásban, ismeretterjesztésben, a helyi közösségek 
identitástudatának erosítésében. 

A georeferált történeti térképek térinformatikai eszközökkel történo kezelése 
speciális alkalmazások kidolgozására ad lehetoséget. Korszeru hidrológiai modellekkel 
szimulálható a folyószabályozások elotti árvizek levonulása a különbözo vízgyujtokön, 
rekonstruálhatók a korabeli termelési viszonyok egy-egy településen, vagy térségben 
egészen a terméseredményekig, rekonstruálhatók a vegetáció elemei, állat és 
növényföldrajzi elterjedések, kapcsolatok. 

A történeti térképek alapinformáció források, amelyet szinte minden szakterület 
kutatói felhasználhatnak kutatásaikhoz, terveik készítéséhez. A kidolgozott 
metodika segítségével az analóg történeti térképekbol térinformatikai 
rendszerekben kezelheto digitális térképeket lehet létrehozni, ezáltal a porosodó 
papírtérképek információ tartalma a modern tudomány eszközeivel kezelhetové válik. 

A történeti térképek alapján készített felszínborítási térképek pillanatnyi, 
statikus állapotot mutatnak be. Az idosorokba rendezett térképeken megfigyelheto 
változások értelmezéséhez a történeti források bevonása mellett szükséges a külso 
politikai, gazdasági tényezok, a helyi társadalom és a helyi környezetet alakító 
ökológiai tényezok figyelembevétele is. Ezek segítségével, a térség múltjának 
feltárásán keresztül juthatunk közelebb a terület jövojének felismeréséhez, annak 
tudatos alakításához, amelyhez az út nem a természet eroinek ellenszegülve, hanem 
azokat bölcsen használva vezet. 
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 A tájtörténeti térképek elkészítése tehát nem egy munka befejezését, 
kérdések megválaszolását jelenti, hanem lehetoséget teremt újabb kérdések 
megfogalmazására. 
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Bevezeto 

Tájkutatói tevékenységem kezdetén, a nyolcvanas évek közepén csaknem 
ösztönösen fordultam a tájtörténet irányába, és fedeztem fel a történeti földrajz 
tudományterületét, amelynek nyomdokain elindulhattam. Közvetlen célom akkor a 
tudományos alaposságú tájtörténeti elemzés ösvényének kiszélesítése volt, a 
tájtervezés és a térségfejlesztés számára nélkülözhetetlen információk adása egy-
egy táj változási folyamatainak nyomon követése, a fejlodés, vagy degradáció okainak 
feltárása révén. A források számbavétele során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egy 
páratlan kincs - a Katonai Felmérések térképszelvényeinek a Hadtörténeti 
Térképtárban orzött gyujteménye - van a kezünkben Közép-Európának az egykori 
Habsburg birodalom, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia területét magában foglaló 
részérol. E térképsorozat lehetové teszi, hogy 18. század végétol szisztematikusan, 
egységes rendszerben készült, a Kárpát-medence egészét lefedo térképeken 
követhessük nyomon a tájváltozást annak legfontosabb összetevoje a 
területhasználat, illetve a felszínborítás átalakulásán keresztül. E térképsorozat a 
korábbi urbáriumok, inventáriumok, földrajzi leírások és a 19. század végéig 
szórványos statisztikák mellett is különlegesen értékes, hiszen az ország egészére 
több idometszetben a 18. század végétol hiánytalanul rendelkezésünkre áll és a 
tájkutatáshoz legmegfelelobb léptékben (1:28800 és 1:25000), területhez rendelt 
információt hordoz, így a tájhasználat összevetheto a természeti adottságokkal. Sot 
magukról a természeti adottságokról, elsosorban is a vízrendszerrol és annak ma a 
jövonk szempontjából mind döntobbé váló megváltoztatásáról kaphatunk 
tájékoztatást. 

Örömmel tapasztalható, hogy mind többen – a természettudományok felol is 
közelítve fedezték fel a történeti térképekre, jelesül a Katonai Felmérések 
szelvényeinek feldolgozására épülo tájtörténeti vizsgálat hasznosságát és építik be 
kutatómunkájukba a múlt elemzését, vagy szentelik csaknem teljes mértékben e 
témának kutatásaikat (Nagy D, 2003. 2008;  Bíró M. 2006.).  A pozitív példák sorát 
gyarapítja a Tisza Jeff projekt is, amelynek különös jelentoségét aláhúzza az 
Alföldön a vízháztartás rehabilitációjának igénye.   
 
A tájtörténeti elemzések hasznosulása 

A tájtörténeti elemzéseket többirányban hasznosíthatjuk a tudományban, a 
tervezésben, valamint a környezettudat formálásában.  Az alábbiakban felvillantunk 
néhány lehetoséget.   
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A tájak egyediségének, sajátos jellegének megorzése és a biodiverzitás, 
valamint a kulturális sokféleség védelme egymást kölcsönösen feltételezo folyamatok. 
A kultúrák (értsd idetartozónak a gazdálkodási, természethasználati kultúrákat is) 
változatossága teremtett sokszor azonos természetföldrajzi adottságú tájakon is 
eltéro karakteru térségeket, ahol a jellegzetes tájhasználat eredményezett, vagy 
tartott fenn ma védendo élohely-együtteseket, tájrészleteket, illetve tájakat. 
Ugyanakkor a nyereségmaximalizálásra és kizárólag a termelés intenzifikációjára 
törekvo tájhasználat identitásvesztést, homogenizációt és mind a természeti 
potenciál degradációját, mind a gazdasági-társadalmi jólét csökkentését okozta 
hosszú távon. E negatív trendek kiküszöbölése érdekében alapveto a térségek egyedi 
vonásainak, természeti és társadalmi tényezoi sajátos együtteseinek megismerése és 
megmentése, illetve rehabilitációja.  Nem pusztán egy-egy értékes pontszeru, 
szegmenst jelento tájelem védelmérol kell gondoskodnunk, hanem a tájszerkezet és a 
tájhasználat együttesérol, koegzisztenciájáról, ami a tájak karakterének 
letéteményese.  Ennek szellemében jelöli meg feladatként a hazánk által is aláírt és 
ratifikált Európai Tájegyezmény a tájak karakterének elemzését, számbavételét 
minden tájra, védett, különleges, vagy nem védett, valamely szempontból értékes, 
vagy degradált, rurális, vagy urbánus térségekre az ország egész területére 
kiterjedoen. 

A tájjelleg elemzését az értékelésnek kell követnie, amely csak a folyamatok, a 
táj történetének ismeretében lehet reális és szolgálhatja a védelmi és rehabilitációs 
célokat. A tájtörténet bemutatja, hogy mi vezetett a jellegzetes, egyéni, diverz 
tájak, tájrészletek kialakulásához, illetve eltunéséhez. Segítségével megállapítható a 
jelen állapot idotávlata, azaz, hogy mennyire mélyen gyökeredzik a múltban az adott 
terület- és tájhasználat, illetve milyen irányú és gyorsaságú a táj dinamikája.  A 
tájváltozást a környezetállapottal és a társadalmi-gazdasági helyzettel összevetve 
értékelheto a tájváltozási dinamika, meghatározhatók a degradációt okozó és a 
fenntarthatóságot elomozdító változástípusok. A tájalakulás és a tájkarakter 
ismerete alapveto tehát mindennemu környezetterv (környezeti programok, 
természet- és tájvédelmi rehabilitációs, illetve kezelési tervek) és környezeti 
tartalmú területi és ágazati terv (terület-, településrendezés, terület-, és 
vidékfejlesztési programok) számára, mivel nem a tüneti, hanem az okok kezelésére 
irányuló stratégiákhoz ad támpontot és a biokulturális diverzitás megorzésére 
törekszik a globalizáció homogenizáló hatásával szemben. 

A tervezésben a történetiség figyelembevétele mellett az érintettek bevonása 
is alapveto és mindinkább elterjedoben lévo módszer Európában. A társadalmi 
szereplok részvételén alapuló tervezés során a szakértok és a tervezok bevonhatják 
a helyieket a múltbeli folyamatok feltárásába, ezáltal nem pusztán a tervezok 
ismerete bovül, de növelik az érintettek érzékenységét és felelosségtudatát a helyi 
tevékenységformák környezeti és táji hatását illetoen. Lehetoség nyílik ily módon a 
helytörténet tágabb kontextusba illesztésére és a múltbeli folyamatok 
következményeit alapul vevo jövokép kialakítására a térségfejlesztésben, legyen szó 
akár vidéki, akár városias területekrol. A közösségi részvétel segíti a 
természetvédelmi és a helyi fejlesztési érdekek konfliktusának feloldását is, hiszen 
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a kölcsönös elonyök felismerése léphet az elzárkózó, gyakran ismerethiányon alapuló 
szembenállás helyébe.  

 
A tájtörténeti feldolgozás különös jelentosége az Alföldön 

Az Alföld számos környezeti és társadalmi-gazdasági problémával terhelt 
térség. A vízháztartás labilitása, a nem védett területek élovilágának és a nem védett 
táj egészének elsivárodása, a vidéki térségek gazdasági lemaradása és népességének 
csökkenése, a szegregáció, a polarizáció erosödésének okait keresve kétség kívül 
megfogalmazható az a konklúzió, hogy a harmonikus ember–természet kapcsolat 
megszunése, az egykoron létezett természeti potenciálnak megfelelo változatos 
gazdálkodás eltunése a fo ok.  

Az Alföldön az Árpád-korban kialakult osi ártéri gazdálkodás, a fokgazdálkodás 
az ésszeru vízhasznosításon és vízterelésen alapult és alkalmazkodott a vízjáráshoz 
és a reliefszintek adottságaihoz. (Andrásfalvy B. 1973.) Sokféle haszonvételt, 
eladható terméket, jól muködo gazdaságot, magas népesség eltartó képességet és 
jólétet eredményezett.   

A középkori, alkalmazkodó, ésszeru tájgazdálkodási rendszer emberi jelenlétet, 
folyamatos odafigyelést és természetismeretet feltételezett. Molnár Géza szerint 
már a 15. században megindult pusztásodás a török korban bizonyosan kiteljesedett, 
amikor a falvak lakossága a népesebb és védettebb mezovárosokba áramlott. Így 
megszunt a fokok karbantartása, a hatékony vízterelés, amely miután szétterítette 
az áradások vizét a laposokba, és jótékonyan megöntözte a földeket, azt is lehetové 
tette, hogy a többletvíz visszafolyjon a fomederbe és ne növekedjenek az állandó 
vízborítású területek.  A koraújkorban azonban megszunt a foggazdálkodás és a 
vízállásos területek növekedését még a kisjégkorszak növekvo csapadékmennyisége is 
segítette, továbbá a kárpáti hegykoszorúban ritkuló erdok vízvisszatartó 
képességének csökkenése révén a lefolyás gyorsulása és az árvízszintek növekedése 
is. A 18. században újranépesülo Alföldön a századvég gabonakonjuktúrájának 
idoszakában a növekvo települések árvízbiztonsága és a termoföldnyerés, továbbá a 
távkereskedelem számára a viziutak fejlesztésének igénye messzemenoen indokolttá 
tették a vízrendezéseket. Nem vethetjük eleink szemére, hogy nem számoltak a 
káros környezeti következményekkel, a vízháztartás labilitásával a váltakozó árvíz és 
belvízveszéllyel, a vizes élohelyek radikális visszaszorulásával, a futóhomok minden 
korábbinál eroteljesebb terjedésével stb. Ma viszont szembesülnünk kell e 
problémákkal és kiutat kell találnunk.  

Sokan sokféleképpen keresik megoldásokat, többnyire szegmenseket, 
ágazatokat helyezve elotérbe: mezogazdaságot, erdogazdaságot vagy infrastruktúra 
fejlesztést. Talán egy a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése c. sajnálatosan leállt 
program mutatott az integrált megközelítés irányába (Göncz A. 2008) és próbálta 
meg az egykori foggazdálkodás bölcs logikáját visszacsempészni a mai tervezésbe a 
tájgazdálkodási programja révén. Ennek lényege a vízjárás változásához adaptálódó 
vízhasználat és tájhasználat a ma is jellemzo átalakító szemlélettel ellentétben. 
Szükséges volna a természeti potenciálhoz alkalmazkodó, integrált tájgazdálkodási 
rendszerek visszaállítását célzó programtervezést általánossá tenni azért, hogy 
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egyidejuleg kielégíthessük a környezeti, a társadalmi és a gazdasági igényeket a jólét 
és a jóllét érdekében.   

Nem érhetünk el tartós eredményeket egy térségben sem akkor, ha a tájalkotó 
emberi tevékenységek csak egy szeletével foglalkozunk, illetve ha nem veszünk 
tudomást az átalakított természeti feltételekrol. Az Alföldön ez utóbbi különösen 
kulcskérdés. A jövo tervezésénél figyelembe kell venni a vízrendezések által 
megváltoztatott táj történetét, hiszen a mai szélsoséges vízállapotokra nem 
építhetünk fenntartható fejlodési stratégiákat. A Katonai Felmérések 
térképszelvényein nyomon követhetok a vízrendszer változásai az eredetihez közeli 
18. századi vízállapotoktól a 19. század végi átalakított tájig. Majd láthatók a 
szabályozások és a lecsapolások területhasználati következményei a 20. század során 
is. A Nagy Dezso által kidolgozott módszertan és térinformatikai térképfeldolgozás a 
tájtörténeti elemzések metodikai megalapozását jelenti és ezek mintaértéku példáit 
mutatja, alapveto információkat hordozva az oktatás és a tervezési alkalmazások 
számára. E digitális térképek felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a 
tájrehabilitáció megvalósításához, amely az Alföldön elsosorban a vízrendszer 
rehabilitációját, a táj vízvisszatartó kapacitásának növelését jelentené.  

Végezetül szükségesnek tartom hangsúlyozni a vízvisszatartás, a vízboség 
növelésének jelentos szerepét az éghajlatváltozás negatív következményeinek 
csökkentésében. Az Alföld klímahatáron fekszik és a félsivataggá válás veszélyére 
már a kilencvenes évek elején felhívták a figyelmet az éghajlatkutatók, de az elmúlt 
évek perzselo nyarai és az árvizek ellenére is eloforduló extrém szárazságok már a 
széles közvélemény számára is egyértelmuvé tették a veszély valódiságát. Az Alföld 
kiszáradó, leszakadó, perifériára sodródó térségébol egy virágzó kertmagyarország 
központi régiója lehetne a klímaváltozás ellenére, ha a fentiekben vázolt, integrált 
víz- és tájgazdálkodás megvalósulhatna.  
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Bevezeto  
Jelen esettanulmány a Kárpát-medence tájtörténete c. doktori tárgy keretében 

készült dolgozat alapján készült vázlatos összefoglaló a több ezer éve lakott soproni 
táj történetérol. A vidék tájhasználata az évezredek során a kelták telepeitol, 
földváraitól a római Scarbantián át számos emberi hatás által fejlodött a közelmúltig 
harmonikusan változatos összképpé, melyet napjainkban a széttelepülési hajlam és az 
üzleti érdekek vezérelte korszellem szétzilálni látszik.  

A tanulmány célja, hogy a település által meghatározott táj fejlodési vonalát 
körvonalazza az újkortól, rámutatva az idok során változó tendenciákra, így adva 
lehetséges támpontot a térség további, átgondolt alakításához.  A város fejlodése a 
18. században vett nagyobb lendületet, emellett képi és térképi források is ettol 
kezdve válnak mai szemmel nézve, digitálisan kiértékelhetové, ezért ésszerunek 
látszott a vizsgálatok kezdopontjaként az 1700-as esztendot meghatározni. 

 
Módszertan 

A kiindulási pontot az elemzésekhez elsosorban térképi források képezték, 
jobbára a katonai felmérésekbol származó térképek. Ugyan az elso, valódi térkép, 
melyen területhasználati kategóriákat el lehet különíteni, az I. (jozefiniánus) katonai 
térkép, mégis, térképi adatforrásként értékelheto Michel Zakariás 1700-ban 
készített Sopron-metszete, melyen a területhasználatok érzékletesen megjelennek. 
A katonai térképeket a Soproni Levéltár térképgyujteményében fellelheto, különbözo 
korú térképi ábrázolások egészítették ki. A város és a táj korabeli arculatát további 
veduták, látképek és régi képeslapok tükrözték, melyek által sokkal plasztikusabb 
képet lehetett alkotni a területrol. Elhagyhatatlan forrásként említhetoek a 
különféle korú országleírások (országleírások; Vályi, 1796; Fényes, 1851), az idosoros 
statisztikai kiadványok, friss területhasználati adatok, valamint a helytörténeti 
alapmuvek (Bél, 2001; Csatkai, 1956; Heimler, 1936; Winkler, 1988; Soproni Szemle), 
a korábbi rendezési tervek és a jelenlegi település-szerkezeti terv. A módszertan 
megalapozásához elkerülhetetlen volt hasonló tárgyú, korábbi kutatások megismerése 
(Nagy, 2004; Konkolyné, 2003). 

 Tájtörténeti szempontból a „Sopron” fogalom igen sokféleképpen 
értelmezheto. Az írott források felhasználásánál számolni kellett az egyes korok 
eltéro nézopontjával: régebbi szerzok számadatai sok esetben legfeljebb arányaiban 
használhatóak, az ismeretlen, vagy nehezen behatárolható vonatkozási rendszer 
miatt. A 18. század elso felének tájtörténeti jellemzése a rendelkezésre álló 
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források miatt csupán leíró jellegu, a késobbiekben térképek segítségével 
lehetségessé vált a felszínborítottság statisztikai elemzése. 

A térképek esetében az egyszerubb vizsgálat kedvéért szükségesnek látszott 
egy objektív terület lehatárolása, melyen belül a felszínborítottságot elemezhetjük. 
Több helyen találhatunk különbözo korokra vonatkozó területlehatárolásokat, mégis, 
a friss statisztikai adatokkal való összevethetoség végett Sopron mai közigazgatási 
területe tunt célszeru alapterületnek, így a térképi és számszeru elemzések erre 
vonatkoztak. Az egyes térképek térinformatikai elemzése DigiTerra Map program 
segítségével valósult meg, a szelvények georeferálásával.  

A tájhasználat vizsgálatához lehatárolt felszínborítási típuskategóriák 
kiválasztásánál elsodleges szempont volt, hogy azok valamennyi felhasznált térképen, 
valamint a statisztikai adatok vonatkozásában is értelmezhetoek, ezáltal 
összevethetoek legyenek. A kategóriák az emberi behatás intenzitása sorrendjében: 
beépített terület, szántó, szolo, kert és gyümölcsös, rét és legelo, erdo, nádas, tó. 

Nehézséget jelentett a katonai felmérések szelvényeinek feldolgozásakor az 
egyazon szelvényeken alkalmazott területhasználati színezések hasonlósága, 
összetéveszthetosége, a határvonalak helyenkénti félreérthetosége illetve 
összemosódottsága, továbbá az alkalmazott jelek (pl. szolo esetében a szolokaró és a 
cserjést jelölo fácska) torzulása, beolvadása a háttérbe. A vázolt problémák sokban 
megegyeznek a Nagy Dezso által leírtakkal (Nagy, 2004). Kiemelendo, hogy az I. 
katonai térképeket szemmérték alapján készítették, így a belolük nyerheto adatok 
lényegesen pontatlanabbak, mint a késobbi felvételekbol leszurhetoek.  

A statisztikai adatok feldolgozásánál figyelembe kellett venni az idoközönként 
változó területhatárokat és kategória-meghatározásokat. Sopron esetében 
elhagyhatatlan volt Bánfalva adatainak bevonása: a falu ma a város szerves része, 
azonban volt ido, amikor külön közigazgatási egységet képezett. A községsoros 
adatoknál nem lehetett elhanyagolni azt a körülményt, hogy a kimutatásban nem 
tüntettek fel nyílt vízfelületre vonatkozó adatot: ez a szám a kivett terület 
nagyságát növeli. 

 
Elért eredmények és azok illusztrációja  

A térképek és statisztikák elemzésébol és a szakirodalom feltárásából a táj 
egyértelmu átalakulására lehet következtetni. A „soproni táj” önálló, földrajzi 
kistájként nem létezik, azonban a történelem során sajátos tájképi harmónia alakult 
itt ki, melyet az utóbbi évtizedekben a város robbanásszeru fejlodése veszélyeztet. 
A beépített terület sokszorosára nott, sok jellegzetes tájelemet visszaszorítva.  

A táj karakterét a mai napig alapvetoen az erdo, a szolo és a város, a falvak 
elegye határozza meg. Ugyanakkor az évszázadok során az egyes felszínborítások 
aránya megváltozott, eltolódott. Az egyes kategóriák között tapasztalható egyfajta 
területkiegyenlíto ingadozás: ilyen például a rét/legelo – szántó típusok közötti 
használatváltás. Ehhez hasonló az erdoszéli réteken tapasztalható szukcesszió és az 
irtások párhuzama, melyek egymást elletételezik a statisztikában.  

Az erdo látványa a soproni tájban napjainkban is meghatározó, azonban 
funkciója és fafajösszetétele megváltozott, a beépítéseknek köszönhetoen határa a 
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településközponttól távolabb került – ezáltal tájképben betöltött szerepének jellege 
formálódott át.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra 
 
 Lényeges veszteség a szoloterületek visszaszorulása. A szolo- és borkultúra 
szinte eggyévált a soproni tájjal, mára azonban a szolok eltunofélben vannak: helyüket 
hétvégi és családi házak, lakóparkok veszik át. Hasonló veszély fenyegeti a 
jellegzetes soproni kerteket - a tipikus tájelemnek nevezheto „lover”-t és a 
hagyományos gyümölcsösöket - melyek átmenetet képeztek az emberi élettér és a 
természetközeli felszínek között. Általános jelenség a kertvárosi részek 
karakterének felolvadása. Az Alsó- és a Felso-Loverek korábban erosen különbözo 
megjelenése egyre jobban hasonlít egymáshoz, emellett bármely más kertvároshoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2. ábra Felszínborítás-változás: a reambulált III. katonai felmérés a franciskánus 
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Sajátos a város körvonalának változása: a külvárosok még egyenletesen, szinte 
koncentrikusan települtek a városmag köré, azonban az idok során Sopron egyre 
inkább az egyes foutak mentén és az azok közötti területeken terjeszkedett, 
emellett összenott Bánfalvával, és tovább halad a többi környezo falu felé. A 
folyamat következtében Bánfalva kertvárossá vált.  
Számos kert és szántóterület helyét vették el ipari létesítmények, melyek a város 
fejlodésének szükséges velejárói, ám a város és környéke kapcsolatát tovább 
rontották. A keleti ipari zóna révén Sopron kontúrja kitolódott, határozatlanná, 
jellegtelenné vált.  

Mindeme folyamatoknak racionális okai vannak. Az tájhasználat megváltozott: 
korábban a kertek, szolok a környék gazdasági alapjait biztosították. A soproni borról 
sok helyen írták, hogy a város lakosságának egyik fo megélhetési forrása. Mára a 
szolomuvelés és borkészítés hagyománnyá vált, melyet szerencsére életben tartanak, 
de gazdasági részesedése sokkal kisebb, mint például az 1700-as években. Mára 
Sopron és környéke foleg az idegenforgalomból és az iparból él: ennek a váltásnak 
köszönheto a soproni táj átalakulása.   

 
Továbbfejlesztési lehetoségek, javaslatok 

Terület- és tájhasználat, történeti ökológia vonatkozásában a projekthez 
létrehozott térképi vetületek elláthatóak további irodalmi, statisztikai adatokkal. Az 
így kialakuló GIS-rendszer alkalmassá válhat tájkép- és természetvédelmi 
értékelések megalapozására, segítheti a területrendezés munkáját. Részletesebb 
térképek bevonásával és feldolgozásával támogathatja a településrendezést, továbbá 
azon belül a zöldfelület-rendezést. 
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Bevezetés 

E rövid hozzászólásban szeretném a saját eredményeinkkel, szempontjainkkal 
köríteni-gazdagítani a történeti felszínborítás-térképezés önmagában is szép és 
teljes munkáját.  A felszínborítás-változás térképi megjelenítése fontos és pontos 
információkkal szolgál a táj megismeréséhez; valamint további kapcsolódási 
pontokkal, amik bekapcsolásával magasabb szinten is összeáll a táj-kép.  

Most felszínalaktani- tájfunkció- és tájhasznosítási vizsgálatok kapcsán kapott 
eredményeinket szeretném hozzátenni a felszínborítás-változás vizsgálat 
eredményeihez.  

A téma jelentoségét kiemeli, hogy a Tisza-vidék tekintetében olyan táj jobb 
megismeréséhez járul hozzá, aminek eddigi félreértése olyan vagyonvesztést okoz az 
Országnak, ami egyre inkább különleges jelentoséggel bír. Az Alföld folyamatos és 
szisztematikus (rendszerszeru) vízveszejtésérol van szó: arról, hogy másfél 
évszázados modernkori vízgazdálkodásunk a víz minél elobbi és minél teljesebb 
elvezetésére összpontosítja hatalmas eroit. Napjainkra elmondható, hogy rengeteg 
keserves munkával és még több pénzzel sikerült elérni, hogy az egykor vízben gazdag 
Tiszai Alföld egyrészt erosen vízhiányos táj lett, amit a tudományos elorejelzések 
szerint elsivatagosodás fenyeget és szárazságturo növények nemesítésével 
igyekeznek rajta segíteni okos tudósok, másrészt a természetes módon rendszeresen 
megjeleno többletvíz által van fenyegetve, aminek biztonságos levezetése milliárdok 
elköltését teszi „indokolttá”.   

Megjegyzendo, hogy a megoldásként emlegetett öntözést is a helyére teszi a 
történeti felszínborítás jobb megismerése, és a felszínborítás infrastruktúráját adó 
alluviális domborzat jelentoségének (f)elismerése. Hiszen az iparszeruen kiszárított 
tájat nem az iparszeru öntözés mentheti meg, hanem a természetszeru árasztások, 
az eredendo muködési mechanizmus és a tájelemek újraélesztése (revitalizásálása).  

A történeti felszínborítás térképezés és a morfológiai vizsgálatok tárják fel 
/mutatnak rá a táj azon tartalékaira, területeire, amik megfelelo használatával a táj 
pufferkapacitása olyan szintre növelheto, hogy meg tudjuk adni a fenntartható 
választ a klímaváltozás (valójában: a modernkori tájszemlélet és -használat) 
következményeire, ti. a szélsoségek növekedésére, hogy egyre hosszabb száraz 
idoszakokat egyre hevesebb árvizek megjelenése fog tarkítani.  
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Célunk, hogy vázlatosan bemutassuk azokat a módszertani-szemléletbeni 
alapokat és újszeru eredményeket, amikkel hozzájárulhatunk a Tisza-táj fenntartó 
muködésének jobb megértéséhez és fenntartható muködtetésének hatékony 
kialakításához.  
 
Módszertan 

Meggyozodésünk, hogy a tájkutatás akkor lehet teljes (és teljesen sikeres), ha 
egységes, komplex rendszerszemlélet adja az alapját, mert a táj egységes és 
rendszerszeru; muködését nem  érthetjük meg, ha elemeit kizárólag külön-külön 
vizsgáljuk. Különösen igaz ez a tájtervezésre, amikoris a tájkutatás eredményeit 
felhasználva az ember megfelelo (fenntartható) helyét, lehetoségeit keressük egy 
tájban.   

Az általánosra, a komplexitásra való törekvés ellentmond ugyan a modern kor 
(kór) specializációs divatjának, de úgy látjuk, hogy az ágazati, egyfunkciós, egy 
tényezo szerint csúcsrajáratott projektek megbuktak. Ennek egyik legjobb példája 
éppen a Tisza-szabályozás, ami a megbomlott muködésu tájnak nem az egészségét, 
mozaikosságát és eredendo muködését célozta helyreállítani, hanem pillanatnyi 
gazdasági haszon érdekében egyetlen funkció csúcsrajáratását kiépíteni. A 150 év 
tanulsága viszont az, hogy az így létrehozott rabszolga táj nem muködik, nem 
fenntartható, nem nyújt a helyi embernek szabadságot és  biztonságot.  

Ahhoz, hogy sikeres legyen a tájtervezésünk, vagyis, hogy muködo, fenntartható 
helyet és szerepet találjunk az embernek, meg kell keresnünk, fel kell tárnunk a 
szerves, élo, muködo fenntartható rendszer jellemzoit, mintázatát, muködési 
mechanizmusát, és a szerint felépíteni, berendezni kutatási és egyéb projektjeinket, 
tájainkat, ill. életünket. Az ilyen rendszer meghatározását az elmúlt évtizedek 
kutatásai nyomán az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

A fenntartható rendszer olyan hierarchikus struktúra, ami 
 
– szintenként és egységenként önálló és önellátó (zárt),  
– egymással kölcsönösen összefüggo (interdependens),  
– muködésében egymásba ágyazott (holisztikus) rendszerek egysége, 
   amit modellszeruen az 1. ábra érzékeltet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. ábra  
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A fentiek fényében no meg a történeti térképek használhatósága, sot 
megbízhatósága (a különbözo ismert bizonytalanságaik mellett), hiszen ezen 
térképek, olyan pontossággal tudják érzékeltetni a tájak korábbi képét, ami más 
módszerekkel nem jön át. Ezt a képet tudományossá teszik a statisztikai vizsgálatok, 
egymásra-vetítések, általában a térképek érto bemutatása (interpretálása), aminek 
mintaértéku példája Nagy Dezso tanulmánya. És végül: a történeti térképek üzenete 
és tanulságai a megfelelo biológiai (pl. pollenanalízis) és földrajzi (pl. DTM) 
módszerekkel kiegészítve kirajzolják a táj eredendo muködési szerkezetét és 
mechanizmusát, ami félreérthetetlenül rámutat a korábbi tájértelmezési 
tévedésekre (Tisza-szabályozás, síkvidéki vízrendezés), és kijelöli a fenntartható 
tájmuködtetés kialakítandó kereteit. (Ehhez lásd még a kötet egyéb 
esettanulmányait, ill. hivatkozott munkáit.)  
 

Ezek után módszertanunkat az alábbiak szerint tudjuk összefoglalni: 
– Keressük az eredendo infrastruktúrát (táj-alapszerkezetet) – ennek 

legfontosabb eszköze a domborzat vizsgálata, ill. a történeti felszínborítások 
és a jelenlegi domborzat összevetése. A domborzat vizsgálata elsosorban az 
ismert térinformatikai módszerek segítségével eloállított digitális domborzati 
modellek (DTM) értékelésével, terepi értelmezésével történik. 

– Keressük az eredendo muködési mechanizmust, a megismert mintázat mögött 
meghúzódó folyamatokat – ennek eszköze a tájfunkció analízis, ami ebben az 
esetben a természeti táj eredeti anyag-, energia- és információáramlási 
folyamatainak és az abba beavatkozó, azokkal gazdálkodó ember helyének, 
lehetoségeinek és szükségszeruségeinek értékelését jelenti. 

– Keressük az ember szerepét ebben a rendszerben, hogy hogyan tud 
együttmuködni a megismert mintázat és muködés adta keretek között. Ehhez 
fontosabb a tájszemléletek, tájértelmezések értékelése (leegyszerusítve az 
iparszeru és a természetszeru hozzáállás összehasonlítása), ill. gyakorlati 
tanácsokat is kaphatunk muvelési változatok (agrotechnológiák) 
megismerésével. 

 
Eredmények 

Vizsgálataink eredményeire jellemzo, hogy ami összefüggésekre rámutat, 
bántóan könnyen átláthatóak, mégis ezek eddigi figyelmen kívül hagyása magyarázza 
meg a Tiszai Alföld napjainkra tapasztalható víz- és mezogazdálkodási, valamint 
társadalmi válságát (diszfunkcionalitását). Alább felszínborításra vonatkozó 
fontosabb feltárt összefüggésekre utalunk, melyek rendszerbe foglalása 
meggyozodésünk szerint meggyozo képet szolgáltat a Tisza-tervezés fenntartható 
irányát illetoen, és amiket jól illusztrálnak a felszínborítást bemutató térképek, ill. az 
itt közölt domborzati ábrák.  

– Az eredendo felszínborítást meghatározza a domborzat, hangsúlyozva: a 
domborzat határozza meg – még a Tiszai Alföldön is, ahol a néhány méteres – 
léptéktol függoen, gyakran deciméteres – szintkülönbségek elegendoek ahhoz, 
hogy jellemzoen és megkerülhetetlenül kijelöljék a vízborításra való (ártéri), 
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és a víz által (eredendoen) nem járt (ármentes) szinteket. Ha ezt nem vesszük 
figyelembe, nem tudunk fenntartható felszínborítást (mezogazdasági 
használatot) sem elérni; sot általános tervezési jelentoségu, hogy ennek 
megfeleloen nem helyes a Tiszai táj szintjeinek ma gyakran alkalmazott 
felosztása (megnevezése), ti. „alacsonyártér” és „magasártér”  kettosségben, 
mert így elveszik az ártéri szintek változatosabb mivolta, ill. h. vannak 
eredendoen garantáltan ármentes térszínek, amelyekre félrevezeto tehát a 
„magasártér” kifejezés, javasolt az „ármentes szint” v. a hagyományos 
„magaspart” terminus.  

– Megjegyzendo, hogy nem az abszolút (tengerszint feletti) magasságok a 
meghatározóak, hanem a Tiszához viszonyított szintkülönbségek. Így a 
szokásos domborzati térkép nem ad pontos képet, hanem mintegy 
„megdöntve”, a Tisza, és a táj átlagos esését beszámítva kell(ene) tekinteni a 
tájat. Ez további módszertani fejlesztések szükségét veti fel: ki kell dolgozni 
a relatív domborzati modellekre van szükségünk.  

– A Tisza – Hortobágy kivágat (is) szépen rámutat arra, hogy mennyire egységes 
a Tisza-táj (a karcagi határ pl. három oldalról kap vizet: a Mirhó-fok, a 
Hortobágy, és a Nagy-Sárrét felol), amibol következik, hogy egységes – nem 
ágazatonkénti, hanem területi alapú – kezelést igényel(ne). 

– Tudunk a rendszerszeru csapadékhiányról, ami a terület medencehelyzetébol 
következik. Ez nem hátrányként, hanem elonyként jelenik meg eredendoen (ti. 
magas a napsütéses órák száma), ha figyelembe vesszük, hogy éppen a száraz 
évszak elején kegyeskedik megjeleni a Tisza által a víztöbblet, ami (ezek 
szerint) eredendoen a csapadékhiány pótlására, a vízháztartási mérleg 
kiegyensúlyozására való.  

– Ugyanakkor van egy eredendo természetes infrastruktúra is, ti. a fokok, erek, 
medrek, árterek és magaspartok mozaikos hálózata, ami eredendoen az árvízi 
vízfelesleg terítésére, tározására szolgál. Ez azt jelenti, hogy kettos 
értelemben is van helye (és szüksége) a most drágán és veszélyesen kezelt 
árvízi víztöbbletnek: a vízháztartási mérlegben is és a tájban is.  

– Fontos megemlíteni, hogy napjaink legfontosabb kihívásaként jelentkezo 
– Így a domborzat és a muködés, mintegy hardver-szoftver egység, az alapja a 

Közép-Tisza-vidék fenntartható muköd(tet)ésének, aminek elsodleges 
feladata a víz szétosztása és megtartása a tájban. 

– A lehetoség, adottság, szükség tehát megvan – az emberi döntés hiányzik, 
hogy mire költjük a rendelkezésre álló pénzt. Ha fenntartható megoldást 
akarunk eroforrásainkat arra kell fordítani, h. a meglévo természetes 
infrastruktúra elemeit hozzuk olyan állapotba, hogy alkalmas legyen az 
eredendo funkcióját betölteni – ami egyedüli alapja lehet a fenntartható 
emberi életnek. A táj pufferkapacitásának növelése napjaink víz-
készletgazdálkodási alapkonfliktusának megoldása is. A megfelelo tájhasználat 
választása, pedig ma a távirányított gazdaság korában könnyen megoldható a 
helyesen választott agrártámogatási és szabályzó rendszerrel. 
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Napjaink környezeti változásainak nagyobb részét az emberi tevékenység 
határozza meg, a természet erejébol bekövetkezo változások (pl. erdotüzek, árvizek, 
aszály) pedig jelentosen befolyásolhatják az ember életminoségét, meghatározzák 
feladatait. A környezet-politikai döntések megalapozásához olyan környezeti 
mutatókra van szükség, amelyek segítségével eldöntheto, hogy melyek a legsürgosebb 
teendok, milyen tevékenységeket célszeru tiltani vagy támogatni, illetve egy-egy 
támogatási forma meghozta-e a kívánt eredményt. Míg a felszínborítás térképeket 
„pillanatfelvétel”-nek tekinthetjük, amelyek egy-egy idopontra térbeli leltárként 
tartalmazzák, pontosan mivel is gazdálkodhatunk, a felszínborítás-változás 
adatbázisok a környezetünkben zajló folyamatokat tükrözik. Ez utóbbi információnak 
egyre fontosabb szerepe van a környezeti mutatók kiszámításánál is. 

 
Európai CORINE felszínborítási adatbázisok 

Az Európai Közösség az összehangolt környezeti- és agrárpolitika szakmai 
megalapozásának támogatására az 1980-as évek közepén indította be az európai 
felszínborítás térképezését célzó programját, a CORINE Land Cover (CLC) 
projektet. Az elso felmérést, bár idoben a ’80-as évek közepétol a ’90-es évek végéig 
húzódott, összefoglalóan CLC1990 néven említjük. A második felmérést az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) koordinációjával végezték el, ez a 2000±1 év 
felszínborítását tükrözi (CLC2000), valamint elkészült a felszínborítás két felmérés 
közötti (»1990-2000) megváltozását tartalmazó adatbázis is (CLC-változás1990-
2000). 

Hazánk mindkét felmérésben részt vett, a CLC1990-et a PHARE Regionális 
Környezeti Program keretében és finanszírozásával, a CLC2000 és CLC-változás 
adatbázisok pedig az EEA és a KvVM közös finanszírozásával készültek el a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI). A FÖMI munkatársai az EEA által 
létrehozott Európai Felszínborítás Témaközpont (ETC-TE) tagjaként részt vettek az 
európai CLC2000 projekt szakmai elokészítésében, koordinálásában valamint minoség-
ellenorzésében is. 

Az EEA 2007-ben a GMES program keretében (GMES FTS Land Precursor) 
indította útjára a harmadik CLC felmérést, amelynek eredménye a 2006±1 év 
felszínborítását tükrözo CLC2006 adatbázis, valamint a felszínborítás 2000-2006 
közötti változását tartalmazó adatbázis (CLC-változás2000-2006) lesz. A 
korábbiakhoz hasonlóan a térképezést a résztvevo országok végzik, a szakmai 
elokészítést, koordinációt és ellenorzést az Európai Földhasználat és Tér-Adat 
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Témaközpont (ETC-LUSI, az ETC-TE utódja) végzi, ennek a FÖMI továbbra is tagja. 
A GMES FTS Land Precursor program keretében két nagyobb (20m) felbontású 
raszteres adatbázis is készül az erdok, illetve a talajfedettség (soil-sealing) európai 
lehatárolására. Ezt a munkát központosítva végzik, a tagországok szerepe itt az 
ellenorzés. A mindenki számára térítésmentesen elérheto Európai adatbázisok 
várhatóan 2009 év során készülnek el. 
 
Nemzeti CORINE felszínborítási adatbázis 

Hazánk EU csatlakozásának elokészítése számos olyan kérdést vetett fel, 
melyek megválaszolásához a tényleges és aktuális felszínborítás ismerete szükséges. 
Az Európai CLC adatbázisok számos hazai feladat megoldásához sem tematikailag, 
sem területileg nem elég részletesek. A Kormány ezért 1996-ban határozatban 
(2339/1996. (XII.6)) rendelkezett az „1:50.000-es CORINE felszínborítási 
adatbázis (CLC50) létrehozásáról”. 

2003 oszére hazánk teljes területére elkészült az 1:50.000-es méretarányú 
CORINE felszínborítás adatbázis 1998/99-ben készült, ortokorrigált SPOT-4 
urfelvételek alapján. Ezzel egy négyéves, több mint 50 szakembert foglalkoztató 
munka zárult le a FÖMI-ben. A projektet a Földmuvelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium (FVM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 
támogatta. A standard európai CLC és a hazai CLC50 fobb paramétereinek 
összehasonlítását az 1. táblázat tartalmazza. 

2005-ben megkezdtük CLC-50 adatbázis felújítását, azonban ez a munka 
jelenleg forráshiány miatt szünetel. 

 
Európai CORINE felszínborítási 

adatbázisok 
Nemzeti CORINE felszínborítási 

adatbázis 
Paraméter 

CLC-100 CLC-változás CLC-50 
Referencia évek 1985-96 (Eur.) 

1991 ± 1 (M.O.) 
2000 ± 1 
2006 ± 1 

 

199X / 2000 
2000 / 2006 

1998-99 

Nómenklatúra  standard EU, 3 szintes kiterjesztett 4./5. szint 
Interpretáció 
módszere  

papírnyomatra helyezett fólián (1985-96) 
számítógép képernyon (2000, 2006) 

számítógép képernyon 

Területi 
felbontás 

25 ha 5 ha 4 ha; 
vízfelületek esetében 1 ha 

Vonalas-elem 
felbontás 

100 m 50 m 

Osztályok száma Európai szinten 44, Magyarországon 29 79 (csak Magyarországon) 
Poligonok száma ≈ 40 000 ≈ 18 000 ≈ 170 000 
Helyzeti 
pontosság 

<100 m (RMS) <20 m (RMS) 

Tematikus 
megbízhatóság  

>85% (európai 
pontosság-
vizsgálat) 

>85% (becslés) >90% (becslés) 

Végtermék  topológiai szerkezetu vektoros (ArcInfo) adatbázis 

 
1. táblázat: Az Európai és a nemzeti CORINE felszínborítási adatbázisok 
paramétereinek összehasonlítása  
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Felszínborítás változások térképezése 
A felszínborítás változások kimutatására kézenfekvo megoldásnak látszik két 

különbözo idoszakot jellemzo felszínborítás adatbázis közvetlen összehasonlítása, 
„összemetszése”. A közvetlen összehasonlítás eredménye azonban mindig a két 
adatbázis különbségét mutatja, amely nem feltétlenül jelent felszínborítás változást. 
Különbözoséget okozhat az egyik adatbázisban szereplo hibás kategóriakód is, de 
nem is kell, hogy az adatbázis hibás legyen. Vektoros adatbázisoknál különösen a 
komplex kategóriáknál fordul elo, hogy egy-egy terület többféleképpen is 
lehatárolható, és a különbséghez elég, ha az interpretátor kicsit arrébb húzza meg a 
folt határát. Ennek a két tényezonek a kiküszöbölésére a következo módszer 
ajánlott: 

 
1. A vektoros adatbázist újra ellenorizzük a régebbi idopontú urfelvételekre 

vetítve, javítjuk az esetleges hibákat 
2. Az adatbázis vonalait az új idopontnak megfelelo urfelvételre vetítve 

módosítjuk – kizárólag ott, ahol a felszínborítás megváltozását tapasztaljuk. 
3. A két adatbázis különbségét képezzük (intersect), ez meg fog felelni a 

felszínborítás változásainak. 
 

A fenti logika szerint készült el a CLC-változás1990-2000 adatbázis Európa 
számos országára, azonban még ez a módszer sem bizonyult kielégítonek. Ennek az 
oka abban keresendo, hogy a CLC-változás adatbázisok esetében finomabb felbontást 
vártak el európai szinten is, 25ha-nál nagyobb változás ugyanis jóval kevesebb van, és 
már az 5 hektáros változások is jelentosnek számítanak. Ebben az esetben viszont 
újabb probléma merül fel, két kisebb felbontású (25ha) adatbázisból ugyanis 
hozzáadott munka nélkül automatikusan nem állítható elo egy nagyobb felbontású 
(5ha). A különbség adatbázisból bizonyos 5-25 ha közötti változások hiányozni 
fognak. A megoldást ebben az esetben a felszínborítás változások közvetlen 
lehatárolása jelenti, tehát a módszer a következoképpen módosul: 
 

1. A vektoros adatbázist újra ellenorizzük a régebbi idopontú urfelvételekre 
vetítve, javítjuk az esetleges hibákat 

2. A CLC adatbázis vonalait és mindkét urfelvételt párhuzamosan használva 
közvetlenül állítjuk elo a CLC-változás adatbázist.  

3. Az új idopontnak megfelelo CLC-adatbázist a korábbi CLC adatbázis és a 
CLC-változás adatbázis kombinációjával állítjuk elo. A GIS muveletek után az 
új adatbázisban még találhatóak 25ha alatti poligonok, ezeket generalizálni 
kell (erre egy fél-automatikus módszer született). 

 
Ennek a módszernek a támogatására egy ArcView alapú szoftvert készítettünk 

„InterChange” fantázianéven, amelyet Magyarországon kívül számos európai ország is 
használt a CLC2000 projektben, illetve ennek módosított változatát jelenleg is 
használják a CLC2006 térképezés során. 
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Felszínborítás-változás statisztikák 
Míg a felszínborítás adatbázisoknál a statisztika elég egyszeru (kategóriánként 
felsoroljuk a poligonok számát, összterületét, illetve a százalékos arányát az 
összterülethez képest), addig változások esetén jóval összetettebb a kép. 
Statisztikai értelemben a teljes információt a változás-mátrix hordozza, amelynek 
egyes elemei megmutatják, hogy egy bizonyos kategóriából pontosan hány hektárt 
sorolhatunk át egy meghatározott másik kategóriába. Ezeket az adatokat csak a 
változás adatbázisból nyerhetjük ki, amelyben minden változás-poligon két 
felszínborítás kóddal rendelkezik a két idopontnak megfeleloen. A két felszínborítás 
adatbázisból kinyerheto statisztika csak a végállapotokat mutatja, levezethetoek 
belolük a nettó változások, de nem kapunk információt a változások dinamikájáról (1. 
ábra). 

 

 
1. ábra Felszínborítás változások a fo felszínborítás kategóriák tükrében 

 
Az 1. ábra a fo felszínborítás kategóriákra összesítve mutatja be a 

Magyarországon 1990 és 2000 között lezajlott felszínborítás változásokat.  
 
A legnagyobb változást a mezogazdasági területek mutatják, igen nagymértéku 

a mezogazdasági területek összességének csökkenése. Hová tunhetett ez a terület? 
A részletesebb statisztikákból kiderül, hogy legnagyobb részét erdosítették, 
jelentos részét azonban a mesterséges felszínek foglalják el, amely jelenthet 
beépítést, új lakó vagy ipari/kereskedelmi területeket, de éppen bányaterületet is. 
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Igen jelentos területet foglaltak el a mezogazdasági területekbol a vízfelületek, ezek 
egy része kavicsbánya-tó, amelyek például az autópálya építkezések során létesültek, 
de ebben az idoszakban nagyon sok új víztározó, illetve halastó is létesült. 
Nagy dinamikát mutatnak az erdoterületek változásai is, ez jelent fakivágást és 
erdotelepítést, amely az erdogazdálkodás természetes velejárója. Mindazonáltal az 
erdoterületek összessége nagymértékben növekedett 1990 és 2000 között. 
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Probléma 
A Habsburg Birodalom (és így a teljes Tisza-vidék) történeti földhasználatának 

kutatása számára a legfontosabb nyilvános adatbázisokat a Birodalom katonai 
felmérésének adatai jelentik. A felmérések térképi adatai ma már bárki számára 
elérhetok az Arcanum gondozásában kiadott DVD-kiadványokon (Arcanum, 2006; 
Timár et al., 2006). A történeti földhasználati viszonyok szempontjából a 
leglényegesebbek a folyószabályozásokat megelozoen készült elso vagy jozefiánus 
felmérés (1783-86), illetve a folyószabályozásokkal párhuzamosan záruló, de még az 
azokat megelozo természeti képet bemutató második vagy franciskánus felmérés 
(1821-63) lapjai. A késobb kivitelezett harmadik felmérés lapjai – bár adatai szintén 
elérhetok – ebbol a szempontból kisebb jelentoséguek. Kutatásaink eredményeképp e 
térképek nemcsak hogy mozaikolt-szkennelt formában érhetok el, de a lapokhoz 
georeferencia is tartozik, vagyis az ábrázolt terület tetszoleges darabját bármely, a 
területen ma vagy régebben használt vetületben (pl. EOV, UTM) elérhetjük. 

 
Célkituzés 

Ezen adatok bázisán az elmúlt években az ELTE szakdolgozó hallgatói közül 
néhányan a Tisza öblözeteit dolgozták fel, hogy rekonstruálják a vizsgált területek 
természeti képét és az elmúlt 220 év földhasználati változásait. A legsikeresebb 
munkák a tiszacsegei (Somhegyi, 2002; Gábris et al., 2004) és a tiszaalpári (Bod, 
2004) öbözetek területére készültek el. A vizsgálatok célja elsosorban az volt, hogy 
megfigyeljük az egyes domináns felszíntípusok, így a mocsárerdok, a rétek és legelok, 
illetve a szántóföldek területarány-változásait, de kutatásunk kiterjedt a lakott 
területeknek a folyószabályozásokat követo terjeszkedésére, és az újonnan 
beépített területek tengerszint feletti magasságának, így árvízi 
veszélyeztetettségének elemzésére is (Timár és Rácz, 2002; Timár, 2003). 

  
Módszertan 

A vizsgálat során az elso és a második katonai felmérés szelvényeit és egy mai 
modern topográfiai térképmuvet egységes koordinátarendszerbe vetítettük, így a 
változások nemcsak statisztikailag, de térben is követhetové váltak. Az egyes 
térképmuveken a vizsgált öblözetekben a különbözo földhasználati típusokkal 
jellemzett területrészeket körbedigitalizáltuk, és az öblözetekre a korabeli 
területhasználat térképeit digitális formában kaptuk meg. A mai települések, 
településrészek magasság szerinti eloszlásának vizsgálatához nagyfelbontású 
domborzati modellt fejlesztettünk (Timár, 2003), amely a késobbiekben a Földmérési 
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és Távérzékelési Intézetnél is elkészült és  – igaz, igen borsos áron – bárki számára 
elérheto. A mai topográfiai térképek településeket is tartalmazó részeit ezen 
adatbázisra vetítve megkapjuk a veszélyeztetett lakott helyek elhelyezkedését (1. 
ábra). 
 

 
 

1. ábra Törökszentmiklós helyszínrajza a nagyfelbontású domborzati modellre 
vetítve (Timár és Rácz, 2002). A város északi része a folyószabályozásokat követoen 
az alacsony ártérre települt. 

 
Elért eredmények és azok illusztrációja  

A földhasználat változásai a vizsgált öblözetekben mind azt mutatják, hogy míg 
az elso felmérés idoszakában a mocsarak (helyesebben: mocsárerdok, lásd alább) 
domináltak, a második felmérés idejére a rétek és legelok váltak uralkodóvá, míg a 
folyószabályozásokat követoen a szántóföldi gazdálkodást nyert irreálisan nagy 
teret. Olyan területeken is a mezogazdaság tört elore, amelyek magassága, az 
ártérhez viszonyított helyzete (különösen a mai, a Vásárhelyi Terv kapcsán kijelölt 
árvízi tározóterek területén és az azokhoz hasonló, a folyóra nyitott öblözetekben) 
természetközeli állapotban megtartásra adna optimális helyszínt (2. ábra). 

Külön megfontolást igényel az elso felmérés szelvényein ábrázolt mocsarak nagy 
kiterjedése. Ezek helyszínét megvizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy elsosorban az 
ártéri erdok nyilvánvaló területei vannak így jelölve. Ennek az az oka, hogy ha csak 
egyfajta felszínborítás ábrázolható (mocsár vagy erdo), akkor a kor gyalogsági 
harcászata számára fontosabb mocsarat kellett feltüntetni. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy arra a következtetésre juthatnánk, miszerint 220 éve nem voltak a Tisza 
mentén erdok, épp ellenkezoleg: megtartásuk, fejlesztésük ma is indokolt. 
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3. ábra A törökszentmiklós-nagykörui öblözet nagyfelbontású digitális domborzati 
modellje. A jól körülhatárolható alacsony ártér jóval túlnyúlik a mai árvízvédelmi 
vonalakon, a peremen optimális helyet kínálva azok biztonságos elhelyezésének 
(Timár, 2003). 

 
Továbbfejlesztési lehetoségek, javaslatok 

A korabeli, folyószabályozások elotti földhasználat ismerete segítheti a vidék 
természetes árlecsapoló mederrendszerének feltárását (Timár és Gábris, 2008), a 
földhasználat mai állapotának és a nagyfelbontású domborzati modellek 
figyelembevételével pedig ezen csatornák, medrek részleges újjáélesztése is 
lehetséges. 
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Bevezeto 

Magyarországon számos terület, jelentos projekt igényli vagy fogja igényelni a 
közeljövoben az INSPIRE-ban is megfogalmazott alapelveknek megfelelo digitális, 
térképi alapú talajtani információt (agrár-környezet-gazdálkodás programok, VTT, 
élohely térképezés, belvíz és aszály érzékenység térképezés, hidrológai modellezés). 
A világ egyéb tájaihoz hasonlóan sajnos hazánkban sem várható új, országos, 
részletes térképezés a közeljövoben; azonban jelentos természetföldrajzi, talajtani 
információ gyult össze a korábbi kiterjedt talajtani-agrogeológiai felvételezéseknek 
köszönhetoen. Az egymást követo térképezések felvételezési célja és módszere is 
különbözött, így az eltéro célok eltéro talajtani jellemzok hangsúlyozásához vezettek. 
Az összegyult adatok és az azok alapján szerkesztett térképek különbözo léptékben 
születtek a gazdálkodásitól az országos szintig. A kisebb léptékuek országos 
fedettséget adnak, a részletesebbek nem. A legrészletesebb és még országosan 
elkészült térképi alapú talajtani adatrendszer a Kreybig-féle Átnézetes 
Talajismereti térképezés anyaga, melynek adatgazdája az MTA Talajtani és 
Agrokémiai Kutatóintézete. 

A Kreybig-féle térképezés volt az elso olyan országos szintu, nagyléptéku 
helyszíni talajtani- és laboratóriumi vizsgálatokon alapuló felvételezés, amely 
kifejezetten gyakorlati célokat szolgált. A térképezés felvételezési céljainak és 
módszertanának köszönhetoen az átnézetes talajismeri térképeken a talajtani és 
földhasználati viszonyokat együttesen ábrázolták. A földhasználati viszonyokat 
egyszerusített formában adták meg megkülönböztetve a: muvelt területeket (szántó, 
gyümölcsös, rét-legelo); idoszakosan vízállásos, vízjárta területeket; erdoket; 
tavakat, nádasokat, folyóvizeket; településeket. 

A Kreybig térképezés térinformatikai feldolgozásának és az ezen alapuló 
Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer (DKTIR) kialakításának bizonyos 
szempontból kitüntetett szerep jut, mivel ez térbelileg a legrészletesebb és még 
országosan elkészült térképi alapú talajtani adatrendszer. A Kreybig archívum 
feldolgozása 1998-ban kezdodött. A térképanyag szkenneléssel történo archiválása 
és a képek EOV transzformációja befejezodött, a geometriai adatok vektorizálása 
(talajfoltok, mint poligonok és talaj-szelvények, mint pontok) térképszelvényenként 
folyamatosan halad. A térbeli adatok és a talajszelvény adatbázis feltöltése 
egymástól függetlenül történik. Jelenleg a folt mintázat feltöltése az ország 
területének mintegy kétharmadára elkészült, a pont adatbázis feltöltése ehhez 
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képest jóval elmarad. A térképlapokhoz csatolt magyarázó füzetekben található 
talajszelvények felvételi és a laboratóriumi jegyzokönyvi adatbázisának feltöltésére 
viszont egy saját adatbeviteli és ellenorzo programot fejlesztettünk. Jelenleg a 
szelvény adatbázis második generációs változatát használjuk. Az adatbázis 
növekedésével ugyanis, illetve a továbbiakban részletezendo feladat bovítések 
következtében a korábbiakban alkalmazott Microsoft Access alapú rendszer nem volt 
megfelelo hatékonyságú, ezért az adatbázis kezelést a továbbiakban SQL Serverre 
alapozzuk. Az áttérés egyben az adatbázis-struktúra átalakításával is járt. A 
rendszer általános felhasználó által hozzáférheto része egy webes böngészo 
felületen érheto el. Ezen eszköz segítségével az adatbázis feltöltése felgyorsítható 
és a teljes feltöltöttség is reális ido alatt megoldható. A Digitális Kreybig 
Talajinformációs Rendszer nem egyszeruen a talajtérkép sorozat információ 
tartalmának digitális változata, hanem egy olyan térbeli talajinformációs rendszer, 
amely értéknövelten, konzisztens módon fogja össze az archív adatokat egy olyan 
téradat rendszerbe foglalva, amely megteremti az eredeti információ anyag mind 
pontosabb és részletesebb feldolgozását és kiaknázását, valamint a 
továbbfejlesztés, a pontosítás és megbízhatóság növelésének számos lehetoségét. 

 
Módszertan 

A Kreybig-féle térképezés folyamán gyujtött információk feldolgozottsági 
állapota, méretaránya és “szerkesztési minosége” is különbözo. Az MTA TAKI 
archívuma egy adott területre egyedi kéziratos- és/vagy, egyedi kézi festéses 
példányokat és kéziratos magyarázókat és/vagy színes nyomtatott térképeket és 
magyarázókat tartalmaz. Más archívumok így pl. A Magyar Állami Földtani Intézet 
foleg nyomtatott térképlapokat oriz. Másutt pl. a Megyei Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságokon nyomtatott és kézi festéses példányok találhatók. 

A felvételezések 1:25.000 méretarányú topográfiai térképekre támaszkodva, 
szelvényhatárosan folytak. A szürke nyomatú térképek jórészt a század elején 
szerkesztett Henger Rendszerek térképei, amelyekre rányomtatták a 
sztereografikus vetületi km-hálózatot. Szelvénybeosztásuk a bécsi Katonai Földrajzi 
Intézet “foktérképei” alapján levezetett beosztásúak, Ferrói kezdomeridiánnal. A 
topográfiai szelvények térképtükre 76x55 cm-es méretu, amely 19x13.75 km2-es 
területet ölel fel.  

A felvételezések a Magyar Királyi Földtani Intézet Talajtani Osztály kutatóinak 
vezetésével szelvényhatárosan májustól novemberig folytak és egy rutinos 
felvételezo két kisegíto segítségével egy térképszelvényt hat hét alatt vett fel. A 
felvételezéshez feltáró fúrásokat alkalmaztak, amelyek közül néhányat 10 méterig 
vagy a talajvíz eléréséig mélyítettek. A terepen a felvételezok a terepi munkára 
elokészített kasírozott topográfiai térképszelvényen bejelölték a talajfúrások 
helyét, jegyzokönyvi azonosítóját és jellemzoit; megkülönböztetve az adott területre 
jellemzo-, illetve az adott foltban még eloforduló fúrásokat. Megkülönböztették még 
azon fúrásokat is, amelyeket a helyszínen megvizsgáltak, leírtak, illetve amelyeket a 
laboratóriumi vizsgálatokhoz megmintáztak. 
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A térképen elhatárolták a talajfoltokat és színezéssel a kémiai 
talajtulajdonságokat, míg sraffozással a talajfizikai tulajdonságokat jelölték: ezek a 
kéziratos szelvények , amelyek egy példányban készültek. Kétféle kéziratos 
szelvényfajtát különböztetünk meg a feldolgozottság mértéke szerint: a felvételi 
(terepi) szelvényeket és az ez alapján szerkesztett eredeti szelvényeket. A felvételi 
szelvények tulajdonképpen maguk a kasírozott topográfiai térképek, amelyek terepi 
észleléseket és jelöléseket tartalmaznak, de nem minden esetben nyújtanak 
egyértelmu segítséget a talajfoltok elkülönítéséhez. A felvételi szelvényeken a 
felvételezok a fúrásokat eredeti helyeik feltüntetésével és kategóriái 
megkülönböztetésével ábrázolták. Az eredeti szelvények  is “egypéldányos” 
topográfiai térképek, amelyeken a talajfoltok már egyértelmuen elkülöníthetok, a folt 
típusára gyakran kézi színezés és sraffozás utal. Ezeken a térképeken a 
talajszelvények eredeti helyükön szerepelnek. A kéziratos térképeket nyomtatásra 
szánták, de jó néhány csak kézi festéses formában került sokszorosításra. A kézi 
festéses példányokat minimum öt példányban készítették el. Ezen térképszelvények 
csak a fontosabb topográfiai elemeket tartalmazzák, amelyeket kézzel 
szerkesztettek át a topográfiai térképrol, a fokhálózati vonalakat azonban nem. 
Eltekintve az esetleges sérülésektol illetve a színek kifakulásaitól ezen szelvényeken 
határolhatók el legjobban a talajfoltok. A száz példányban nyomtatott szelvények 
háttere a topográfiai szelvény szürke színu nyomata. Vetületi rendszerüktol függoen 
vagy a földrajzi szélességi- és Ferrói kezdomeridiántól mért hosszúsági 
koordinátákat és/vagy csak kilométer hálózatot tartalmaznak. A tematika színes 
nyomatként került ábrázolásra. 

A Kreybig-féle térképek talajtani szempontból ma is aktuálisak, mert bár 
szerkesztésük a 1934-ben kezdodött és 1951-ben fejezodött be, a térképezett 
talajtulajdonságok legnagyobb részének idobeli változása nem jelentos. Ezen 
térképek és magyarázók adatai referenciaként szolgálhatnak az ember által okozott 
környezeti hatások részletes vizsgálatához és alkalmasak lehetnek térinformatikai 
kutatásokra alapozott, az EU-s eloírásokkal harmonizáló magyarországi termeloi 
adatbázis talajtani moduljának megalapozására; illetve nagyléptéku, országos szintu 
térképezési munkálatok térbeli támogatását biztosíthatják. 

 
Elért eredmények és azok illusztrációja  

A teljes térképi archívum feldolgozása, a talajtani adatbázis építés mintegy 
melléktermékeként ragyogó lehetoséget nyújt a magyarországi földhasználati 
viszonyok egy idoszakának megjelenítésére. A 30-as 50-es évek közti idoszak 
egyrészt egy köztes állapot a II. és III. Katonai Felmérés, illetve az Újfelmérés 
idoszakai között; másrészt a szocialista nagyüzemi gazdálkodás elotti utolsó állapotot 
ragadja meg. Magunk még nem aknáztuk ki az ebben rejlo lehetoségeket, de a jelen 
munka keretében elkészítettük a Tisza-Hortobágy mintaterület egyszerusített 
felszínborítási, földhasználati térképét a DKTIR nyújtotta térképi adatok alapján (1. 
ábra).  
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A talajtanilag felvételezett és jellemzett, mezogazdasági muvelés alatt álló 
területeket összevontuk, mivel muvelési ágankénti felosztásuk csak igen jelentos 
eroforrások bevetése esetén lenne részlegesen végrehajtható, ha egyáltalán. Viszont 
megoriztük a térképek szikesedési osztályokra vonatkozó felbontását. A talajok 
szikesedése egyrészt ugyanis dinamikájában emberi generációs léptékkel is 
kompatibilis folyamat, így akár oka, akár eredménye is lehet bizonyos 
földhasználatban bekövetkezo változásoknak. Másrészrol a térképezés során 
elkülönített három kategória a területek szikesedés általi érintettségét éppen 
mezogazdasági hasznosíthatóságukon, szántóföldi alkalmasságukon keresztül fogta 
meg. Ennek köszönhetoen az ilyen alapon lehatárolt térképi egységek lokálisan igen jól 
korrelálnak bizonyos felszínborítási, földhasználati elemekkel, illetve lehetnek 
korábbiaknak történeti lenyomatai, esetleg késobbieknek történeti elozményei. A 
térkép további négy kategóriája a talaj felvételezésbol kihagyott, de a térképeken 
körülhatárolt területeket fedi le, úgy mint: erdok, települések, nyílt vízfelszínek 
(folyók, csatornák, tavak), illetve idoszakosan vízjárta területek. Ezen utóbbiak 
jobbára nedves rétek, ártéri területek, lápok, zsombékok, mocsaras területek. 

 

 
 

1. ábra Felszínborítási, földhasználati térkép a DKTIR alapján 
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Továbbfejlesztési lehetoségek, javaslatok 
A felszínborításra, földhasználatra vonatkozó, a DKTIR alapján most elkészült 

térkép 
- a térképsorozatot egy hiányzó idopontra vonatkozó állapottal bovítheti, 
- térinformatikai elemzése hasznos tapasztalatokat nyújthat korábbi, illetve 

késobbi állapotok során megfigyelheto térbeli mintázatok értelmezéséhez, 
- segítséget adhat bizonyos térképi objektumok térbeli finomításához. 
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AZ I., II., III. KATONAI FELMÉRÉS TÉRKÉPSZELVÉNYEINEK 
GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓJA A DIGITÁLIS TÁJTÖRTÉNETI 

TÉRKÉPEZÉS SZÁMÁRA  
 

Szász Róbert 
Zöld Akció Egyesület Miskolc Kossuth u. 13.  

antares@greenaction.hu 
 
 
Bevezeto 

A munka célja egy olyan egységes digitális alaptérképi állomány eloállítása a 
katonai felmérések térképszelvényeibol, mely alkalmas digitális tájtörténeti térképek 
készítésére. Az alaptérképekkel szemben támasztott követelmények: EOV 
koordinátákkal meghatározott elhelyezés, az ESRI szoftverek számára használható 
képformátum, a leheto legpontosabb illeszkedés az EOV 1:10000 térképmuhöz, a 
szelvényhatárok menti jó illeszkedés. 

 
Módszertan 

Az archív térképszelvények illesztésénél nem alkalmaztuk a térképek 
készítésénél használt geodéziai paramétereket (alapfelület, koordinátarendszer, 
stb.) mivel a térképlapok (elsosorban az I., de a II.-nél is helyenként) olyan helyzeti 
pontatlanságokat tartalmaznak, melyek nem a térképmuvek egészére érvényes, hanem 
helyi anomáliák (esetlegesen felmérési hibák). Emiatt az azonosító pontok 
segítségével megvalósítható illesztési eljárásokat alkalmaztuk. Az archív 
térképszelvények illesztésénél megvizsgáltunk különbözo rektifikációs eljárásokat. 
Ezek a polinomos (polynomial) és „gumilepedos” (rubber sheeting) eljárások voltak. A 
geometriai illesztéshez az Erdas Immagine szoftvert használtuk. Az Erdas Immagine 
geometriai korrekciós eljárásai közül a lineáris gumilepedos transzformáció biztosítja 
azt, hogy az azonosító pontokon az illeszkedés pontos lesz. Az eljárás jellegébol 
adódóan a transzformált kép csak az illesztési pontok befoglaló poligonján belül 
értelmezett. Ezért a szelvény határait (sarokpontjait) szintén be kell venni az 
illesztopontok közéb. Az archív térképlapok EOV 1:10000 szelvényeken található 
azonosító pontok segítségével való rektifikálása és egymáshoz illesztése két 
lépésben, két egymás után elvégzett transzformációval történt. A transzformációkat 
nem egymásra épülve lépcsozetesen végeztük.  

Elso lépésként polinomos transzformációt végeztünk az 1:10000 térképen 
azonosított pontok segítségével. Az így létrejött kép tartalmazza az egész archív 
térképlapot. Az elkészült állomány a transzformációnak megfeleloen zárt 
matematikai formulákkal (a transzformációs egyenletrendszer, mely a fokszámnak 
megfelelo hatványú polinomokkal számol) leírható. Ezzel a módszerrel a fent leírt 
eljárásból adódóan a „jó” geometriájú, azaz a valóságnak megfelelo elhelyezkedésu és 
térképészetileg pontos állományok illeszthetoek. Az archív katonai felméréseknél (de 
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még a modern térképeknél is elofordul nagy ritkán) viszonylag gyakori (az I. katonai 
felmérésnél a leginkább) az emberek által elkövetett hiba, melyek során egyes 
objektumok nem azon a helyen találhatók a térképen, ahova hibátlan munkavégzés 
során leképezodtek volna. Ezért szükséges a matematikailag kevésbé korrekt lineáris 
gumilepedos eljárás, ahol az azonosító pontoknál „megfogva” a térképet, mint egy 
rugalmas anyagot pontosan a megfelelo helyre lehet mozgatni. A lineáris eljárásnál az 
azonosító pontok között a térkép „anyaga” vonal mentén mozog a nemlineárisnál, pedig 
görbe mentén így ez utóbbi nem megfelelo a transzformációra. Az egymáshoz közel 
lévo hibás helyzetu pontok illesztésénél elofordul, hogy a térképnyújtás vagy 
összenyomás olyan mértéku, hogy az alapanyag felbontása már nem bírja el látható 
torzulás nélkül az eljárást. Ilyenkor a valóságos rugalmas anyagoknál tapasztalható 
jelenség mutatkozik, vagyis látható és zavaró torzulások jelentkeznek a 
képállományon. Ezen torzulások néha olyan mértékuek, hogy az illesztésbol ki kell 
vonni pontot vagy pontokat a térkép értelmezhetosége és képi minoségének 
megtartása miatt a geometriai pontosság rovására. 

A következo lépésként az azonosító pontokat kiegészítettük az elozoleg 
illesztett kép sarokpontjaival, melyek a gumilepedos transzformációnál biztosítják a 
határok megtartását és a szomszédos szelvények közötti illeszkedést. Utoljára pedig 
a szelvény nem csatlakozó oldalainál a következo illesztések és a helyzeti pontosság 
miatt a szelvény határvonalán igazítottuk a térképek azonosítható objektumait a 
polinomos illesztés során kapott határvonalon. 

A szomszédos szelvények rektifikálásánál minden a határvonalon található a 
határon átmeno objektumot lehetoség szerint egymáshoz illesztettünk. 

 
Illesztopontként megpróbáltunk minden olyan objektumot figyelembe venni, 

melyek mind az archív mind a mai térképeken egyértelmuen megtalálhatóak és 
egymásnak megfeleltethetoek. Ezek elsosorban a templomok, utca és 
útkeresztezodések, hidak, jellegzetes épületek, földmérési pontok. Azonosító 
pontokat gyéren tartalmazó területeken (hegyvidékek, erdos területek, síkvidékek, 
stb.) egyéb földrajzi, domborzati elemeket is alkalmaztunk, úgymint: hegytetok 
(esetleg magassági ponttal), vízfolyások torkolata, halmok, stb. 

Ezzel a módszerrel egymáshoz illeszkedo, az azonosító pontok környezetében az 
EOV 1:10000 térképi objektumokhoz jól illeszkedo képállományokat kaphatunk. 
Az I. felmérésnél a síkrajzi elemek, mint az utca és úthálózat korlátozottan 
alkalmazható. A településeken kívüli utak vonalvezetése nagyon ritkán felel meg a 
maiaknak. Az utcahálózatok a felmérés idején is nagyobb településeknél gyakran jól 
azonosíthatók, kisebb falvaknál gyakran nincsenek is jelölve. A templomok többnyire 
jól azonosíthatók, de akadnak jelentos eltérések is. Sík területeken a halmok nagy 
segítséget nyújtanak az illesztésben, gyakran még a nevuk is azonos vagy 
felismerheto. A vízrajzi elemek illesztésben való használatát óvatosan kezeltük. Az 
egyértelmu mind vonalvezetés mind környezo domborzat szerint pontosan 
azonosítható elemeket felhasználtuk, de a jelentosen eltéroek helyzetét a 
környezetükben lévo megfeleloen azonosítható objektumokkal próbáltuk rendezni. 
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A néhol tetemes helyzeti pontatlanságok miatt az I. felmérésnél sajnos nem 
ritkák a látható, gyakran már a megjelenést is zavaró –korábban említett- torzulások. 
Ezek a helyzeti pontosság közelíto megtartása érdekében nem küszöbölhetok ki. 

Az I. illetve a II. és III. Katonai Felmérés térképeinek illesztésénél az egyben 
korrigált területek tekintetében alapveto különbségek vannak. 
A II. és III. felmérésnél a készítési mód és technika miatt a lapok önállóan 
illeszthetok, a szelvényhatárok mentén az egyenes vonaltól jelentos eltérések nem 
mutatkoznak. A térképlapok elhelyezkedése a szelvényhálóban konzekvens. A 
szelvénylapokból való mozaikszeru felépítés módszere jól alkalmazható. 

 
Az elért eredmények 

A fent leírt módszert alkalmazva elkészült BAZ megye teljes területére az I., 
II., és III. Katonai felmérés térképeinek EOV síkkordinátákkal jellemzett digitális 
alaptérképi állománya. Ezen kívül északon az Aggteleki karszt területén, az 
országhatáron túli területekre is beillesztésre kerültek a magyarországi területhez 
illeszkedoen. További szelvények illesztése készült el BAZ megyén kívül a Tisza folyó 
térségében. 

Az illesztési módszerbol fakadóan (gumilepedos) az illesztopontok 
környezetében nem mutatható ki hiba. Eltérések azokon a helyeken találhatók, 
amelyek az illesztési pontoktól távolabb vannak Az illesztési pontosság tekintetében 
jelentos különbségek adódtak az egyes felmérések között. A legpontosabban 
természetesen a III. Katonai felmérés szelvényeit lehet illeszteni. Itt az elérheto 
pontosság eléri a tíz métert is, de általában pár tíz méter. A szelvényhatár mentén az 
illeszkedés jó. Az objektumok jól azonosíthatók, kevés az ebbol adódó hiba 
lehetosége. A szelvényen belül elvétve fordul elo helyzeti hiba. A II. Katonai 
felmérésnél az átlag pontosság ötven méter illetve az alatti, de elofordulhatnak ennél 
nagyobb eltérések is. A szelvényhatáron a lapok viszonylag jól illeszkednek, de kisebb 
nagyobb eltérések is elofordulnak. Az objektumok azonosítása néha problémás. Az I. 
Katonai felmérés pontossága a legrosszabb. Itt elofordulhatnak akár 100-150 
méteres hibák is. Az objektumok azonosíthatósága gyakran igen nehéz és a nagy 
idobeli eltérés miatt gyakran nem található azonosítási lehetoség. A 
szelvényhatároknál az illeszkedés gyakran problémás, az átfutó elemek (út, vízfolyás, 
stb.) nem mindig azonosíthatók illetve hiányoznak. 

 
Továbbfejlesztési lehetoségek 

Az I. felmérésnél viszont a kevésbé pontos felmérési módszerbol 
(vetületnélküliség, stb.) és eszközökbol fakadóan az alkalmazott illesztési módszert 
alkalmazva mind a térképlapokon belül mind a határoknál igen nagy eltérések 
mutatkoznak, ezért többnyire önállóan, szelvényenként megfelelo pontossággal nem 
illeszthetok. Nem tartható a korábban leírt módszer, melynél a polinomos illesztés 
által kijelölt szelvényhatárok mentén csatlakoznak a térképlapok, mert a térképi 
tartalom sok helyen a korábbiakban említett az értelmezést is lehetetlenné tevo 
torzulásokat szenved. E probléma kiküszöbölése érdekében több szelvényt 
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elozetesen blokkokba rendezve egymáshoz illesztettünk így a blokkon belüli 
szelvényhatárok úgymond „átjárhatóvá” válnak az illesztés során vagyis az alapanyag 
helyzeti hibái miatt a térképi objektumok elmozdulása jelentos akkor a határvonalak 
is elmozdulnak (1. ábra). 
 

 
 
1. ábra az I. Katonai Felmérés szelvényhatárainál fellépo torzulás az illesztett 
állományban 
 

A blokkok összeillesztéséhez szintén az ERDAS-t használtuk. Eloállítottuk a 
blokkok vektoros vázát egybevágó hézag- és átfedésmentesen illeszkedo a 
szelvények arányai szerinti téglalapok hálózataként. A blokk elso elemét a négy 
sarokpont és az oldalfelezok alapján gumilepedosen illesztettük a vektoros hálózat 
egyik eleméhez. A szomszédos szelvényeket a határ mentén a csatlakozó térképi 
elemek bevonásával illesztettük egymáshoz. Az így kapott blokkokon belül a belso 
szelvényhatárokat figyelmen kívül hagyva végeztük az illesztést a korábban leírtak 
szerint. 

Az elvégzett illesztési feladatok során az I. felmérés során alkalmazott 
módszer (blokkos illesztés) nagy hátránya, hogy a blokkhatárokon nem 
érvényesíthetok maradéktalanul az illesztési követelmények a korábban említett nagy 
arányú torzulások lehetosége miatt. Ezért egy újabb „csúszóblokkos” illesztési 
eljárást dolgoztunk ki. 

Az eljárás lényege, hogy az illesztendo térkép a környezo térképszelvényekkel 
együtt egy blokkban Ez egy kilenc szelvénybol álló blokkot jelent középen a 
céltérképpel, (2a. ábra) kerül illesztésre a korábban leírt módon. A munka során 
létrejövo illesztopontokat rögzítjük EOV koordinátáik szerint, mivel a „nyers” 
képállományok képkoordinátái a késobbiekben természetesen nem használhatók. A 
beillesztett blokkból az aktuális szelvényt, a határvonalait rögzíto vektoros állomány 
segítségével „kivágjuk” A szomszédos szelvény illesztésénél a kilenc szelvénybol álló 
blokkmaszkot „elcsúsztatjuk” és az aktuális szelvény körüli szomszédaival együtt 
illesztjük (2b. ábra). E blokk illesztésénél a korában említett rögzített 
illesztopontokat felhasználjuk annak érdekében, hogy az aktuális szelvény 
illeszkedését biztosítsuk a szomszédos szelvényekhez. Az új blokkban ezért csak az 
újonnan belépo három szelvény területén kell új illesztopontokat felvenni. Az I. 
felmérés illesztése ezzel a módszerrel aránytalanul nagyobb munka, de a 
tapasztalatok alapján a szelvényhatárok illesztésének biztosítása (a késobbiekben 
illesztendo szelvényeket is beleértve) másképpen nem megvalósítható. 
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a) Az elso szelvény illesztésénél 
alkalmazott blokk 
 

 
b) A további szelvények illesztésénél a „blokksablon” elmozdul így 
biztosítja a szelvényhatár menti és a késobbi szelvények 
illeszkedést 

 
2. ábra A „csúszóblokkos” eljárás vázlata 
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LEHETOSÉGEK A TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK TARTALMI GAZDAGÍTÁSÁRA; 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS BOTANIKAI CÉLÚ ALKALMAZÁSOK 

 
Biró Marianna 

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 
Vácrátót, Alkotmány út 2-4. 2163 

 
 
Bevezeto 

A vegetáció gyors pusztulásának és degradálódásának következtében a múlt 
vizsgálata, a táj és növényzetének átalakulása napjainkra egyre inkább az érdeklodés 
középponjába került. Botanikai, ökológiai és természetvédelmi kutatásokhoz azonban 
a múltbeli tájmintázat megismerésén kívül, gyakran a múltbeli élohelymintázat 
feltárása is szükségessé válik.  

Módszertani kutatásaink célja annak megvizsgálása, hogy a jelenleg 
hozzáférheto források alapján milyen lehetoségeink vannak a történeti térképek 
ökológiai és botanikai információjának gazdagítására (részletesen lásd: Biró 2006 a, 
b).  
 
Módszertani eredmények 

A történeti térképeket nem a vegetáció kutatásának céljával készítették. A 
megfigyelés és leképezés eltéro szempontjai miatt (birtokviszonyok, vízrajz, 
határviszonyok, katonai szükségletek stb.), a korabeli térképezok a valóság más 
tulajdonságait emelték ki, mint a jelenlegi vegetációt térképezo botanikus (vö. Bagi 
1997, Molnár 1997, Whitney 1994). Emiatt a történeti térképek, bár a múltbeli 
tájmintázatot szemléletesen visszatükrözik, önmagukban nem elégségesek a múltbeli 
vegetáció rekonstruálására. Ugyanakkor a belolük kiolvasott információ más adatok 
segítségével bovítheto, s így a térkép tartalmi és akár térbeli pontossága is 
növelheto. A történeti térkép pontosításához nagyszámú, múltra és jelenre, 
növényzetre, termohelyi adottságokra, illetve korabeli tájhasználatra vonatkozó 
információ felhasználása is szükséges. Ez lehet a térképpel azonos korszakból 
származó vagy késobbi, akár térbelileg pontosabb adat (retrospekció, 
visszatekintés), illetve a térképnél korábbi korszakból származó, de valamilyen 
többlet információval rendelkezo adat is (eloretekintés). Ezekkel az adatokkal a 
történeti térképet foltról-foltra pontosíthatjuk, így annak tematikai és térbeli 
felbontását is jelentosen finomíthatjuk. Megfelelo adatok birtokában lehetoség 
adódhat a tájhasználati típuson (legelo, kaszáló, erdo) belül egyes természetközeli 
élohelyek térbeli lehatárolására is. A különbözo korszakokból és forrásokból 
származó írásos és térképi adatok egymással kombinálhatók is, amely a fokozatosan 
közelíto, soklépcsos folyamat végeredményét minoségileg jelentos mértékben javítja 
(Biró, Széll 1999, Biró 2006 a, b).  
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A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció lépései a következok: 

1.  Terepi adatgyujtés (az aktuális vegetáció térképezése, az abiotikus 
környezetet is vizsgáló alapos terepbejárások, tájismeret megszerzése). 

2.  További adatok összegyujtése a múltról és a jelenrol (írásos, térképi, 
szóbeli, képi, távérzékelt), az adatok minoségellenorzése (forráskritika). 

3.  A táj történetének és vegetációdinamikai folyamatainak megismerése, 
felvázolása. 

4.  A feldolgozandó idoszak történeti térképének elokészítése, elso 
értelmezése. 

5.  A történeti térkép botanikai tartalmának növelése, második értelmezése: 
5.1.  Provizórikus jelkulcs készítése (a feltételezheto korábbi vegetációtípusok 

felsorolása, a történeti térkép továbbértelmezése), 
5.2.  A térképek foltonkénti pontosítása a botanikai tartalom bovítése céljából, 
6.  Jelkulcs véglegesítése, ellenorzés, bizonytalan döntések feltüntetése a 

térképen, a térkép megjelenítése. 
 
A történeti térképek kora, kopottsága, grafikai jeleik egyedisége, a folthatárok 

bizonytalansága, és a számos térképészeti pontatlanság miatt a foltok lehatárolása és 
tipizálása nem végezheto mechanikusan, hanem többször ismételt összehasonlító és 
döntési lépéseket igényel. Emiatt már egyfajta értelmezési folyamatnak fogható fel, 
melyet elso értelmezésnek nevezünk. A tájhasználati és felszínborítási kategóriák 
(pl. rét, legelo, erdo) botanikai tartalommal való “megtöltése”, vagyis a történeti 
térképek kategóriáinak átértelmezése már egy második értelmezési folyamat része. 
Ennek legegyszerubb módja a jelkulcs botanikai tudásunkra alapozott átalakítása a 
múltban lehetséges élohelytípusok felsorolásával (pl. az “erdo” kategória helyett: 
“puha- és keményfás ligeterdok, tölgyes mocsárerdok”). Gyakori probléma azonban a 
múlt adott tájhasználatú területéhez rendelheto vegetációtípusok túl nagy száma, pl. 
a Duna-Tisza közén egy néhány hektáros fátlan legelon többek között elofordulhat 
nyílt homoki gyep, szikes rét, üde mézpázsitos szikfoknövényzet, kékperjés láprét 
vagy mocsárrét, de még akár homoki sztyepprét vagy vakszik is. A felszínborítási 
kategóriákhoz rendelt növényzeti típusok számának csökkentése a topológiai 
egységek (foltok) tartalmának pontosításával célszeru.  
 

Eszerint a botanikai tartalom bovítésének lépései: 
1. A feltételezheto múltbeli vegetációtípusok felsorolása  
2. A jelkulcsi kategóriákhoz rendelheto vegetációtípusok számának 

csökkentése foltonkénti vizsgálattal 
 
A két lépés sorrendje kötött, megvalósításuk a további értelmezés kívánt 

szintjétol függ. Alapveto különbség a két értelmezési szint között, hogy míg az elso 
lépésben a történeti térkép és a rekonstruált vegetációtérkép kategóriáinak száma 
megegyezik, a második lépéstol a térképi kategóriák továbbosztásával az elkülönített 
folttípusok száma megnövekedik. Az elso lépés az egész térképre vonatkozóan, egy-
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egy történeti kategóriára nézve egységes átalakítást jelent, a második azonban már 
egy-egy folt szintjén történo tartalmi finomítás. Az egyes foltok botanikai jellegu 
információtartalmát írásos vagy más térképi forrásokból, szóbeli közlésekbol, 
légifotókból, talajtani, földtani térképekbol, stb. származó adatok felhasználásával 
növelhetjük (vö. Molnár 1997, Király 1999, Molnár 2007). Ez egy fokozatosan 
közelíto, azaz soklépcsos iteratív folyamat, ahol az újabb adatok figyelembevétele az 
elemi lépések sorának ismétlését jelenti.   
 

A botanikai tartalom bovítésének elemi lépései következok: 
-  az adatok lokalizálása a bovítendo térképen,  
-  az adatok összehasonlítása (új adatok a meglévokkel) , 
-  a felhasználható adatok kiválasztása,  
-  az adatok hozzárendelése a térkép egy-egy foltjához,  
-  a hozzárendelések dokumentációja,  
-  a helyzeti adatok pontosítása, 
-  a feltételezheto múltbeli vegetációtípus (vagy típusok) megállapítása . 
 
A módszer alkalmazásához szükséges a jelenbeli vegetáció alapos ismerete, 

kelloen nagyszámú adat (a múltbeli növényzetrol, az abiotikus környezetrol stb.), a 
vegetációdinamikai folyamatok ismerete és a múltbeli tájhasználat, illetve a tágabb 
táji környezet történetének alapos ismerete. Az egyes adatok összehasonlítása és a 
releváns adatok kiválasztása (forráskritika) a folyamat igen fontos részlete, az egyes 
összehasonlító és minoségellenorzo lépések, majd az adatot elfogadó vagy nem 
elfogadó (nem használható adat) döntések egymást ismétlo sorozata. Részben 
rávilágít a térképek térbeli vagy tartalmi pontatlanságaira, elegendo adat esetén 
pedig megoldásokat is kínál azok korrekciójára.  

A vegetáció retrospektív térképezésének korlátossága, hogy jelentos 
szubjektivitást tartalmaz. A növényzet aktuális térképezésekor is hasonló problémák 
lépnek fel, amelyhez még hozzáadódik, hogy a rekonstrukcióhoz felhasznált adatok 
nagy része nem a saját tapasztalásunkból származik, hanem a valóság mások által 
történt leképezése. Ennek szempontjai és módszerei is eltértek a 
vegetációtérképezéstol. Az említett bizonytalanságok csökkenthetok a feldolgozott 
terület és táji környezete alapos ismeretével, ennélfogva a területnagyság 
csökkentésével, a termohelyi adottságok (talaj, földtan, geomorfológia stb.) 
finomfelbontású térképeinek feldolgozásával, valamint további adatok keresésével, az 
iterálás folytatásával és újabb célzott terepbejárásokkal. 

 
Továbbfejlesztési lehetoségek, javaslatok  

A térképek tartalmi gazdagításának módszerével a digitalizált felszínborítási 
térképekbol a biológiai sokféleség megorzését közvetlenül szolgáló, a 
természetvédelem által is használható, ökológiailag is releváns térképek hozhatók 
létre. Ilyenek az élohelytérkép rekonstrukciókon (pl. Biró 1998, Biró, Széll 1999, Biró 
2006b) kívül a vízrajzi rekonstrukciók (pl. Molnár, Biró 2005, Molnár, Biró 1996). A 
táj utolsó természetes növényzetének, illetve potenciális vegetációjának térképe (pl. 
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Molnár, Biró 1996), a több idoszakot megjeleníto térképsorokból szerkesztheto 
változástérképek és osiségtérképek (osgyeptérkép, osi erdoterületek térképe, 
gyepek korának térképe) (pl. Molnár, Biró 1995, Biró és mtsai 2006), valamint a  
várható jövobeli változásokat megjeleníto predikciós térképek. 
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Bevezeto 

A Borsodi-Mezoség a Tiszától északra fekvo, közel 18 000 ha kiterjedésu 
szikes puszta, amely Mezocsát, Gelej, Mezonagymihály és Tiszabábolna között terül 
el (Kis-Hortobágy). Az 1990-es évekre kialakult súlyos vízgazdálkodási problámák 
egyre inkább veszélyeztették a Bükki Nemzeti Park kezelése alatt álló szikes puszták 
vizes élohelyeinek fennmaradását. Az elengedhetetlenül szükséges vízügyi 
rehabilitáció elokészítése a terület osi vízfolyásainak térképi rekonstrukciójával 
kezdodött (Molnár, Biró 1996). Mivel a Tájvédelmi Körzet felszínének és 
növényzetének kialakulásában a folyóvízi tevékenység meghatározó volt, ezért a 
rehabilitáció elvi alapját az osi medrekben történo vízáramlás lehetoség szerinti 
visszaállítása képezte (lásd párhuzamos cikk).  

A felszíni és felszínalatti vizek áramlásának szempontjából a Borsodi-Mezoség 
alapvetoen két részre különítheto: az északi rész az Os-Csincse óholocén eredetu 
hordalékkúpja, míg a déli rész  a Tisza újholocén árterének tekintheto. Mivel itt a 
folyó egészen a 19. századi gátépítésekig járta a tájat, a déli pusztarész jelenleg a 
folyószabályozás után kialakult, jórészt másodlagosan elszikesedett terület (Molnár 
2007). Az északi részen osi szikes puszták jellemzoek, a Csincse és a Hosszú-ér 
mentén kialakult ártéri jellegu mocsárrétekkel. Az északi és a déli rész földtani 
felépítésen alapuló határvonala a növényzet és az 1990-es évek muholdfelvételei 
alapján szintén jól meghúzható (Gábris 1970, Molnár, Biró 1996).  

A terület vízgazdálkodási problémái az 1930-as évekbeli Tisza-gát építéssel 
kezdodtek, majd az 1960-as évek belvízelvezetési munkálataival folytatódtak. Késobb 
a Tisza-tó építésekor létrehozott Csincse-csatorna rendezte át a vízviszonyokat. A 
Csincse felszíni vizének elterelését a felszín alatti vízutánpótlás elvágása követte, 
amikor a bükkábrányi lignitbánya a Tájvédelmi Körzettol északra elkezdte muködését. 
Itt a munkagödör szárazon tartása érdekében napi 10 000 m3 vizet emeltek ki a 
szivattyúk.  Így a területre korábban érkezo rétegvízáramlás a Bükk lábától a Tisza 
irányába megváltozott, a mocsarak mélyebb részein fakadó források megszuntek. A 
kiszivattyúzott vizet a Csincse-csatornával vezették le. A kialakult helyzetet az 
1980-as években kezdodött légköri és talajvízaszály tovább fokozta.  
 
Módszer 

A Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet osi vízfolyásainak térképét 1: 50 000 
méretarányban készítettük el (Biró in Molnár, Biró 1996). A térkép alapját a III. és a 
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IV. Katonai Felmérés által ábrázolt vízfolyások és vizes élohelyek rendszere képezte. 
Ezek a térképek a tájat még a nagy belvízrendezések és a Csincse elterelése elotti 
állapotban mutatják. A III. Katonai Felmérésen látható álló és folyóvizeket a IV. 
Katonai Felmérés szelvényeire átvilágítóasztalnál rajzoltuk át, majd kiegészítettük 
az I. Katonai Felmérés információival (foként a Csincse és mellékágainak 
medervonalai). Az I. Katonai Felmérés jelenlegi topográfiai térképre való illesztését 
átvilágítóasztalnál végeztük el, mivel ekkor még erre a célra használható programok 
nem álltak rendelkezésünkre (Biró in Molnár, Biró 1996).  

Munkánkat nehezítette, hogy az I. Katonai Felmérésen jelölt Csincse 
medervonal nem felelt meg a késobbi térképek szerinti lefutásnak, a Hosszú-ér pedig 
egyáltalán nem volt feltüntetve. Az osi medrek teljes hosszának rekonstruálására 
azonban már a III. és a IV. Katonai Felmérések sem voltak alkalmasak. Emiatt az osi 
vízrajz történeti térképekrol leolvasott mederhálózatát jelenlegi térképi és 
távérzékelt források alapján kiegészítettük, illetve tovább pontosítottuk. Ehhez a 
térképek tartalmi gazdagításának módszerét használtuk fel (a módszer leírását lásd 
Biró 2006).  Az egykor feltehetoen vízzel telt medrek lefutását 13 db 1980-90-es 
évekbol származó muholdfelvétel közül kiválasztott legvizesebb felvétel segítségével 
rekonstruáltuk (1987. április 19., FÖMI Archívum). Az ezen látható vízzel telt 
medervonulatok és mocsarak alapján a történeti térképek információját nemcsak 
kiegészítettük, hanem térben is pontosítottuk. Az egykori mocsarak és hosszabban 
vízállásos rétek berajzolásához felhasználtuk az általunk elozoleg szerkesztett 
mocsártérképet is (A Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet vizes élohelyeinek 
térképe, Biró in Molnár, Biró 1996). A vízfolyások osi medreit 1: 10 000-es EOV 
Topográfiai Térkép szintvonalai alapján tovább pontosítottuk. Ahol a jelenlegi 
szintvonalak szerint a víz átfolyása már kissé vagy nagyon bizonytalan, egy vagy két 
kereszt irányú vonallal az osi medret áthúztuk. Ezáltal azt jeleztük, hogy a víz 
akadálytalan áramoltatásához hol lesz feltehetoen szükséges kisebb mederátvágás 
vagy enyhe kotrás.  

A térképen feltüntettük a jelenlegi elvezeto csatornák hálózatát is (az 1 : 
10 000-es EOV Topográfiai Térkép 1: 50 000-re kicsinyített másolatairól átrajzolt 
csatornahálózat). A csatornák több helyen az egykori erekben futnak, de emellett 
nagyon sok a magasabb hátakba való bevágás is, amelyeken át többnyire a 
lefolyástalan mocsarak vizét vezették el.  
 
Eredmények 

A munkánk eredményeként elkészült térképet az 1. és a 2. ábrán mutatjuk be. A 
térképek megrajzolása után jól láthatóvá vált, hogy a puszta vízrendszere igen 
összetett: a felszíni vizek két nagyobb éren át érkeznek a területre, medrük 
szerteágazó, elágazásaik és összefolyásaik révén szabálytalan hálózatot alkotnak. Az 
erek közötti - eredetileg lefolyástalan – mélyedésekben kialakult kisebb-nagyobb 
belso mocsarak számottevo területet foglalnak el. A vízáramlás iránya dominánsan 
észak-déli. A jelenlegi csatornahálózat zömében az egykori erek medrében kanyarog, 
de igen sok a hátakat átvágó, egyenes, lecsapoló kiscsatorna. A térképen látható az 
is, hogy a vizes élohely rehabilitációhoz fontos akadálytalan vízáramlás a csatornával 
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meg nem sértett egykori érmedrek mely részén valósulhat meg. A medrek egyes 
szakaszain feltöltodések tapasztalhatók, melyek 4 esetben az átfolyást 
bizonytalanná teszik, 9 esetben viszont feltételezheto, hogy az érbe vezetett vizet 
még átengednék, így az áramlást nem akadályoznák meg. 
 
Kitekintés 

A Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet osi vízfolyásainak és jelenlegi elvezeto 
csatornahálózatának térképe, melyet történeti térképek tartalmi gazdagításával 
készítettünk, alapjául szolgálhatott a késobb megvalósulásra kerülo vizes élohely 
rehabilitációhoz szükséges vízügyi beavatkozásoknak (1., 2. ábra) (lásd párhuzamos 
cikkünkben). 
 

  
 
1. ábra A Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet osi vízfolyásainak és jelenlegi elvezeto 
csatornahálózatának térképe 
 



 117 

 

 
 
2. ábra Részlet a Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet osi vízfolyásainak és jelenlegi 
elvezeto csatornahálózatának térképébol 
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Bevezeto 

1993-ban kerültem a Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet élére. Munkámat a 
terület természeti értékeinek a feltárásával és a probléma térkép elkészítésével 
kezdtem. Az egyik legnagyobb problémát a pusztai területek igen nagy mértéku 
kiszáradásában láttam, annak ellenére, hogy a tájat uralják az osi folyómeder 
maradványok. A probléma feltárásához, a megoldás kulcsának a megtalálásához vissza 
kellett tekinteni a múltba.  

A tájvédelmi körzet területe a korábbi idoszakokban gyakorlatilag a Bükkbol a 
Tisza felé igyekvo folyók, patakok deltavidéke, valamint a Tisza árterülete volt. Az 
itt folyó gazdálkodás meghatározó tényezoi a magasan fekvo hátakon lévo szántók, a 
rosszabb minoségu talajokon lévo legelok és a jó vízellátottságú kaszálók voltak. Ezen 
változatos élohelymozaik virágzó állattenyésztést tett lehetové, amely a helyben 
megtermelt abrak takarmányon és a legelok, kaszálók dús füvén alapult. Az itt élo 
állatállomány nagysága miatt Borsod megye „éléskamrájának” is hívták a területet. 
Ezen gazdálkodási rendszer egészen az 1930-as évekig megfelelt az itt lakóknak. A 
falvak lakosságának száma folyamatosan emelkedett, az emberek mind több területet 
kívántak igénybe venni. Az önellátó, késztermék eloállító gazdálkodás helyett át 
kívántak térni a kor követelményeinek jobban megfelelo árunövény, és alapanyag 
termelésre. Ehhez azonban jobb közlekedési viszonyokra, és a rendszeresen vízjárta 
gyepterületek helyett mind több szántóföldre volt szükségük.  A Kárpátok erdeiben 
iparszeru méreteket ölto fakitermelés és a Tisza ekkor már közel 100 éve tartó 
„szabályozása”- kanyarulatainak átvágása, a folyó gátak közé szorítása- ekkorra 
jelentosen megemelte az árvizek szintjét.  Ezért az 1930-as évek végén - a Tisza 
mentén utolsóként- elkezdték itt is az árvízvédelmi töltések építését.  

Ezzel megakadályozták a Tisza árvizeinek a bejutását a területre, azonban a 
Bükkbol érkezo patakok vizét ettol kezdve szivattyútelepeken keresztül kellett a 
folyóba a gátak felett átemelni. A költségek csökkentése céljából a terület további 
vízpótlását szolgáló patakokat a vízgazdálkodási társulatok szabályozási 
munkálatainak részeként 1935-48 között elterelték egy fo gyujtocsatornába, a 
Csincse övcsatornába, amely a patakok vizét a folyó mentén továbbvezetve, a 
Borsodi-Mezoséget északról-nyugatról kerülve, annak természetes esését 
kihasználva már lehetové tette a  gravitációs úton történo bevezetést.  Az 1950-es 
években alapított mezogazdasági nagyüzemek a 60-as évek közepére megerosödtek, 
elkezdodött szovjet mintájú gépesítésük. A nagy teljesítményu gépek nem voltak 
gazdaságosan használhatók a korábban a természeti viszonyok figyelembe vételével 
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kialakított néhány hektáros szántók és gyepek mozaikjában. A nehéz gépek 
közlekedéséhez szükséges volt a terület minél gyorsabb kiszárítására a tavaszi 
idoszakban.  

E célból a 60-as években részben a régi folyómedrek legmélyebb pontjain 
vezetve megépítettek egy belvíz elvezeto rendszert, amely képes volt a vizes 
élohelyek nagy részérol 2-3 hét alatt levezetni a tavaszi vizeket.   

A 70-es években megépült a Tisza-tó, amelynek szivárgó rendszere nagyban 
hozzájárult a talajvízszint természetvédelmi szempontból kritikus szint alá 
csökkentésének. Az ugyanebben az idoben megkezdett külszíni szénbányászat 
Bükkábrány térségében a Bükk-hegység irányából a puszta felé történo rétegvíz 
áramlásnak  vetett véget.  

A  klímaváltozás 1980-as évektol egyre markánsabban érzodo hatása, valamint a 
fenti emberi beavatkozások következtében a tájvédelmi körzet értékes vizes 
élohelyeinek pusztulása indult meg. A térségben lévo füves élohelyek és más 
mezogazdasági területek terméshozama, állateltartó képessége jelentosen csökkent. 

A szántók esetében erre fokozott kemizációval, a gyepek esetében 
mutrágyázással, illetve a gyepek megfelelo ökológiai állapotának fenntartásához 
elengedhetetlenül szükséges állatállomány létszámának csökkentésével reagáltak. 

 
Módszertan 

A fentiek ismeretében világossá vált, hogy a vizes élohelyek rehabilitációjához 
meg kell tartani, illetve vissza kell hozni a vizet a területre. A terepviszonyok és 
annak ismeretében, hogy a vízelvezeto csatornákat teljes hosszuk jelentos 
hányadában az osi folyómedrek legmélyebb pontjain vezették, arra jutottunk, hogy 
ellentétben a Hortobágyon zajló LIFE program munkálataival a csatornákat 
meghagyjuk, és a vízpótlás szolgálatába állítjuk. A munka tervezéséhez a területet 
lerepültük a Vízügyi Szolgálat segítségével, majd többször bejártuk a tél-végi, 
tavaszi nagyvizes idoszakban. Késobb figyelemmel kísértük a kiszáradás folyamatát. 
Nagyszámú kérdés maradt megválaszolatlanul azonban még ezután is. Ezen problémák 
megoldását nagyban segítette a terület osi vízfolyásait, és a jelenlegi 
csatornahálózatot ábrázoló térkép (Biró in Molnár, Biró 1996). Arra a megállapításra 
jutottunk, hogy a meglévo mutárgyak felújításával és újak építésével a belvizek 
ökológiai szempontból szükséges mennyiségben visszatarthatóak. Ez azonban az 
aszályos években nem elegendo, illetve a víz minosége a vízcsere hiánya miatt 
jelentosen romolhat. Szükségesnek tartottuk a friss víz bevezetését is a területre. 
Ennek megoldására a Csincse-övcsatornába két helyre mederküszöböt terveztünk, 
amely segítségével a javarészt az osi Csincse-folyó medrében vezetett Tiszavalki-
focsatorna és az Orosz-ér vízrendszerébe egy-egy kivezeto zsilipen keresztül 
lehetové vált a víz bevezetése. A Tiszavalki-focsatorna medrét két zsilippel 
belépcsoztük, így a korábbi meder közepén évente csak néhány hónapig vízzel telt 
csatorna helyett az osi meder egésze kapott a csapadékviszonyoktól függoen több-
kevesebb vízborítást. 
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Eredmények 
A megépült rendszer kiválóan szolgálja a Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet 

területén a belvizek visszatartását. A vizes élohelyekhez kötodo madarak nagy 
számban kezdtek újra itt fészkelni. A szerkok száma pl. az igen csapadékos 2006-ban 
a következoképpen alakult: 

 
Telep neve Chlidonias 

leucopterus 
Chlidonias 

hybrida 
Chlidonias 

niger 
Larus 

ridibundus 
Podiceps 

nigricollis 
Nagyszéklápa 120-130 pár 100-110 pár 10-12 pár 60-70 pár 30-40 pár 

Gólyás,Farkas-tanya 0 25 pár 0 0 0 
Kölesháti -lapos 30 pár 20 pár 0 0 0 

Kiszely-tanyától 
NY-ra 

20 pár 60 pár 3 pár 0 0 

Móka mocsár 20-30 pár 0 0 0 0 
Gyékényes-lapos 0 110 pár 4 pár 20-30 pár 20 pár 

Búzás-ér 60 pár 20 pár 2 pár 0 0 
Liba-tanya 30 pár 25 pár 0 10 pár 5 pár 

Tiszabábolnai Holt-
Tisza 

40-50 pár 0 0 0 0 

Összesen: 320-350 pár 360-370 pár 19-21 pár 90-110 pár 55-65 pár 

 
A vonuló madarak közül a vadludak száma tartósan 20.000 pd fölé emelkedett az 

oszi és tavaszi vonulási idoszakban. A területen korábban nem vagy csak néhány 
párban költo nyári ludak (Anser anser) száma több százra nott.  Újra megtelepedtek 
a halak a kialakult állandó vizekben, a mocsárrétek, mocsarak növényzete nagyrészt 
regenerálódott. 

A területen költo és átvonuló vízimadarak száma olyan mértékben megnott, hogy 
2008-ban felkerült a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területek listájára a 
Borsodi-Mezoség Tájvédelmi Körzet. 

A folyamatos vízpótlásra, a víz áramoltatására vonatkozó terveink nem 
valósultak meg. Ennek az az oka, hogy a rendszer kezdo és végpontjait üzemelteto 
ÉKÖVIZIG a muködésére vonatkozó jelenlegi pénzügyi szabályozó rendszer mellett 
nem tudja azt a szivattyúzási költség megtakarítást, amit a kora tavaszi belvizeknek 
a megépült rendszer által történo megtartása eredményez, még részben sem 
kompenzálni a rendszerbe folyamatosan betáplált, a vízáramlást fenntartó víz 
idonkénti átemelésével. Újra fellépett tehát az a probléma, ami miatt a 
belvízelvezeto rendszert megépítették. A Tisza-tavi duzzasztás miatt a Tiszavalki- 
és a Sulymos-focsatorna vize csak szivattyúval emelheto be a Tiszába. Ezen költség 
elkerülése  miatt korlátozni kell a vízgyujto területükre jutó víz mennyiségét…  

A másik gond az, hogy sok csapadék esetén a focsatornákban túl sok víz gyulik 
össze, a helyi lakosság rosszallását, félelmét eredményezve. Erre a tájrehabilitáció 
II. ütemében kívánunk megoldást nyújtani, amikor a mellékcsatornák 
„belépcsozésével”, további kisebb mutárgyak építésével kívánjuk a csapadékvizeket 
egyenletesebben elosztani a területen (1. ábra). 
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1. ábra A vizes élohely rehabilitációs munkálatok keretében megépült  mutárgyak, és 
az általuk befolyásolt vízfolyások, vizes élohelyek elhelyezkedése: 
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ADATOK A HEVESI-SÍK TÁJTÖRTÉNETÉHEZ KITAIBEL PÁL 
TEREPNAPLÓI ALAPJÁN (1796-1815)  

 
Schmotzer András  

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; Eger, H-3304 Sánc u. 6. 
 
 
Bevezeto  

A történeti térképek (úgymint katonai felmérések térképei, úrbérrendezési 
térképek) szolgáltatta tájhasználati adatok értékelése, értelmezése jóval 
finomítható, amennyiben rendelkezünk korabeli leírásokkal. Ezen leírások 
összegyujtése, kategorizálása jelentosen gazdagíthatja ismereteinket az adott 
terület tájtörténetének illetve a tájat meghatározó élohelyek történetének a 
kutatásában. Bár ismeretesek egyes külföldi utazók kárpát-medencei útleírásai is (pl. 
Evlija Cselebi 1660-1666; R. Pococke 1736, R. Townson 1799), azonban ezek 
felhasználhatósága a táj – illetve a közvetve a vegetáció – adott korra vonatkozó 
értékelésére igen korlátozottan használhatók. Kitaibel Pál (1757-1817) hazánk 
természetrajzának legjelentosebb leírójának munkássága nemcsak fennmaradt 
gyujteményein (herbárium, gombagyujtemény, ásványgyujtemény) keresztül 
értékelheto, hanem a kutatóútjai során vezetett útinaplói a magyar tájak leírásának 
példaértéku kordokumentumai is egyben. Mivel kéziratos útinaplói csak halálát 
követoen jelentek meg Gombocz Endre (1945) és Lokös László (2001) 
szerkesztésében, így számos biotikai adata illetve vegetációra vonatkozó leírása nem 
került be a szakmai (botanikai-, zoológiai-, talajtani- és néprajzi) köztudatba. 

A Hevesi-sík (tágabb értelemben; beleértve az alábbi kistájakat: Hevesi-sík, 
Hevesi nyílt-ártér; Hevesi-homokhát, Gyöngyösi-sík) flóramuvének elokészítésekor 
szembesülhettünk azzal, hogy a területre vonatkozó archív adatok jelentos része 
Kitaibel útinaplóiból illetve fennmaradt herbáriumából származik, így florisztikai 
adatainak feldolgozása kiemelt feladatként jelentkezett.  
 
Módszertan 

Kitaibel Pál Hevesi-síkra vonatkozó naplórészleteinek szemelvényezését követoen, 
a német illetve részben latin nyelven kiadott leírások fordítása megtörtént.  

A pontos helyismerettel, a terület részletes tájtörténetének ismeretében, 
segítségül hívva a rendelkezésre álló a Magyar Királyság katonai felmérési térképeit 
(1782-1785) Kitaibel dél-hevesi terepi útjai, lehetséges gyujtohelyei viszonylag jól 
rekonstruálhatók (1. ábra). A florisztikai adatok interpretálásával a terület 
flóralistája jelentosen bovült, mivel az adatok között nagy számban találunk olyan 
fajra vonatkozó elofordulást, mely azóta a területhasználatban történt drasztikus 
változásokat követoen (mocsarak lecsapolása, Tisza-szabályozás munkálatai, gyepek 
feltörése, erdok letermelése) véglegesen kipusztultnak tekintheto. Ez képezte a 
vizsgálat florisztikai megközelítését. A gyujtohelyek, felkeresett lokalitások 
ismertetésekor Kitaibel számos esetben olyan leírásokat adott, melybol a XVIII. 
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század végi – XIX. század elejei tájhasználatra illetve vegetációs képre is 
egyértelmuen következtethetünk. A fajok ökológiai indikációs szerepébol 
következtetni lehet egy adott terület „természetességére”, földhasználati 
viszonyaira is. A degradációt (leromlást) jelzo fajok túlsúlya a területek eros 
lehasználtságára utalhat, míg a természetesebb specialista fajok jelenlétébol a 
vegetáció természetességére következtethetünk. Hasonló a helyzet az idegenhonos 
jövevényfajok („özönnövények”) említésekor is. Ez az értékelés jelentette a vizsgálat 
vegetációs megközelítését.  Természetesen az útinaplók feldolgozása néhány 
buktatót is rejt, mind a lejegyzett fajok esetében (pl. a területen ma élo fajt 
Kitaibelt követoen írták le tudományosan, így o ezt a leírást nem vehette figyelembe), 
mind pedig a lokalitások leírásában (pl. néhány esetben a kísérojétol kapott 
információt vetette papírra, melynek valóságtartalmáról o nem gyozodhetett meg 
személyesen). A területleírásai többnyire tárgyilagosak, szukszavúak, céljuk  
alapvetoen a minél szélesebb és tömörebb terepi észlelések dokumentálása volt, 
mellozve a személyes hangnemet. 

 
Elért eredmények és azok illusztrációja  

Kitaibel Pál öt kutatóútja során is érintette a Hevesi-sík területét (1. ábra). 
Ennek okát egyértelmuen a jó „tranzitlehetoségben” látjuk. A hegyvidékek elotti 
hordalékkúp ármentes térszíne jó lehetoséget biztosított a közlekedésre (az úti 
célok is legtöbbször a hegyvidékek voltak), ugyanakkor a „legmegbízhatóbb” tiszai 
átkelésre Poroszló és Tiszafüred között volt lehetoség.  

 

 
 
1. ábra 
 

A Hevesi-síkot érinto kutatóútjai az alábbiak : 
-  1796: elso máramarosi út („Iter marmarosiense primum”) – (96 fajra 

vonatkozó 
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-   botanikai adat rekonstruálható) 
-  1803: beregi út („Iter bereghiense”) – (247 fajra vonatkozó adat) 
-  1810: mátrai út („Iter matrense”) – (53 fajra vonatkozó adat) 
-  1813: bártfai út („Iter bartphense”) – (50 fajra vonatkozó adat)  
-  1815: második máramarosi út („Iter marmarosiense secundum”) - (60 fajra 

vonatkozó adat) 
 
Mivel a növényföldrajzi értelemben vett Tiszántúl flóráját 1938-ban állították össze 
(Soó – Máthé 1938), így a késobb kiadott Kitaibel útinaplók adatai nem kerültek 
részletes florisztikai feldolgozásra a területrol. Az útinaplók (I-II. Gombocz 1945, 
III. Lokös 2001) és a herbáriumi adatok (Jávorka 1929) feldolgozásával ma 378 
fajnál találunk dél-hevesi adatot Kitaibeltol. Ez a teljes flóralista (cca. 950 faj)  
40%-át teszi ki, így az archív adatokat figyelembe véve Kitaibelhez fuzodik a 
legjelentosebb érdem a terület flórájának leírásában. Adatai között 35 jelenleg 
védett faji státuszban lévo növényrol van elofordulásiadat, melyek közül 18 faj 
véglegesen kipusztultnak tekintheto a Hevesi-sík területérol, ami az elmúlt két 
évszázad igen jelentos tájátalakító tevékenységének ékes – és egyben szomorú – 
bizonyítéka. Leírásaiból nyert bizonyítást a térségben ma is fragmentálisan 
megtalálható szikespuszták osisége is, mivel a folyószabályozásokat megelozoen 
számos helyrol ismertet osinek tekintheto ürmös szikes gyepeket, szikes mocsarakat 
(pl. Heves –Fácányos, Átány – Kömlo közötti területek, Sarud – Hídvégpuszta, 
Tarnaszentmiklós, Pély, Adács, Nagyfüged – Jászárokszállás térsége). Leírásai a 
Tisza mentén húzódó mocsárvilág és osi gazdálkodás pontos kordokumentuma is 
egyben.  

 
Továbbfejlesztési lehetoségek, javaslatok 

Egyes Kitaibel által jól dokumentált területek (nem csak a Hevesi-sík területén!) 
esetén a katonai felmérési térképekbol készített elsodleges felszínborítási térképek 
tovább „finomíthatók”, elsosorban a szikesek illetve a mocsarak interpretálásakor 
(Kitaibel jól jellemezte a mocsarakat domináns fajok alapján, pl. „kákás”, „nádas”, 
„zsiókás”, „tippanos”).  

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Kitaibel leírásai még a nagy 
folyószabályozásokat megelozoen, a nagyüzemi mezogazdaság és az ipari forradalom 
térnyerése elotti korból származnak, melynek következtében leírásai igen értékesek 
a Kárpát-medence tájtörténetének feldolgozásakor. 
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A TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK BOTANIKAI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSAI 
MAGYARORSZÁGON 
Irodalmi áttekintés 

 
Biró Marianna 

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 
 Vácrátót, Alkotmány út 2-4. 2163 

 
 

A történeti térképek már a 20. század elso felétol széles körben 
használatosak a természetföldrajzi, vízrajzi, talajtani változások vizsgálatára 
(Herke 1934a,b, Hajnal, Keveiné Bárány 1987, Rakonczay 1988, Vajk 2004, Oroszi, 
Kiss 2004). A társadalomföldrajzi, történeti földrajzi, illetve tájértékelési 
szempontú elemzések többnyire a felszínborítás vagy a tájhasználat típusainak 
hosszú távú változásait követik nyomon (Elek 1937, Erdosi 1976, 1978, Frisnyák 
1990, Konkolyné Gyúró 1990, 1994, 1998, Barczi és mtsai. 1996, Illyés 1997, Gábris, 
Miczek 1999, Beluszky 2001). A tájmintázat-változás térképi vizsgálatát igen 
gyakran természetvédelmi vagy tájrehabilitációs szempontok teszik szükségessé (pl. 
Csorba 1996, Siposs, Kiss 2002, Szabó és mtsai. 2004, Tóth 2004, Lukács és mtsai. 
2004, Türke és mtsai. 2006, Nagy G. 2006, Nagy, Penksza 2006). Az erdotörténeti 
kutatások a múltbeli erdoállományok kiterjedésének, fafajösszetételének és 
állományszerkezetének vizsgálata céljából már a 20. század elejétol használják a 
történeti térképek (és más korabeli források) adatait, de térképi rekonstrukciókra 
ezekben a munkákban még nem került sor (Rapaics 1918, Hargitai 1940, Kiss 1944, 
Firbás 1963a, Firbás 1975, Borhidi 1984, Szmorad 1997, Király 2001, Tímár 2002, 
Tímár, Ódor 2002, Bölöni 2005).  

Történeti térkép elso, tisztán vegetációs szempontú feldolgozását Zólyomi 
Bálint végezte, aki 1934-ben a Bátorligeti osláp egy korábbi állapotát egy 1909-es 
kataszteri térkép segítségével rekonstruálta (Zólyomi in Soó 1935, ugyanekkor 
elkészítette az 1934-es állapot vegetációtérképét is. Ennek ismétlései: Standovár és 
mtsai. 1991, Tinya, Tóth 2005). Az 1950-es években  Jakucs a Cserehát, majd 
Fekete a Gödölloi-dombvidék 18. századi erdoterületeinek tájléptéku térképi 
feldolgozását végezte el az országos katonai felmérések felhasználásával (Jakucs 
1955, Fekete 1965). Oket Molnár (1998) a nagykorösi tölgyesek múltbeli 
erdotérképeinek megrajzolásával követte. Mayer Antal a katonai felméréseken kívül 
kéziratos térképeket is feldolgozott a fenyofoi erdeifenyves oshonosságának 
vizsgálatában (Majer 1988). Hasonlóan történeti katonai felméréseket alkalmazott 
Bagi (1998) a Botrychium virginianum kunfehértói és Kevey (1995) a bükk alföldi 
elofordulásának vizsgálatához.  

A botanikai és erdészeti feldolgozásokhoz szükséges történeti források 
(térképek, írott dokumentumok, szóbeli közlések) értelmezési, értékelési 
lehetoségeit Vidéki (1993), Molnár (1997), Biró, Molnár (1998), Molnár és mtsai. 
(1999), Nagy (2003), illetve Firbás (1963b), Magyar (1975), Király (1999), Oroszi, 
Bölöni (2002) és Szabó (2003) vizsgálta (külföldön pl. Reed 1984, Whitney 1994, 
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Rackham 2000). Az elmúlt két évtized bovülo lehetoségei (fénymásolótechnika, 
térképek és távérzékelt anyagok hozzáférése, térinformatikai programok stb.) egyre 
nagyobb területek térképi feldolgozását teszik lehetové (pl. Berglund 1991, Biró 
1998, Nagy 2003, Lukács és mtsai. 2004, Tinya, Tóth 2006). Az adatgyujtés, 
feldolgozás és értékelés egységes módszertana azonban nem dolgozható ki, mivel a 
múltbeli növényzet vizsgálata, vizsgálhatósága kifejezetten lokalitásfüggo (Whitney 
1994, Rackham 1994, Molnár és mtsai. 1999, Király 2001). Az értékelés konkrét 
lépéseit a vegetáció, a környezeti viszonyok, az antropogén tájátalakítás és a vizsgált 
helyszínrol hozzáférheto adatforrások határozzák meg leginkább (vö. Molnár 1997, 
Király 1999).  

A múltbeli és a mai táj botanikai szempontokat is figyelembevevo 
összehasonlítása, valamint az adatok kvantitatív elemzése az utóbbi évtizedekben 
kezdodött el (Borhidi 1984, Molnár, Biró 1995a,b, 1996, 1997, Dénes 1996, Szövényi 
1997, Kovács J. 1998, Molnár 1998, Biró 1999, Boros, Biró 1999, Ortmann-né Ajkai 
1999, Ruprecht 1999, Molnár, Biró 2001, Margóczi 2001, Szabó, Ruprecht 2004, 
Juhász 2005, Türke és mtsai. 2006, Tinya, Tóth 2006, Molnár 2007).  

A történeti térképek hazai felhasználását áttekintve kitunik, hogy a 
térképekbol nyerheto információtartalom megnövelésének igénye az elmúlt 
évtizedben merült fel a botanikai kutatásokban. Igy készültek a természetvédelmi 
hasznosítású, történeti térképekre alapuló vízrajzi rekonstrukciók és osiségtérképek 
is (Molnár, Biró 1996, Molnár, Biró 1995). A tájhasználati kategóriák 
élohelykategóriákká való átkonvertálásai (Molnár, Biró 1995a, 1996, Biró, Tóth 1998, 
Nagy 2003, Deák 2004), mellett a különbözo múltbeli források feldolgozásával és 
összehasonlításával már az 1990-es évektol készültek olyan térképek, melyeken 
sikerült megnövelni a történeti térképek botanikai információtartalmát is (Biró 1998, 
Biró, Széll 1999, Molnár és mtsai. 1998a, 2000, Molnár, Biró 2001, Biró 2003, Deák 
2004, Biró 2006a,b, Biró és mtsai. 2006).  
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