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1. Bevezetés

A környezetföldrajz fogalma még nem gyökeresedett meg a hazai szakirodalomban. Az európai és amerikai szakma is nagyon megosztott abban, hogy ez mennyire
valós fogalom, noha kétségtelenül vannak ilyen tanszékek és ilyen nevű kurzusok. A
vita alapját az adja, hogy többek szerint e két fogalom nem fér össze, mert a földrajz
vizsgálati tárgya maga a környezet. Emiatt redundancia, ha a környezetföldrajz terminust használjuk. E gond kétségtelenül és valósan fennáll, mégis az a mondanivaló,
amit ebben az összeállításban be kívánunk mutatni, az az ember és környezet viszonyt, illetv e annak néhány szegmensét minősíti a geográfus nézőpontjából. A társadalom és földrajzi környezetének viszonya legalább 100 évre (Sauer-ig) visszanyúló
kérdés a földrajzban, amit azóta nagyon sok irányból kíséreltek meg vizsgálni. Az
„ember és bioszféra" viszonyának elemzése az 1970-es évektől, a környezetvédelem
szervezett megjelenésével jelentősen felerősödött. Itt a kulcskérdés az volt, hogy az
embernek a körnvezetre gyakorolt hatására (ez jellemzően a természeti környezetet
jelentette) miként módosulnak a hatófolyamatok (és formák). Ezekhez az elemzésekhez fokozatosan módszertani eszközrendszerek jöttek létre (pl. a környezeti hatásértékelés technikája, a hemeróbia értékelése, az összefüggés-elemzésre alkalmas rendszerelemzés, modellépítés). Az ember és környezet efféle viszonvának vizsgálata mindig kitüntetett szerepet kapott a geográfiában, mondhatjuk az a tényleges „magtudományhoz" tartozik. A címként megadott környezetföldrajz is ezt a logikai vonalat
kívánja követni. A figyelmet nem annyira a környezeti állapot térbeli sajátosságainak
kissé leíró jellegű rögzítésére összpontosítja (hol, miért, milyen mértékű szennyezés
van), vagy nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy miként változtatta meg az emberiség
a Föld (vagy egy részletének) felszínét (mint pl. Goudie, a The Humán Importon tbc
Natural Enrironment c. kötetében), hanem a társadalmi használattal kapcsolatos lehetőségek számba vételére, továbbá a használattal kapcsolatos kockázatok, veszélyek
és konfliktusok megvilágítását próbálja egv logikai sor szerint elemezni. E logikai sor
mentén történő tárgyalás azt jelenti, hogy először rögzítjük a környezeti terhelést,
majd bemutatjuk a környezet állapotát (általában humánökológiai, egészségügyi határértékeket használva), elemezzük a környezeti veszélyeket, a használattal kapcsolatos környezeti konfliktusokat és végül a társadalmi választ, többnyire a környezeti
célokat tartalmazó rendeletekben, cselekvési programokban rögzítetten.
A tárgyalás ezen szigorú rendjét többek között a terjedelem és az adatok szűkös
(inkább nem releváns) volta akadályozza. A környezetterhelése, állapotának és váltó-
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zási tendenciáinak elemzése külön kötetet tölthet ki. Esetünkben pedig a szándék a
veszélyek, a konfliktusok bemutatása, ahol pedig a komplex összefüggések részletes
kibontásának kellett korlátot szabni.
Be kell vallani, hogy a földrajzinak szánt megközelítés két szempontból is kompromisszumok mentén született. Egyrészt a földrajzban oly fontos méretarány-kérdés
miatt. Elképzelhető ugyanis, hogy egy környezeti konfliktus vagy veszély csak szűk
méretarányban jelentkezik, és más léptékben ez nem olyan kiemelt fontosságú. Épp
ezért a könyvben igyekeztünk hasonló méretarányhoz köthető példákat hozni. A
másik kompromisszum az összefüggés-elemzés és az integráció mélységével kapcsolatos. Ez már csak azért sem lehetett teljes, mert a munka leginkább természeti tényezőket vesz számba, és az integrációnál is inkább a sok példa és az átlátható kapcsolatok bemutatásáig kívánt csak eljutni, remélve, hogy ennek mintáján más, illetve
komplexebb tárgyalásokra is vállalkozik az olvasó. A könyv épít Magyarország természetföldrajzának vázlatos ismeretére, és reméli, hogy a szakembereket is új szemléletű problémamegoldásokhoz segítheti.
Szeged, 2008. ősze

2. (Természeti) környezeti
veszélyek Magyarországon

A veszélyt (hazard) néha szinonim értelemben használjuk a kockázattal (risk), de
köztük elég karakteres különbség tehető. A veszély természetes körülmények között
megjelenő, vagy emberi indíttatású folyamat, illetve esemény (pl. lejtős tömegmozgás), amely potenciálisan károkozás forrása. A kockázatról mindig az emberi értekkel kapcsolatosan beszélünk (a lakatlan területet érintő földrengés nem jelent kockázatot) és az a veszély nagyságának és bekövetkezésének valószínűségével jellemezhető (Smith, K. 1996). Képletben: R, = p,H,-> fejezhető ki, ahol R, az i-edik tényező
kockázata, H, az i-edik tényező veszélye és p, annak bekövetkezési valószínűsége. Ez
azt jelenti, hogy a veszélyek csak a társadalommal összefüggésben értelmezhetők,
méghozzá akkor, ha a jelenség és a társadalmi aktivitás ugyanazt a térrészt érinti
(Szabó J. 2001).
A veszélyeket sok szempontból lehet osztályozni. Alapvető megkülönböztetést
érdemes tenni a veszélyek intenzitása és tartama szerint, s ebben a tekintetben fontos
elemezni a veszéllyel érintett terület nagyságát, egy pontban a veszély intenzitását,
időtartamát vagy a veszély előre jelezhetőségét. Leggyakoribb tipizálás mégis a vészé lvck összefüggésük szerinti elemezése. Ennek alapján meg szoktak különböztetni:
- az emberhez kötődő veszélyeket - pl. sérülés, egészségkárosodás, stressz,
- a vagyoni értékekhez kötődő veszélyeket - pl. tulajdon károsodása, gazdasági veszteség,
- a környezethez kötődő veszélyeket - pl. flóra és fauna károsodása, víz- és talajszennyezés, földrengés, vulkánkitörés, árvíz.
A mostani összefoglalóban Magyarországra vonatkozóan vázolunk néhány, a természeti földrajz szempontjából releváns környezeti veszélyt, azzal hogy ezek a veszélyek összefüggenek egymással. A kockázatbecslés a földrajz egyik eminens feladata
lehet, a rendkívül információ- és integrációigény, ugyanis nem egyszerűen a fizikai,
kémiai, környezeti és egészségügyi komponensek együttesének elemzését igényli.
Bizonyos esetekben még számszerűsített adatokat is meghatároz arra vonatkozóan,
hogy egyáltalán mikor kell a kockázatszámítást elvégezni (pl. EU direktíva - EEC
82/501, új verzió 96/82, a nagy haváriák kritériumairól - Fédra, K. 1997). A környezeti veszélyek azonosítását, ill. körülhatárolását az nehezíti, hogy a legtöbbjük természeti és társadalmi komponenseket is tartalmaz (pl. talajerózió), sőt sokan rámu
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tatnak e kapcsolatok társadalmi összefüggéseire (Wisner, B. 2007). A környezeti veszélyeken tradicionálisan természeti és technológiai veszélyeket értenek. így a legtöbb
felosztás az atmoszférát érintő egyedi, vagy összetett (pl. eső, szél, extra hőmérséklet,
vagy aszály), hidrológiai (pl. árvíz), geológiai (pl. lejtős tömegmozgások, talajerózió,
földrengés), biológiai (pl. járvány, erdőtűz) veszélyeket különít el. Haggett, P.
(2006) vázlatosan érzékelteti néhány természeti veszély idő- és térbeli sajátosságát,
előfordulási gyakoriságát, a jelenség időtartamát, előfordulásának ritmusát, elterjedésének néhány területi sajátosságát (1. ábra). (Az ábrázolás szemléletes, de egészen
biztos, hogy szakmailag hibás ezen szelvények létrehozása.) Ez a megközelítés nem
ismeretlen, Burton, I. et al. 1978-ban már alkalmazta, amikor egyes természeti jelenHóviharok
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1. á b r a . N é h á n y t e r m é s z e t i veszély j e l l e m z ő p r o f i l j a ( H a g g e t t , P . 2 0 0 6 )

ségek katasztrófa-veszélyességét kísérelte meg mérhető paraméterekkel megadni.
Ilyen hordozók voltak pl. a folyamat mérete (kicsi-nagy), sebessége (lassú-gyors),
gyakorisága (ritka-gyakori), előfordulása (szabályos-szabálytalan), kiterjedése (korlátozott-jelentős) stb.
A fejezet tagolásánál azt a rendet követjük, hogy először a litoszférához kapcsolódóveszélyeket (földrengés, lejtős tömegmozgások) érintjük, aztán a talajhoz, majd
az atmoszférához köthető veszélyek közül (pl. felhőszakadás, jégeső, porvihar) vázolunk néhányat. Végül a hazánkban igen elterjedt és ismert, a hidroszférához kapcsolódó folyamatok - árvíz, belvíz, aszály - veszélyét elemezzük.
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2.1 Földrengésveszély
Magyarország területe nem mondható földrengésveszélyesnek. Ez persze nem azt
jelenti, hogy nem kell számolni e jelenség előfordulásával, de pusztító mértékű szeizmikus mozgások a mai ismereteink szerint nem várhatóak. A Pannón-medence hazai
területén évente 100-120 kisebb (2,5 magnitúdó alatti) földrengést regisztrál a műszeres hálózat, ezek többnyire nem érezhetőek. A rengések gyakorisága alapján az
ország területén évente négy-öt 2,5-3,0 magnitúdójú, az epicentrum környékén már
jól érezhető, de károkat még nem okozó földrengésre kell számítani. Jelentősebb
károkat okozó rengés 15-20 évenként, míg erős, nagyon nagy károkat okozó,
5,5-6,0 magnitúdójú (7-8-as MKS skálájú) földrengés 40-50 éves intervallumban
pattan ki, de a 6-os feletti visszatérési gyakorisága már 200-300 év (Tóth L. 2007).
A rengések területi elterjedésénél látszik, hogy azok inkább a medence peremi területein jellemzőek, így az ország területén Mór-Komárom, Eger, Jászság, DNyMagyarország térsége mutat sok epicentrumot (2. ábra).

2. ábra. A Kárpát-medence földrengés epicentrumai (Tóth L. in: Ádám A. - szerk. 2001
alapján) Forrás, http://fir.seismology.hu/foldrenges/index.html - (2007.12.)

Az elmúlt másfél ezer évre rendelkezünk néhány feljegyzett rengés híréről. A
legelső, hazai területet érintő, feltehetően hatása miatt leírt rengést 456. szeptember
7-én észlelték Szombathelyen. Az utóbbi években évi 4—5 db rengés érezhető, a
2002-2003-as időszak aktívabb voltát 9, ±11. 15 ilyen mozgás jelzi:
(http://fir.seismology.hU/georisk/Bulletins/4.Significant/Significant.html).
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Ma még nem nidjuk a földrengések keletkezését közvetlenül előre jelezni, ezért
e veszélyt a szeizmikus veszélyeztetettséghez kiválasztott paraméterek adott értéket
meghaladó előfordulási valószínűségével jellemzik (Zsíros T. 2001).
A veszélyeztetettség becsléséhez a várható földrengések forrásterületeit kell kijelölni, ez azonban objektíven - különösen a hazai kis aktivitású területen - gyakran
nem határozható meg. További fontos kérdés még a területre vonatkozó intenzitásgyakoriság megadása. A veszélyek pontos ismerete nemcsak azért szükséges, mert
egyrészt ez jelentősen növelheti a beruházások költségeit (egy fokkal nagyobb intenzitás + 10-30%-os költségtöbbletet jelenthet), hanem nagyobb létesítményeknél ezt
jogszabály írja elő (1996. évi LXVL törvény). Annak a meghatározásában, hogy hol
lehet epicentrum, ill. potenciálisan milyen terület érintett leginkább, a neotektonika
lehet segítségre, ui. a rengések helyei és a neotektonikai viszonyok jó összefüggést
mutatnak. Zsíros T. (2000) a veszélyeztetettséget a tapasztalt szeizmikus aktivitás
alapján jellemezte. Ma a rengések nagyobbik része az eddig ismert forrásokhoz köthető: a Balaton ÉK-i, Mór-Komárom környéke. Dunaharaszti, Dunakanyar, Vértes,
Eger, Kecskemét és Békés vidéke, azaz a móri, a balatoni, a diósjenői és esetleg a darnói törésvonalakhoz (3. ábra). Ezek alapján a veszély a 4. ábrán bemutatottak szerint
összegezhető.
17°

18"

19"

20*

21*

22*

3. ábra. A történelmi földrengések (456-2004) epicentrumai és fontosabb szerkezeti vonalak
(Tóth L. - Mónus P. szerk. 2005 alapján)
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4. ábra. Magyarország földrengés veszélyeztetettsége (Tóth L. et al. 2006) Forrás: GeoRisk
Földrengéskutató Intézet, Budapest

2.2 Lejtős tömegmozgások
A lejtős tömegmozgások sokszor nagy területet pusztító kárként jelentkeznek. Bár
a legtöbb esetben legalább a közvetett társadalmi zavart okozó hatás tetten érhető a
háttérben, tipikusan természeti veszélyeknek tartják számon őket. Különösen kiemelkedő társadalmi figyelmet kaptak a nagy esőzésekhez kapcsolódó dombsági csuszamlások (pl. Mátrakeresztes). Az elmúlt száz évben 13 olyan tömegmozgás történt,
amely 100 ezer m3-nél több anyagot mozgatott meg. A Központi Földtani Hivatal
még az 1970-80-as évek során közel ezer felszínmozgást kataszterezett (Szabó J.
2001); szakmailag ezen lejtős tömegmozgások 85%-át a csuszamlás típusba sorolta
(kb. 10% omlás, 5% folyás). Ezek alapján érthető, ha a lejtős tömegmozgások ilyen
célú elemzése főkét a csuszamlásokra terjedt ki. Ha a mozgások megelőzését tűzzük
ki célul, akkor geomorfológiai szempontból a lejtők geometriáját és a fejlődési dinamikáját kell feltárni. A lényeges kérdés tehát a csuszamlások kialakulási feltételeinek
(az indító okainak) a vizsgálata.
A domborzati feltételek közül a lejtő magassága és meredeksége a lényeges tényező, míg a litológiai feltételek a lejtő felépítését határozzák meg. A csuszamlások
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tipizálása műszaki szempontból a csúszási felület (megléte) alapján történik. Ehhez
kapcsolódóan a kulcskérdés a vízbevitel, ill. a vízutánpótlás lehetősége, mértéke. A
mozgások ugyanis növekvő vízbevitel mellett még ebből a szempontból „romló" lejtőviszonyok mellett is fennmaradhatnak, így a csúszások tipikus területei azok, ahol
a nedvesség foka, ill. a jelenlévő víz mennyisége növekvő mértékű (Szabó J. 2001),
persze minimálisan alkalmas domborzati és litológiai feltételek mellett. Attól függően, hogy a lejtő állékonyságát a lejtő hátteréből származó talaj-, ill. rétegvíz, vagy az
előtérben található felszíni víz szünteti meg, nagyon eltérő pontokon alakulhat ki
csúszópálya. Szabó J. (1996) kistáj szinten elemezte a csuszamlások gyakoriságát, és
megállapította, hogy a csuszamlások nagyobb része dombságokhoz, vulkáni hegvlábakhoz és törmeléklejtőkhöz csatlakozik. A laza üledékek, különösen eltérő vízkapacitású rétegzett kifejlődésben kedveznek a lejtős folyamatok kialakulásának (5. és
6. ábra).

5. ábra. A felszínmozgások sűrűsége kistájanként a Dunántúlon (Szabó J. 1996 alapján)

A csuszamlások másik jellemező előfordulása a folyóvízi (Duna, Rába, Hernád)
és tavi (Balaton, Fertő) magaspartokhoz köthető. A folyók mentén csuszamlás-veszélyesek az agyagos-iszapos-homokos üledékből, vagy löszből felépülő meredek partok. A mozgásokat a Duna oldalozó eróziója gerjeszti (7. ábra). A veszély csökkentéséhez átfogó vizsgálat szükséges, a megszüntetés módozatai nagyon különbözőek
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lehetnek, tartósan ad hoc megoldásokkal nem remélhető javulás (Kleb B. - Schweitzer F. 2001). A magaspartokat a (tavi) abráziós folyamatok is kialakíthatják alámosással. A Balaton ÉK-i partján pl. mind a litológiai (ugyancsak agyagos-iszapos-homokos pannon üledék), mind a domborzati (meredek lejtő) feltételek, mind a vízpódás (a tó felöli szivárgás) csúszásra hajlamos felszínek kialakulását segítik elő (8.
ábra).

6. ábra. A felszínmozgások kistájanként! sűrűsége az Északi-középhegységben
(Szabó J. 1996 alapján)

Összességében azt mondhatjuk, hogy fiatal, alig konzerválódó lejtős tömegmozgások Magyarország számos pontján előfordulnak, nagy katasztrófát nem okoznak,
de tartós jelenlétükkel számolni kell. A védekezés meghatározásánál a potenciális emberi hatásokat is figyelembe kell venni.
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8. ábra. A Balaton menti magaspartok helyzete és nagyobb mozgások
(Fodor T-né - Kleb B. 1986 alapján)

2.3 Talajokkal kapcsolatos természeti veszélyek
A talajokkal kapcsolatban két veszélycsoportot szokás említeni. Az egyikbe a talajt
érintő degradációs folyamatokat, a másikba a talajt érő szennyeződéseket sorolják
(Stefanovits P. et al. 2005). A degradációs folyamatok körét az EU Talajvédelmi állásfoglalása értelmezi is (Németh T. et al. 1997), annak Környezetvédelmi Ügynöksége által végzett felmérés eredményenként a legfontosabb talaj-degradációs folyamatok az „erózió, a szervesanyag-tartalom csökkenés, a szennyezés, beépítés, tömörödés, biodiverzitás csökkenés, szikesedés, hidrogeológiai kockázat (árvizek, földcsuszamlások)". Ebben a felsorolásban tényleg sok minden benne van, de nem szerencsés a litológiai vagy hidrológiai eredetű veszélyek (pl. az utóbbiak) ide sorolása. A
degradáció ma sok szakember számára azt jelenti, hogy a talaj elvárt funkcióinak
megjelenését (pl. termőképesség) bizonyos tényezők akadályozzák (Németh et al.
1997), illetve a funkciók zavartalan működését veszélyeztetik. Egyébiránt a korszerű
talajvédelmi stratégiák épp e hatások csökkentésére, a károsak megelőzésére, megszüntetésére vagy mérséklésére vonatkoznak. A veszély korábban kifejtett fogalma
a talajjal kapcsolatos eróziós folyamatokat öleli fel, a többi a talaj funkciót, a termékenységet korlátozó adottság vagy állapot nem illeszkedik ebbe a sorba (nehezebben
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képzelhető el kockázattá alakulásuk). Inkább a köznapi értelemben vett veszélyek
ezek, ezért a fizikai, kémiai, biológiai degradációkat a talajokhoz illeszkedően a 3.5
fejezetben tárgyaljuk.
Nagyon sok talajeróziós modellt ismerünk (Barta K. 2004). A leginkább használatos egyetemes talajveszteségi egyenlet (USLE) jól jelzi milyen paramétereket kell
figyelembe venni, melyek az erózió kialakulásában alapvető szerepűek. Az egyenletben A = RxKxLxSxCxP (t/ha/év), A - az egységnyi területre számított évi átlagos
talaj veszteség, t/ha-év; R - esőintenzitás, a várható záporok eróziópotenciálja, K a talaj erodálhatósági tényezője, L - a lejtőhossz, S - a lejtőszög, C - a növényborítás
tényezője, P - a talajvédelmi eljárások faktora. A működés szempontjából „érzékeny"
paraméter pl. az eső intenzitása, a felszín lejtése és a lejtő hossza, de a talajerózió folyamatának természeti okai közül további módosító tényezőt képez a vegetáció típusa
(az állandó sűrű növénytakaró hiánya a kritikus), a talaj szerkezete, vízgazdálkodása
(a beszivárgás mértéke) stb.
A talajerózió mértékét, esetleg kialakulását emberi tényezők is befolyásolják, pl.
az okszerűtlen területhasználat, művelési ág, vetésszerkezet (erdőkivágás, túllegelte tés), túl nagy táblaméret, nem megfelelő agrotechnika.
A talajerózió országosan évi 100 millió m ! nagyságrendű és a mezőgazdasági területek 2/3-át érinti (1. táblázat - Stefanovits 2005). Ennél az eróziós folyamatnál
a gondot a termőréteg-, a szervesanyag-készlet csökkenés (vékonyodik a humuszos
réteg), a kisebb tápanyagkészlet, nehezebb művelhetőség jelenti. így már érthető, ha
az évi 1,5 millió tonna nagyságú (MTATAKI 1999) szervesanyag-veszteség jelentősnek ítélhető. A területi megoszláshoz az erodáltság mértékét szokták alapul venni
(amik egyébként kevésbé állnak rendelkezésre), így nem véletlen, hogy a talajok fizikai sajátosságai adta mintázat itt is felismerhető. Gyengén erodáltak e beosztásban
azok a talajok, ahol az eredeti szelvényhez viszonyítva a talajnak legalább 70%-a, közepes, ahol 30-70%-a maradt meg. Az első esetben az A szint vagy annak egy része,
az utóbbinál a B szint felső része is hiányzik már. Ahol ennél több erodálódott vagy
a meglévő talajréteg 20 cm-nél nem vastagabb, az erősen erodált kategóriába kerültek (1. táblázat, 10. ábra). A hatótényezők ismeretében az erózió elleni védekezés
is elég logikusan következik: a lejtőn történő lefolyást kell csökkenteni, valamint a
felszín erodálódó képességét mérsékelni (pl. táblaméret csökkentésével vagy mélylazítással).
A talajokkal kapcsolatban nemcsak a víz, hanem a szél eróziós tevékenységéről is
beszélni szoktak, nem igazán helyesen. Való igaz, hogy a szél eróziója a kötetlen
felszínekhez, főként a homokos üledékből felépülő egykori hordalékkúpokhoz kötődik, de a veszély kialakulásáért alapvetően atmoszférikus folyamatok, nevezetesen
az erős szél a felelős. Ebben az esetben a veszélyt nem csak a jobban modellezhető
erózió jelenti, hanem a szállított anyag akkumulációja is komoly gondokat jelent az
agrárgazdaságnak.
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1. táblázat
A talajerózió Magyarországon (Stefanovits P. et al. 2005 alapján)
1000 ha
Az ország területe
A mezőgazdasági területek
Szántóföld
Összes erodált terület
Erősen erodált
Közepesen erodált
Gyengén erodált

9303
6484
4712
2297
554
885
852

Az egész
terület %-ában
100
697
507
247
60
95
92

A mezőgazdasági
területek %-ában

Az erodált
területek %-ában

-

-

100
73
35,3
8,5
13,6
13,2

-

100
24,1
38,5
37,4

Ha a közel évszázados Chapil-féle széleróziós modellhez nyúlunk vissza, akkor azt
az E = f (I, K, C, L, V) egyenletet adja, ahol a talajveszteség (E), a talaj erodálhatóságától (I), a felszín érdességétől (K), a klimatikus tényezőktől (C), a szabad szélűt
hosszától (L) és a növényzeti fedettségtől (V) függ. A kiváltó tényező persze a szél
sebessége, a befolyásoló tényezők száma azonban számos, a növénytakarótól a talaj
fizikai tulajdonságán át a felszínig terjed. Itt is hangsúlyozni kell, hogy az antropogén
hatások is lehetnek a szélerózió/akkumuláció okai, mint pl. az okszerűtlen területhasználat, a nem átgondolt művelési ág és vetésszerkezet (erdőkivágás, túllegeltetés),
a túl nagy táblaméret, a nem megfelelő agrotechnika mind erősíthetik a természetes

9. ábra. A kömpöci mintaparcellán mért széleróziós és akkumulációs értékek két szélesemény
értékei 1997. áprilisában (Szatmári J. 2006)
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ható folyamatok eredményeit. Innen a védekezés eszközei is adódnak: a minél sűrűbb
növényzet, a stabil talajfelszín, a mezővédő erdősávok stb. A területi elterjedés elemzése kis méretarányban nagyon nehézkes, mert még a részletes terepvizsgálatok is az
akkumuláció és az erózió egyidejű alakulását mutatják (9. ábra). Ha általánosítani
szeretnénk, az 1,4 millió ha kiterjedésű szélerózió-veszélyes területek (1. kép) elsősorban a homoktalajokhoz, illetve a helytelenül művelt csernozjom talajokhoz köthetők (10. ábra).

10. ábra. A szél- és vízerózió okozta talajlepusztulás területi elhelyezkedése és mértéke.
(MNA 1989) A - kisebb fokú erózió, B - középfokú erózió, C - erősen erodált, D - lehordott
talaj felhalmozódási területei, E- nem erodált terület
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1. kép. Szélverés az Alföldön 2007 tavaszán (Barta K. felvétele)

2.4 A hidroszférával kapcsolatos természeti veszélyek
A Kárpát-medence vízrajzával összefüggésbe hozható veszélyek a túl sok és a túl
kevés vízről szólnak. E két veszély együttes elhárítása nem egyszerű feladat, különösen úgy nem, hogy gyakran ugyanazon területen kell mérsékelni a túl sok és túl kevés
víz okozta gondokat. A túl sok vizet az árvízi és a belvizes állapotok jelzik, a túl keveset az aszály. Az előre becsült klímaváltozás majd minden szcenáriója a téli lefolyás
növekedését és a nyári csökkenését prognosztizálja, ami az áradások és az aszályok
egy évben történő gyakoribb megjelenését is jelenti. A medence középső részének kis
vízfolyás-sűrűsége és a felszíni vizek rossz hígító képessége nehezíti a megoldást (a
szabályozásokkal pl. kevés, a beavatkozásra alkalmas meder). A másik oldalról, az
aszály csökkentését a rendelkezésre álló, összességében elégnek tűnő, 3-500 ezer ha
öntözési kapacitás enyhítheti.

22

2. (Természeti) környezeti veszélyekAíagyarországon22

A. Árvízveszély
Az árvizek kialakulásának a Kárpát-medencében (is) az éghajlati és topográfiai
okai vannak. A síkvidéki helyzetnek és medence jellegnek logikus következménye a
potenciális árvízveszély, és ha a peremi területeken, a vízgyűjtőn sok lefolyásra alkalmas víz keletkezik, az árvízi helyzet be is következik. A szabályozott nagyobb folyók
közül sem a Duna, sem a Tisza nem képes ugyanis a vízgyűjtőjén az így előálló vízmennyiséget elvezetni. A komoly különbség e két nagy folyónál az árvízi kockázat
szempontjából, hogy a Dunán rövidebb, a Tiszán hosszan elnyúló (és emiatt igazán
veszélyes) árvizekkel találkozunk. Az árvizek előfordulásánál mindig kimutatható az
extrém csapadék, ahol nem is csak a mennyiség lehet oka az árvíznek, hanem ha pl.
fagyott altalajra vagy hóra hullik, és az utóbbit felolvasztja stb. Nagy európai kutatóintézetek is (pl. az isprai Joint Research Centre) komoly lefolyás-modellezést végeznek, de a Tiszára, Dunára, Elbára kialakított modellek nem olyan állapotúak,
amik a napi védekezési gyakorlatban felhasználhatóak lennének.
Magyarország területének közel harmada - kb. 28.000 km2 - alacsony és magas
ártér. Itt valóban a fent megjelölt értelmezés szerinti környezeti veszélyről beszélhetünk, amiből sajnos logikusan becsülhető a kockázat. Ez akkor is igaz, ha térképileg
nehezen kifejezhető. Az elmúlt évszázadban az árvizek főként mezőgazdasági területeket veszélyeztettek. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy épp az árvizeket megszelídíteni hivatott folyószabályozás után az árvízveszély megmaradt, sőt az árhullámok
emelkedésével, a mentesített területek benépesülésével annak kockázata nőtt. Ma úgy
kell vélekednünk, hogy az alacsony és a magas árterek jelentős része árvízzel veszélyeztetett, noha a síksági területek 97%-a ármentesített. Ezen a területen azonban
400 település (közel 3 millió lakossal), 300.000 ház, 200 nagyobb ipari üzem, az ország vasúthálózatának 32%-a és a közúthálózat kb. 15%-a található. Míg az érintett
lakosság a magas kockázati értéket, addig a települések, az infrastruktúra és az ipari
üzemek (pl. algyői kőolajmező) a korábbiaknál „drágább" veszélyértéket jelentik
(Szlávik L. 2002).
A Kárpát-medence nagy árterületén különböző típusú árvizekkel találkozhatunk.
Az egyik fajta a kora tavaszi, amelyet a vízgyűjtő alacsonyabb részeinek hóolvadása,
a másik a (kora) nyári, amelyet a magasabb régiók hóolvadása és a nyár eleji csapadékmaximum gerjeszt. Az első általában nem olvan magas vizeket eredményez, bár
a klímaváltozás épp a téli lefolyást növelheti, ami e szegmensben növekedést okoz.
A hosszabban elnyúló kora nyári árhullámoknál katasztrófát a gátak áttörése jelenthet, mert ezek tartós és magas árhullámok (Szlávik L. 2000). Kedvezőtlen esetben
a különböző típusú árvizek hatása akkumulálódhat is.
Az árvízveszély mérséklésére és az árvizek megfékezésére számos, különböző léptékű és irányú beavatkozás ismert. Magyarországon komoly hagyományai vannak az
árvízvédelemnek. Az a megoldás, hogy számolunk a mértékadó árvízszintek emelke-
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désével, és a lakosság biztonsága érdekében ennek megfelelően magasítjuk a gátakat,
egyfajta idomulást jelent. A cél eléréséhez, az árvízveszély mérsékléséhez azonban a
vízgyűjtő egészében kell gondolkodni és cselekedni. Ennek a stratégiának négy
szegmense létezik:
1. Hegyvidéki területek viztározási lehetőségeinek növelése. A vízgyűjtő felső részein
kialakítható víztározók közel fele már megépült, a többi létesítésével leginkább komoly társadalmi gondok vannak (pl. az elzárandó völgyekben települések találhatók).
Az árvizek létrejöttének nagyon gyakori indokaként említik (általában nem szakkörökben) a vízgyűjtő területhasznosításának változását - értsd erdőirtást - és az ennek
alapján növekvő lefolyást. Lóki J. et al. (2004) kimutatta, hogy a szerény mértékű
változás a vízgyűjtő felső részein nem magyarázhatja a 20. század végi nagy áradásokat. Furcsa, hogy 1830-ban Széchényi is ezt jelölte meg a növekvő árvizek okaként. Az erdőterületek ebből a szempontból korlátozott víztároló kapacitását egyébként Vágás I. (2001) bizonyította. A Tisza ukrajnai és romániai vízgyűjtőjén 6400
km2 az erdő által borított terület. Az erdő víztározó kapacitása kb. 100 mm, így az
erdők alatti talaj és avartakaró 640 millió m 3 vizet képes tárolni. Ha a teljes tározótér
rendelkezésre állna ez két napi Felső-Tiszái árvízhozamot jelentene, de a lefolyásra
becsülhetően ennek csak max. 60%-a kerül (függően a talajok vízkapacitásától). A
hegyvidéki tározás ma kb. 300 millió m 3 kapacitást jelent, ami tehát megkétszerezhető, ha üresek a meglévő tározók. Összességében egy-másfél napi árvízi vízmennyiség „raktározásával" számolhatunk a felső vízgyűjtő-területeken.
2. A nagyvízi szállítás növelése. Az árvízveszély csökkentésének logikus elvi megoldása lenne, ha több teret, nagyobb folyókeresztmetszetet biztosítanánk az árvizek
levonulásához. A gátaknak a vízfolyástól távolabb helyezése („kijjebb tétele") azonban óriási költségeket emésztene fel (ezermilliárd Ft-os méret), mert a jelenlegi állapotukban a gátak a folyóhoz kapcsolódó zátonyokon, parti dűnéken húzódnak. A
folyóktól távolabb csak alacsonyabb abszolút magasságú, ártéri felszínt találunk.
Ugyancsak pénzügyi okok miatt kell elvetni azt az ötletet, hogy hagyjuk el a gátakat
(ekkor a települések köré kell új rendszert építeni), aminek a költsége az előző kétszerese lehet.
A Tisza Szolnoktól D-re hidrológiailag nem önálló folyó, azaz az árvízi profiltól
függetlenül a vízszintet a duzzasztást okozó folyók (pl. a Duna, Maros, Körösök) határozzák meg. Ebben az esetben az árvízveszély csökkentésére lehetőség a hullámterekvízszállító képességének növelése is. Jelenleg a hullámterek az árvizek kb. 5%-át
vezetik le, a rövid távú cél az, hogy ez az érték 10%-ra emelkedjen. Ehhez alapvetően
a hullámtér simaságát kell növelni, ami maga is csökkentheti az árvizek magasságát.
A KÖTIVIZIG 2000-es évek eleji adatai szerint a Tiszafüred-Csongrád szakaszon
1888-1945 között a hullámtéri 33.080 ha-on 1 milliárd m 3 anyagtöbblet keletkezett
a (három napi Felső-Tiszái árvízi hozam). A hullámtér vízlevezető kapacitásnak növelése a nagyvízi vízszállítást javíthatja. Ehhez azt kell elfogadni, hogy a hullámtér

24

2. (Természeti) környezeti veszélyekAíagyarországon24

elsődleges szerepe a vízlevezetés, és ezért a vegetációt, az építmények elhelyezését,
a korábban 2/3-ában rét-legelő területhasználatot ennek kell alárendelni. Az ökológia, a természetvédelem, a területfejlesztés stb. más-más használatot preferál, hisz értékes zöldfolyosó, speciális hagyományos gazdálkodási lehetőségek találhatóak pl. a
területen. E konfliktus körültekintő, racionális kezelést igényel.
3. Síkvidéki víztározás. Az utóbbi időben a már Paleocapa-i vízszabályozási koncepcióban is szereplő síkvidéki víztározás lehetősége került előtérbe az árvízveszély
csökkentésében (lásd még 3.4 fejezetet). Ez annak a felismerését is jelenti, hogy a
veszély csökkentése nem oldható meg csak a felső vízgyűjtő szakaszain történő tározással. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a medencében egyúttal a vízhiányos állapotokat is mérsékelni kell. A célkitűzés az árvízveszély szempontjából az
volt, hogy a Tisza mentén az árvíz szintje 1 m-rel csökkenjen, vagyis a mértékadó
árvízszintnél magasabb szint nagy biztonsággal ne tudjon kialakulni. Ennek érdekében új átmeneti tározók létesítése lehet a feladat a Tisza mentén, amelyek összkapacitása kb. 1,3-1,5 millió m 3 (ez kb. 5 napi árvízmennyiségnek felel meg). A FelsőTisza vidéken nem igen adódik lehetőség ilyen szükségtározó kiépítésére, a Tokajtól
D-re eső, Közép-Tiszai szakaszon igen. Az elképzelés a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése nevet viseli, és mint koncepció logikus, de sok elemében nem kidolgozott
(noha a megvalósítása elkezdődött). Gond van a működés biztonságával, pl. milyen
mértékben csökkenti az árvízszinteket, a tározókban levő víz visszavezetésével kapcsolatban, vagy a potenciális tározókapacitás pontos értékeivel, az érintett területek
használati jogaival. A l i . ábra a lehetséges tározókat mutatja be.
Létezik persze másfajta elképzelés is, az előző pontban említett javaslatokon túl,
a Tisza (egyesek a Duna hordaléképítő szakaszát is javasolják erre) kanyargós lefutásának visszaállítása, vagy épp a Hortobágyi átfolyás/tározás kialakítása. Ezek vagy nagyon nagy költségűek, vagy visszavezetési gondok miatt nehezen kivitelezhetőek. A
megoldást a többcélú (pl. árapasztás, komplex vagy természetvédelmi célú hasznosítás) tározás kialakítása segítheti.
4. Új védekezési, vízgazdálkodási stratégia. Az árvízi védekezés koncepciója az
utóbbi évtizedben kezd más irányt (is) venni. Magyarországon sokat tettek azért,
hogy az árvizek okozta kockázatok csökkenjenek, és állítható, hogy a nagy folyóink
árvédelme magas színvonalú. Látszik ugyanis, hogy az árvízszintek fokozatosan
emelkednek, a gátak áthelyezése a kiemelt helyzetű folyón nem kezelhető megoldás.
Az árvízvédelem egyik kulcsa a vízgyűjtőterületben történő gondolkodás, ehhez persze kapcsolódnia kell a gátemeléssel együtt járó síkvidéki víztározásnak. A differenciált kockázat elve alapján, pl. a rét-legelőként vagy a településként használt ártér nem
ugyan olyan intenzitással védendő, - pénzügyi okokból is más intenzitású védelmet
célszerű kiépíteni a szükségtározóknál, ill. a kiemelt kockázatú területeken (a Tisza
mentén ilyen, pl. Szeged, az algyői olajmező és Szolnok). A Duna mentén hasonló
gond nincs, a közel tucatnvi osztrák vízlépcső a magyar szakasz árvízbiztonságát növelte (Zsuffa 1.1999).
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11. ábra. Javasolt szükségtározók a Tisza-völgyben (Szlávik L. 2000 alapján)
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B. Belvízveszély
A belvíz alatt a síkvidékek időszakos, de meglehetősen tartós, nagy területre kiterjedő vízfajtáját értik, ami Európában leginkább a Kárpát-medencére jellemző jelenség, amely a 19. századi nagyméterű folyószabályozás következménye. Kezdetben
a töltéseken „kívül rekedt", a viszonylag sík területekről elfolyni nem tudó, csapadékból vagy szivárgásból keletkező (időszakos) „kártékony" vízfelületeket nevezték
belvíznek. Később a fogalmat már kiterjesztették a feltörő talajvízből kialakuló káros
vizekre is. A 20. század közepétől egyre több megfogalmazásban a növények fejlődését akadályozó többletvizet is belvíznek tekintették. A belvíz, ill. a belvízveszély
elemzése is sok szempontból és tudományterület felől közelíthető meg és végezhető
el. A keletkezést, a kezelést (és a védekezést is) tárgyalják műszaki, földtudományi,
biológiai vagy közgazdasági oldalról. A műszaki és földtudományi szempontú definíció szerint a belvíz az összefüggő vízfoltok és elöntések kialakulásával, a terepen tapasztalt vízmozgással és a vízelvezető rendszerekbeni vízállások emelkedésével jellemezhető. A biológiai megközelítés nagyrészt agrártechnológiai szempontú, eszerint
akkor van belvíz, ha a vízborítás vagy a talajvízzel való telítettsége a növényzet életfeltételeit nehezíti, akadályozza. A közgazdasági álláspont szerint akkor beszélhetünk
belvízről, ha kár keletkezik, pontosabban, amikor az elöntések vagy a talajtelítettség
miatti terméskiesés meghaladja a belvízzel nem érintett területek többlet termésének
értékét (Kozák P. 2006).
A belvizekkel kapcsolatosan fontos szempont lehet, hogy az nem szükségszerűen
jelent mindig kárt. Az éghajlatunk szárazabbá válásával jelentős szerepe lehet akár a
csökkenő felszín alatti vízkészletek pótlásában is. Egy észszerűen kialakított belvízgazdálkodás során pedig, a felesleges vizek megfelelő helyeken való visszatartásával
nemcsak a csatornahálózatot tehermentesíthetjük, hanem hasznosítható készleteket
is tárolhatunk (Rakonczai J. et al. 2003).
A belvízkeletkezést genetikai oldalról vizsgálva két alaptípust különíthetünk el
(Pálfai I. 2004, Kozák P. 2006):
1. Az összegyülekezési típusú belvizek kialakulása a felszín felől indul meg. Ebben
az esetben a csapadékból, az áradásból és a megemelkedő talajvízből a felszínre került
vizek lefolyását és elszivárgását klimatikus, szemcseméreti, domborzati okok átmenetileg akadályozzák. Ilyen módon a belvíz pl. olyan helyeken keletkezhet, ahol a
domborzaton akár kismértékű depresszió található, ami vízzel telített lehet, vagy az
vízzáró felszínközeli talajréteggel kombinálódik.
2. A feltörő, felszivárgó, réteg- vagy talajvíz eredetű belvizek a Darcy-törvény által
meghatározottan a felszín alól, a felszín alatti vizek nyomásviszonyai alapján jutnak
a talajra, és közvetlenül nem a felszíni csapadékból táplálkoznak. Ezt a belvízképződési jelenséget korábban „földárja"-ként írták le. Ilyenek pl. a Maros hordalékkúp
peremén kialakuló belvizek.
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A két genetikai típus időnként kombinálódhat, tovább bonyolítva a kérdést. Minden esetre kialakulásuk pontos ismerete sokban segítheti a védekezést, hiszen felszivárgó felszínalatti vizek nem váratlanul jelennek meg, s a nyomásviszonyok folyamatos észlelésével, megfelelő talajvíz-észlelőkút hálózattal előre jelezhető lenne megjelenésük.
A belvizek kialakulását három (természeti) tényezőcsoport alakítja:
a. meteorológiai (a csapadék mennyisége, időbeli eloszlása, típusa, a levegő hőmérséklete, a hóolvadás ritmusa, a párolgási viszonyok alakulása),
b. morfológiai (az egész medencei helyzet előre vetíti e folyamat megjelenését,
a kis lejtés, a különböző léptékű süllyedékek lehetővé teszik a vizek összegyülekezését, a felszín érdessége),
c. talajtani (kötöttség, vízvezető képessége, víztároló kapacitása, a talaj használatának módja, agrotechnika, melioráció).
A belvízelöntés kiterjedése közel egy évszázada jól dokumentált a Kárpát-medencében. Az adatsorból az látszik, hogy kb. tíz éves gyakorisággal fordul elő jelentős,
250 ezer ha-t meghaladó belvízi elöntés. A nedves években különösen nagy értékekkel találkozhatunk: 1942 - 570 ezer ha, 1940 - 480 ezer ha, 1966 - 340 ezer ha,
1999 - 430 ezer ha, 2000 - 335 ezer ha, (Pálfai I. 2000). A belvizeknél a komolyabb

12. ábra. A belvízrendszerekből 1995-ben elvezetett vízmennyiségek (mm)
(Vágás I. 2000 alapján) A - < 25, B - 25-35, C - 36-60, D - 61 - 90, E - > 90 mm
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gond azok tartósságával van és nem is annyira a vízmennyiséggel kapcsolatban, az
max. 5-6000 m'Vha-t értéket ér el (ami összevetve a Tisza egynapi árvízi mennyiségével, kezelhetőnek tűnik). A téli-tavaszi belvizek hosszú hónapokon át megmaradhatnak, ez akár 4—5 hónap is lehet, mivel a 10-60 cm-es, sekély vízborítás levezetése
néhány mm/nap sebességgel történik. Az elvezetett vizek 30-80 mm vízmennyisége
általában biztosítja a felszín belvízmentessé válását (12. ábra). Hidrológiai szempontból a legtöbb gondot a mértékadó belvízhozam meghatározása jelenti, azaz hogy
mekkora vízhozamot kell elvezetni.
A belvíz nagyobb elterjedése összekapcsolódott a 19. századi ár- és vízmentesítési
munkálatokkal, és az ország jelenlegi művelt területének 60%-át, vagyis több mint
4 millió hektárt veszélyeztet. Az elöntés okozta kár attól is függ, hogy milyen hasznosítású területet érint. Az utóbbi évek elemzései azt mutatják, hogy közel azonos
nagyságban öntötte el a belvíz a művelt területeket (szántó, erdő) és az év más időszakaiban is hosszabb-rövidebb időre a vízállásos réteket, mocsarakat. A 13. ábra példaként az Alsó-Tisza-völgyről 2000. március 23-án, 1:30.000 méretarányban készült

13. ábra. A belvízborítás és a területhasznosítás kapcsolata (SZTE - T F G T )
A - nem összefüggő település, B - ipari és kereskedelmi területek, C - városi zöldterületek, D sport és üdülőterületek, E - nem öntözött szántóföld, F - szőlő, G - rét, legelő, H - komplex művelési szerkezet, I - lombos erdő, J - tűlevelű erdő, K - vegyes erdő, L - természetes gyep, természetközeli rét, M - cseres-tölgyes, N - ritkás növényzet, O - mocsár, P - nemzeti park, Q - belvíz
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színes Ópusztaszert és környékét ábrázoló infravörös légifelvételen szemlélteti a belvízi elöntések területi kiterjedését, CORINE 1:50.000 felszínborítási térképpel kombinálva. Ha a belvíz belterületet és szántóterületet is érint, a kár átlagos évben elérheti a 20-30 milliárd Ft-ot, nagyobb belvízborítású években akár a 100 milliárd
Ft-ot is (2007-es árakon).
A belvízveszély becslésének sok módszere ismert, ezek közül a legelterjedtebb egy
relatív előfordulási gyakoriság alapján történő osztályozás. A 14. ábra (Pálfai I.
2001) a belvízi elöntések térképeit abból a szempontból elemezte, hogy egy-egy területen egy adott időtávban (itt 20 évet dolgoztak fel) hányszor fordult az elő. Ezek

14. ábra. Belvízzel veszélyeztetett területek és a belvízveszély gyakorisága közötti összefüggések
(Pálfai I. 2004).
Belvízveszély: A - alig, B - mérsékelten, C - közepesen, D - erősen, E - vízügyi határ
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alapján a leggyakrabban előforduló és így a leginkább belvíz-veszélyeztetettnek tekinthető a Felső-Tisza vidék, a Körös vidék, az Alsó-Zagyva-völgy, a Nagykunság
és az Alsó-Tisza vidék. Az előfordulások jól illeszkednek a talajtani (pl. a talajok vízzárósága) és domborzati adottsághoz. Az is megfigyelhető, hogy a Felső-Tisza vidéken a belvíz gyakrabban a kisebb gazdasági értékű területeket (rét-legelő), míg a Körös-Maros köz területén az értékesebb szántókat érinti.
A belvízborítások megjelenése ugyan sokszor titokzatosnak tűnik, de ezeknek
olykor jól azonosítható oka, és nem véletlenszerű helye van. Néhány, genetikailag jól
definiált típusánál a jelenségek, a veszélyek jól működő monitoring rendszerrel előre
jelezhetőek. Marad olyan csoport is (sok tényezővel kombinálódó típusok),
amelyeknél tudományos alapú, megbízható előrejelzés nem adható. Tudomásul kell
venni, hogy egy terület előzetesen feltárható kockázatát jelenti a belvízveszély, amivel
ökonómiai, ökológiai, társadalmi szempontból meg kell tanulni együtt élni. A megelőző cselekvések azért még szükségesek lehetnek. Magyarországon pl. a jól kiépített
vízelvezetők 10-50%-os hatásfokkal tudnak csak működni a karbantartás hiánya
miatt (15. ábra).
A belvíz nem szükségszerűen jár kárral. Az éghajlatunk szárazabbá válásával jelentős szerepe lehet akár a csökkenő felszín alatti vízkészletek pótlásában is. Egy észszerűen kialakított belvízgazdálkodás során pedig, a felesleges vizek megfelelő helyeken való visszatartásával nemcsak a csatornahálózatot tehermentesíthetjük, hanem

^ ^ ^ ^
> Belvízi elöntések

1

Csatornák hossza

15. ábra. A belvízi elöntések mérete és a belvízelvezető csatornahálózat nagysága hazánkban
1940-2002 között (Kozák P. 2006 alapján)
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hasznosítható készleteket is tárolhatunk. Itt figyelembe kell venni, hogy a belvizek
kialakításában a táj geomorfológiája, talaja, domborzata, hasznosítása is jelentős
szerepet játszik, azaz a feladat nem szűkíthető le csak műszaki kérdésekre (Rakonczai
J. et al. 2003, Kozák P. 2006).
C. Aszály
Vermes L. (2000, in: Pálfai I. 2004) szerint az aszály olyan mértékű csapadékhiány a várthoz, ill. a normálishoz képest, amely következtében a csapadék nem képes
kielégíteni a vízigényeket. Az aszály komplex fogalmát sok szempontból közelítik,
nincs egységes definíció, ami érhető, hiszen inkább relatív, mint abszolút állapotokat
fejez ki. így beszélni szoktak meteorológiai, légköri (a szokásosnál kevesebb csapadék
és a gyakran társuló alacsony páratartalom valamint magas hőmérséklet), hidrológiai
(alacsony talaj- és folyóvízszintek), talaj (a talajnedvesség lecsökkenése miatt a
vegetáció azt nem képes felvenni), vagy mezőgazdasági aszályról (a növényzet
életfolyamait korlátozó vízhiány). Azaz mind valamilyen módon a szokásos mértéket
tartósan meghaladó vízhiányról szól, ami a kevés csapadékkal, viszonylag magas
hőmérséklettel és nagy párolgással jelenik meg (Láng I. 2002, Pálfai I. 2004). Ez
természetes szoros korrelációban van a szűkebb ariditással (16. ábra).

16. ábra. Az ariditás fokai Magyarországon (Pálfai I. 2004 alapján)
Azariditási értékek: A - >1.5, B - 1.3-1.5, C - 1.1-1.3, D - < 1 . 1
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Az aszály kialakulását természeti, alapvetően éghajlati tényezők okozzák, de a társadalmi tevékenység is befolyással van megjelenésére. A meteorológiai okok között
elsőnek a (tenyészidőszaki) csapadék mennyiségét és eloszlását kell tekinteni, de fontos lehét a hőmérséklettől függő párologtató képesség. Másodsorban a talaj termőrétegét, fizikai sajátosságát kell említeni, így a szikes, az agyag, vagy a homoktalajok
kedvezőtlenebbek, mint a jobb víztároló kapacitású csernozjomok. Az ember a felszínhasználat módjával (annak vízigényességével), a megfelelő növényfajta kiválasztásával és a nedvességtartó talajműveléssel tudja befolyásolni az aszály intenzitását és
folyamatát.
Szép számmal állnak rendelkezésre az aszállyal kapcsolatos mérőszámok. Angolszász területen a Palmer-féle indexet (újabban már indexcsaládot) használják. A Palmer Z Index a rövid idejű aszályt, a növényzeti nedvesség index (CMI) a heti skálájú
aszályt, a Palmer-féle aszályerősség index (PDSI) - aszályindexként is használják
(PDI) - hosszú távú becslést ad a vízellátottsági és ariditási állapotokról. Ez képes
hónapról hónapra szimulálni a talaj nedvességtartalmának változásait és alkalmas arra, hogy különböző éghajlatú helyeken és évszakokban ugyanazokat az értéktartományokat használja, emellett figyelemmel van a hatások kumulációjára is.
Az aszály hidrológiai hatását, pl. a talajvízre, a Palmer-féle hidrológiai aszály index
méri. Az Egyesült Államokban kiépített monitoring rendszer napi adatokat közöl
erről. Ezeknek a paramétereknek a számolása hosszú folyamat, a szükséges alapadatok magyar körülmények között hiányosan állnak rendelkezésre (Horváth Sz. et
al. 2001). Ezért is hazánkban az aszály kifejezésére más egyszerűbb paramétereket
javasoltak, ilyen pl. a csapadék és a potenciális párolgás hányadosa (Szász G. 1994),
a csapadék és a napi hőmérsékletösszeg hányadosa (Varga Haszonits Z. 1989), valamint a növény vízigényének és a tényleges evapotranspiráció hányadosa (Petrasovits
I. 1984). Hidrogeográfűs körökben leginkább a Pálfai-féle aszályindexet (PAI) használják (Pálfai I. 2002). Ez egy olyan viszonyszám, ami nem a rövid idejű változások
mérésére alkalmas, de a párolgási, a hőmérsékleti és a csapadékviszonyok mellett a
talajvíz helyzetét és a növények vízigényét is figyelembe veszi. Az aszályindex értékét
az április-augusztusi léghőmérséklet és az október-augusztus csapadékösszeg aránya
adja, amit csapadék, talajvíz és hőmérsékleti korrekciós tényezőkkel finomít. A jellemző eredmények 6-12 (°C/100mm) közöttiek, míg az 5 - 6 közöttiek mérsékelten,
a 10-nél nagyobb értékű területek rendkívül súlyosan érintettek (17. ábra).
Az eredményeket regionálisan elemezve azt látjuk, hogy a mérsékelt aszállyal az
ország nagy részén számolni kell, az Alföld középső részén ez háromévente fordul
elő. A rendkívül súlyos aszályok az utolsó közel száz évben lényegében csak az Alföld
középső részein jelentkeztek, és az előfordulási gyakoriságuk itt 20-50 év, a peremi
területeken 50-100 év (Pálfai I. 2002). A feljegyzések azt mutatják, hogy a súlyos
aszályok megjelenése sajnos nem ismeretlen a Kárpát-medencében, az 1794-es és az
1863-as is jól dokumentált, és azt is tudjuk, hogy 1779 és 1800 között 11 nagyon
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17. ábra. Magyarország aszályossági térképe (Pálfai I. 2004 alapján)
A - aszálymentes, B - enyhén, C - mérsékelten, D - közepesen, E - erősen, F - nagyon erősen
aszályos.

száraz év volt. Minden aszály sok egyedi sajátossággal is rendelkezik, így a rögzített
adatok ismeretében sem egyszerű a veszély előrejelzése, hisz ez hosszú távú időjárás-előrejelzést igényelne, ami még nem megoldott.

2.5 A veszélyek kezelése és a vészhelyzetek menedzsmentje
Az előbbiekben elemzett alapvetően természeti jellegű veszélyek nem önállóan,
elszigetelten jelennek meg. Már 2002-ben Somlyódy L. jelezte, hogy több alföldi területen párhuzamosan több természeti veszély is jelentkezik. Hazai vonatkozásban
a veszélyek kistáj szintű akkumulálódását Szabó J. (2006) mutatta be. Az összegző
térkép úgy született, hogy hét különböző veszélytípus (árvíz, belvíz, aszály, szélerózió, tömegmozgás, földrengés, felhőszakadások) esetében a hazai kistájakra elkészítették a veszélyességi térképeket, azokat súlyosság szerint négy fokozatba sorolták.
Ezeket a fokozatokat, mint pontszámokat összegezték és hatos skálán ábrázolták (18.
ábra). Az Alföldön és a folyók mentén akkumulálódó veszélyeket az ár- és belvíz, ill.
az aszály és a szélerózió okozza.
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18. ábra. Magyarország természeti veszélyeztetettségi térképe kistáji bontásban
(Szabó J. et al. 2007 alapján).
A - 1.0-4.25, B - 4.26-6.75, C - 6.76-9.50, D - 9.51-12.8, E - 12.9-16.3, F - 1 6 . 4 - 2 1 . 5

A veszélyek mérséklésére két utat választhatunk. Ha a folyamat már elindult, akkor a cél a veszély mielőbbi megszüntetése. Pl. ha belvíz öntött el egy felszínt, lehetőség szerint meg kell akadályozni, hogy további területeket foglaljon el, a belvizeket
el kell vezetni. Több lehetőség nyílik a megelőzés esetén. A folyamat viszonylag egyszerű: pl. a belvíz ismeretében szakmailag megadhatóak azok a pontok, ahol érdemes
cselekedni, mert előre jelezhető a talajvíz forrása, megismerhető a talaj fizikai összetétele és vízzáró jellege; mindez pedig olyan domborzati adottságokkal jár együtt,
ahol felismerhető az összegyülekezési típusú belvizek megjelenése.
Végül a menedzsment szakmai megalapozottsága mellett célszerű a közfigyelem
fenntartása is, sok példa jelzi, hogy a veszélyekről tájékozottabbak könnyebben kerülik el azt (http://katasztrofa.hu).

3. Magyarország
környezeti állapota

3.1 Tendenciák
Ha tömören szeretnénk kifejezni az ország környezeti állapotát, akkor azt kell
mondani, hogy súlyos gondokat oldott meg az elmúlt években. Az EU és az állam
által is támogatott környezetpolitika következtében az érezhetően javuló jelző kifejező talán. Ennek az 1990 óta megfigyelhető tendenciának számos oka van. Okozta
ezt egyrészt az ipari termelés komoly visszaesése, ami 1990-tól az ipari szennyező
anyagok mennyiségének fokozatos csökkenését jelentette, továbbá a technológia
korszerűsítése (pl. az ólmozatlan benzin használata) és a jelentős infrastrukturális fejlesztés (pl. szennyvíztisztítók építése, légszűrők alkalmazása). Legalább ilyen fontosságú azonban a szabályozott környezeti követelményrendszer megteremtése, aminek jogszabályi hátterét az 1995. évi LIII. (környezetvédelmi) törvénytől számos
rendelet és szabályozás formálta. A víz, a levegő, a talaj és a vegetáció környezeti kérdéseivel kapcsolatos szabályalkotást nagyon szerteágazó szaktudományi vizsgálatsorozat előzte meg (amit a következő szakaszokban megkísérlünk érzékeltetni).
Más szakterületről is számos környezetminősítési esettanulmány készült, így a
környezet-gazdaságtan felől példaként említhetők A Szigetköz természeti tőkéjében
- a GNV miatt- bekövetkező értékváltozás becslése (Kerekes S. et al. 1998, 1999),
A Balaton vízminőség javításának hasznai (Mourato et al. 1997), vagy A Bükki
Nemzeti Park megőrzésének értéke (Szerényi Zs.1998) című tanulmányok. Értékesek az ágazati monitoring rendszerek működtetése, valamint adatainak a cselekvési
programokba illesztése, továbbá azoknak a civil és állami szervezetek hírforrásai,
amelyek a környezeti információk elérését könnyítik. Példaképp hozható a KözépTisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség település településsoros rendszere:
http://www.kotikvf.kwm.hu/kornyezetallapot/index.htm

3.2 A levegőkörnyezet jelenlegi állapota
A levegő állapotáról általánosságban azért nehéz beszélni, mert a meghatározó
tényezők, mint a szennyező anyagok koncentrációja, vagy a légkör meteorológiai folyamatai érzékenyen változó rendszert képeznek. Egy adott régió levegőkörnyezeti
állapotát egészségügyi szempontból szokták leginkább értékelni, és a megítélés alapja
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az, hogy egy-egy levegőkörnyezeti paraméter az egészségügyi határértéket milyen
mértékben közelíti meg. A levegőt ipari, kommunális és mezőgazdasági eredetű terhelések érik leginkább.
A kéndioxid-kibocsátás a széntüzelésű erőművek arányának csökkenésével és a
korszerűsítésnek köszönhetően 15-20 éve folyamatosan (19. ábra) és jelentősen
csökken (1990-ben 1010, 2004-ban 347 ezer t - Rausz A. 2005). A nitrogén-oxid
környezetbe jutásának csökkenését (20. ábra) a közlekedés jelentős térnyerése állí1200
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20. ábra. Nitrogén-oxidok kibocsátása Magyarországon (1000 t/év) (KSH 2003, Bozó L. 2004)
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totta meg (ma mintegy 200 ezer t kibocsátással kell számolni). A szénmonoxidkibocsátás értéke az ipar és közlekedés technológiai korszerűsítése ellenére csak gyengén csökkenő, stagnáló tendenciát mutat (1990-ban 996, 2005-ban 474 ezer t EPER 2006). A széndioxid-kibocsátás ezen időszak alatt 76 millió t-ról 63 millió
t-ra csökkent. Ha ezeket az értékeket összevetjük a levegő minőségi határértékeket
szabályzó 7/2003. KvVM-GKM rendelettel, a kép nem rossz, mert az az összes
kibocsátásra a kén-dioxid esetén 500 ezer t/év, nitrogén-oxidok esetén 198 ezer t/év
határértéket határoz meg. Ha a regionális elhelyezkedést tekintjük, akkor feltűnő az
egykor kiemelten kritikus levegőkörnyezettel rendelkező ipari területek terheléscsökkenése, ami az ipari aktivitás visszaszorulásával és a technológia fejlődésével van összhangban (jellemző ez az ún. „ipari tengelyen"). A levegő szennyezése ma nagyrészt
közlekedési eredetű. Ennek megfelelően a levegőminőségi gondok a közlekedési terhelési pontokon jelentkeznek. Ezzel lehet összefüggésben a felszíni ózon koncentráció elmúlt 50 év alatti megduplázódása is (Bozó L. - Weidinger T. 1995).
A levegőkörnyezettel kapcsolatban sok fajta és léptékű feladat fogalmazható meg.
Ha ezekből a levegőminőséget emeljük ki, akkor - mint utaltunk rá - kézenfekvő,
hogy a cél az ember (egészségének), valamint az ökológiai rendszer károsodásának
kockázatcsökkentése kell legyen. Ha ezeket paraméterekben szeretnénk érzékelni
célszerű az emisszió mértékét, a koncentráció trendjét és a kibocsátás csökkentésére
fordított összeget vizsgálni (Bozó L. 2004). Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) 2004-ben megfogalmazott fontos célja volt a légszenynyezés visszaszorítása, mégpedig olyan mértékben, hogy a szennyezett levegőjű területek 1990-as 13,2%-os mértéke 5-8%-ra csökkenjen, ami a szennyezéssel érintett
lakosság számát pozitívan befolyásolja, azaz negyedére-ötödére csökkenti az összlakosságon belül. A (2012-ig érvényes) kiotói egyezményhez csadakozva a kén-dioxid,
a nitrogén-oxidok, főként a szerves vegyületek és az üvegházgáz-potenciálok ütemes,
általában 5-20%-os csökkentése szükséges. Az egyezmény szerint Magyarországnak
az 1985-1986. évi bázisadathoz képest 6%-kal kell csökkentenie C 0 2 egyenértékben
az üvegházhatást kifejtő gázok kibocsátását. (Ezért alakult ki a C 0 2 kvótarendszer és
a C 0 2 terhelés kereskedelme.)
A kibocsátásokat nagyléptékben területileg egy 150 x 150 km-es felbontású hálóhoz csadakozva gyűjtik (European Monitoring and Evaluation Program), és a négy
hazai regionális háttérszennyezettséget mérő állomáson túl a levegő finomabb szegmenseit is monitorozzák. 2002-től öt szennyező anyag (kén-dioxid, nitrogén-dioxid,
szén-monoxid, szállópor és benzol) mért koncentrációja alapján a nagyobb városok
levegőminőség-állapotát osztályozzák. Azóta a regionális imissziómérés sok száz helyen folyik, fix és mobil monitorállomások széles rendszere állt üzembe.
A területi elemzésnél célszerű rámutatni, hogy a hazai levegőminőséget jelentősen
befolyásolják a határainkon túli kibocsátók, ugyanakkor a hazai antropogén források
számottevő hatást gyakorolhatnak azok állapotára.
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3.3 A vízi környezet állapota
Felszíni vizek
A felszíni vizek minőségi szempontú terhelését a különböző mértékű tisztítás után
bevezetett szennyvizek okozzák. 2002-ben 861 szennyező forrás 713 millió m 3
szennyvizet vezetett a felszíni vizekbe (AHK, 2006), aminél lényegesen több (kb.
kétszer ennyi) a pontszerű szennyező forrás, legalábbis ennyi a regisztrált. A főként
kommunális és feldolgozóipari eredetű szennyezés 40%-a biológiailag tisztított, harmada lényegében minden tisztítás nélkül megy tovább. Ez a terhelés a kisebb vizek
állapotát rontja, míg a nagy folyók közül minőségileg a Duna van kedvezőtlenebb
helyzetben.
Magyarországon több mint száz vízfolyáson vizsgálják a víz minőségét. A mérésnél öt paramétert használnak, amelyek az oxigént, a tápanyagháztartást, a mikrobiológiai jellemzőket, a mikroszennyezőket és az ún. egyéb jellemzőket veszik figyelembe. A mérés módszertanát, a minősítéshez alkalmazott öt fokozatú skála (I - kiválótól a V - erősen szennyezettig) leírását, valamint a minősítéshez alkalmazott határértékeket szabvány rögzíti (MSZ 12749:1993).
1. táblázat
Néhány vízminőségi jellemző és határérték az MSZ 12749 sz. szabvány szerint
'
Vízminőségi jellemzők

(2001)
Mértékegység

'
H a t á r é r t é k osztály

I.

II.

III.

IV.

V.

A. Oxigénháztartás jellemzői
Oldott oxigén
Oxigéntelítettség

mg/l

%

7

6

4

80-100

70-80
100-120

50-70
120-150

20-50
150-200

3

4

6

10

15

> 15

8
22

15

20

> 20

40

60

> 60

<3
< 20
> 200

Biokémiai oxigénigény (BOI5)

mg/l

Kémiai oxigénigény (KOIps)

mg/l

5

Kémiai oxigénigény (KOIk)

mg/l

12

-

18

2,3

2,8

3,3

> 3,3
> 2,0

Szaprobítási (Pantle-Buck) index
B. Tápanyagháztartás jellemzői
Ammónium (NH4-N)

mg/l

2

0,5

1

2

Nitrit ( N 0 2 - N )

mg/l

1

0,03

0,1

0,3

Nitrát ( N 0 3 - N )

mg/l

1

5

Osszes-foszfor

/xg/1

40

Ortofoszfát ( P 0 4 - P )

/xg/1

50

Ortofoszfát ( P 0 4 - P ) *

/xg/1

Klorofill-a

/xg/1

> 0,3

10

25

> 25

100

200

500

> 500

100

200

500

> 500

20

50

100

250

> 250

10

25

75

250

> 250
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Vízminőségi jellemzők
C. Mikrobiológiai jellemzők
Coliformszám
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Mértékegység

I.

II.

III.

IV.

i/ml

1

10

100

1000

>1000

10

20

50
1
5
10

75
0,2
1
20
20
10

Határérték osztály
V.

D. Mikroszennyezők és toxicitás
Dl. Szervetlen mikroszennyezők
Arzén
Cink
Higany
Kadmium
Króm
Ólom
Réz

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

D2. Szerves mikroszennyezők
Fenolok (fenolindex)
Anionaktív detergensek
Kőolaj és termékei
1)3. Radioaktív anyagok
Összes p-aktivitás

5
5
2

Mg/l
Mg/l
Mg/l

100
20

Bq/1

17

5
200
50
0,35

50

100

>100

100
0,5
2
50
50
50

300
1
5
100
100

>300
>1
>5
>100

100

>100
>100

10

20
500
250

>20
> 500
> 250

300
100
0,55

1,1

> 1,1

E . Egyéb jellemzők
6,5-8,0

8,0-8,5

Fajlagos vezetőképesség (20°C-on) juS/cm 500
mg/l
0,1
mg/l
0,05

700
0,2

pH

Vas
Mangán

-

0,1

6,0-6,5
8,5-9,0
1000
0,5
0,1

5,5-6,0
9,0-9,5
2000
1
0,5

< 5,5
> 9,5
> 2000
>1
>0,5

* Tározásra vagy állóvizekbe kerülő folyóvizek esetén
A folyóink közül a Duna majdnem minden paraméter alapján közepes szennye zettségű (21. ábra). Az adatok (AHK, 2006) azt mutatják, hogy az oxigén- és a tápanyagháztartás, valamint a mikrobiológiai jellemzők az alsó szakaszon jeleznek inkább terhelést. Ezen a szakaszon az oxigéntelítettség többször meghaladja a 100%ot. A tápanyagban a mértékadó foszfor sehol sem érte el a 100 /xg/l-es értéket, a
biológiai aktivitás azonban az alsó szakasz felé növekvő tendenciájú. Mikrobiológiai
mutatók szempontjából a legkedvezőtlenebb állapot a főváros alatti szakaszon van
(a szennyezettséget pl. a coliformszám jelzi).
A Tisza a felső szakaszán kevés (mikro)szennyező anyagot tartalmaz, de mikrobiológiai szennyezettsége jelentős. A szennyezettség különösen áradások alakalmával
nő meg (több a szerves anyag és a foszfor-forma). Az alsóbb szakaszokon a nagyon
szennyezett kis mellékágak (pl. Kraszna, Lónyai-csatorna, Hangony-patak) és a nagyobb szennyezettségű folyók (pl. Maros) hatására nő a szerves anyagok mennyisége,
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és bakterológialag is rosszabb minőséget állapítanak meg (AHK, 2005). Ezt az állapotot a szegedi víztisztító üzembe állítása jelentősen javította.

21. ábra. A felszíni vizek minősége (VÁTI 2005 alapján)

A Zala az 1980-as és 90-es években szennyezett, magas nitrogén- és foszfor-tartalmú vizet vezetett a Balatonba, rendkívül lerontva a Keszthelyi-öböl vízminőségét.
Lényegében ezt a vízminőségi problémát orvosolandó, építették meg a Kis-balatoni
víztározót, aminek I. ütemét 1985 óta működtetik, és azóta nagy mennyiségű lebegőanyag, közel 500 tonna foszfor, 2650 tonna nitrogén kiülepítését biztosították.
Ennek a tápanyag-visszatartásnak a következtében jobb minőségű víz juthatott a
Balatonba, amit segített, hogy a Zala vízgyűjtőjén csökkent az állattartó telepek száma, és mérséklődött a műtrágya használata. A víztározó vízminősége az erőteljes biológiai produkció miatt rossz, magas a szervesanyag-tartalma. Minthogy a magas foszfortartalom (esetleg a kiülepedett anyag felszakításával) az árvizekhez kapcsolható,
így célszerű azokat közvetlenül nem a Balatonba vezetni. Napjainkban elsősorban
minőségjavítási, de komplexebb természetvédelmi, hidrológiai szempontok elérése
érdekében tervezik a víztározó II. ütemének megvalósítását. Ennek megfelelően a Balaton vízminősége - az átlagos jó értékek mellett - K-ről Ny felé romlik, de erőteljes
algásodás hosszú évek óta nem jelentkezik. A Velencei-tó ezzel szemben, természetes
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okok miatt, igen sok szervetlen és szerves anyagot tartalmaz, aminek következménye
a helyenként nagyon eltérő vízminőség.
Összességében a felszíni vizek minőségét leginkább a mikrobiológiai, a tápanyagháztartási gondok, valamint az oxigénháztartási jellemzők adják. Az első a tisztítás
mértékével függ össze, a második-harmadik nagyrészt külföldi eredetű okokkal kapcsolatos. Az NKP 2008-ra megfogalmazott célja, hogy a vízminőség ne romoljon,
ahol lehet javuljon. Ez a szennyvíztisztítás jelentős kiterjesztésével teljesült. A gond
a kisebb folyóknál jelentkezik, ahol a kis vízmennyiségnél a szerényebb mértékű
szennyezések is jelentősen befolyásolhatják a folyó állapotát, ill. a terhelések helyenként meghaladják az öntisztuló képességet (pl. Pécsi-víz, Kapós, Altal-ér, Malomcsatorna, a nagyobbak közül a Maros, Sajó, Hernád, Szamos, Kraszna, Rába néhány
paramétere mutat jelentősebb terhelést).
Felszín alatti vizek
Magyarország, üledékszerkezetben is kifejeződő medencehelyzete miatt, gazdag
felszín alatti vizekben. Azok kialakulását, típusát részletesen tárgyalják a szakkönyvek
hidrológiai és hidrogeográfiai fejezetei. Ha a rétegvizek (a legfelsőt általában a talajvíz, a 30 °C-nál melegebbet pedig a hévíz fogalommal jelölik) környezeti állapotát
kívánjuk értékelni, az együtt kell járjon a terhelésük - terhelhetőségük kérdésének
tisztázásával. A felszín alatti vizek másik sajátos csoportját a karsztos képződmények
vizei jelentik. A felszín alatti vizek minőségét egyrészt a földrajzi környezet határozza
meg (pl. az áramlás, hőmérséklet ilyen tényező), másrészt a felszínközeli szennyezések okozta terhelések befolyásolják.
A medenceterületek rétegvizeinek felső zónáiban általában 1 g/l-nél kevesebb oldott anyagot találunk (a beszivárgási területeken a kalcium-hidrogénkarbonátos - kemény - típus a jellemző, ami az áramlás irányában ez egyre inkább alkáli hidrogénkarbonátosba, lágy típusba megy át). Az ivóvíz célú felhasználást két természeti eredetű sajátosság nehezíti: egyrészt a feláramlásból adódó vizek lágysága, másrészt főként a medence D-i és DK-i részére jellemező - arzénes tartalom. Ezt a fajta ivóvizet több mint 2 millió ember használja, és az EU-s csadakozásig jelentős beruházásokkal a gyakran jóval 100/xg/l feletti arzénkoncentrációt a legtöbb helyen sikerült
50 ^g/l-re (az egészségügyi határértékre) szorítani. A tervek szerint 2009-re az EU
új normatívája 10 /xg/1 lesz, ami az ivóvíz kezelési költségének és árának jelentős növekedését okozhatja. A DK-Alföldön ezt a nehézséget a rétegvizek metán tartalma
(illetve annak felszínen a robbanásveszély) tovább fokozhatja. Ezen okok miatt a rétegvizek olykor közvetlenül nem alkalmasak ivóvíznek, használatukhoz kezelni kell
azokat, az új minőségi határértékeket a 201/2001. Korm. rendelet szabályozza. A
mélyebb rétegek vizének oldott sótartalma 5 - 8 g/l-t is elérheti, ami esetenként ezeknek gyógycélú hasznosítását is lehetővé teszi (önmagában a magas koncentráció eh-
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hez nem elég, gyógyhatást kell bizonyítani). Sajátos csoportot képviselnek a hideg,
Ca-Mg-HCO, jellegű karsztvizek, amelyek csekély oldottanvag-tartalmuk miatt igen
alkalmasak ivóvíz célú felhasználásra, de a felszínről könnyen szennveződhetnek.
Érzékenységüket később elemezzük.
Magyarország jelentősebb parti szűrésű vízkészletei a nagyobb, nem finom szemcséjű üledékbe mélyült folyók üledékeiből nyerhetők (pl. alkalmas erre a Duna, a
Sajó, a Hernád, de nem alkalmas, pl. az Alsó-Tisza). A kitermelésének lehetőségét
alapvetően a folyó vízjárása határozza meg, de a szennyeződés is épp a folyóból származhat. Ezen vizek lehetséges szennyvízterhelésénél ezt figyelembe kell venni. Sokkal
nagyobb a szennyeződés veszélye a talajvizek esetén, mert felszínről érkező szennyezésre ez a víztest nagyon érzékenyen reagál, emiatt felhasználása (főként ivóvízként)
nagyon korlátozott, csak folyamatos ellenőrzés mellett lehetséges (a talajvizeink
80-85%-a nem felel meg az ivóvíz egészségügyi kritériumainak). A talaj- és rétegvizek közötti korlátozott hidraulikai kapcsolat (ez a rétegvíz kitermelés lehetséges
következménye) és a víztermelés hatására megváltozó áramlási viszonyok is megnehezíthetik hasznosításukat. A gond az, hogy az előbbi kapcsolattal az esetlegesen
szennyezett talajvíz be tud jutni a rétegvizek közé, másrészt a talajvízlencsék között
kialakuló áramlás a szennyezést messze viheti (amit megfigyeltek a Duna-Tisza köz
középső részéből a D-ibe). Mégis a talajvizekkel kapcsolatos legfontosabb környezeti
kihívást a 3.4 fejezetben elemzett talajvízszint-csökkenés jelenti.
2. táblázat
Magyarország felszín alatti vízkészletei (Völgyesi I. 2005)
Parti sz.

Réteg-,
talajvíz

Karsztvíz

Összesen

készlet millió m 3 /d
OVH, Orsz. Vízgazd. Keretterv, 1965

6,6

10,3

1,0

17,9

OVH, Orsz. Vízgazd. Keretterv, 1984

7,5

6,4

1,1

15,0

VITUKI, 1994-1996

5,3

-

Somlyódy, 2000

5,0

3,8

0,8

9,6

Simonffy, 2000

5,0

3,8

0,7

9,5

FAO-AQUASTAT, 2003

-

-

-

-

16,4

Kulcskérdés: mennyi felszín alatti vizet használunk fel és mennyit lehetne használni? Ettől függ ugyanis annak megítélése, hogy mennyire terhelhető szennyezéssel ez
a víztömeg (nagyobb tömeg elvileg jobban), és ezek alapján lehet pontos cselekvési
tervet megfogalmazni a felszín alatti vizek védelmére. A készletekről nagyon változó
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számítások állnak rendelkezésünkre (2. táblázat). Az látható, hogy (a kitermelhető)
vízkészlet értéke a pontosabb számítások miatt fokozatosan csökken. A 80-as évektől
a vízkitermelés csökkenő, ma kb. 2500 ezer m 3 /nap mértékű. Ebben a legnagyobb
(közel fele) aránnyal a rétegvizek, majd a parti szűrésűek (az összes termelés kb. harmada), a karszt és a talajvizek vesznek részt.
A kitermelés lehetősége és mennyisége a minőségvédelem szempontjából fontos
kérdés lenne, hisz az ivóvízellátás döntő része felszín alatti vizekből történik (de ipari
és mezőgazdasági célra is hasznosul). A felhasználással kapcsolatban sok tisztázandó
kérdés van még:
- vízkészlet: itt a gond az, hogy a becslések mindegyike térfogati tartalékokkal
számol és nem (az olykor nagyságrenddel kisebb) kitermelhető készlettel (Simonffy Z. 2000). így sokan a kitermelhető készlet mennyiségét a mostani
érték felére teszik (kb. 5 - 6 millió m 3 /nap),
- környezeti hatás: ennek nehézségét az jelenti, hogy a víztermelés környezeti
hatásait nem tudjuk igazán felmérni. Eszlelhetünk esetleg változásokat, pl. depressziókat a rétegvizekben, de nem biztos, hogy ez ok-okozati kapcsolatban
áll a környezeti hatással (nem ismerjük a pontos összefüggéseket). Jelenleg az
az elv érvényesül (219/2004. Korm. rendelet), hogy annyit termelhetünk, ami
nem okoz tartós vízszintcsökkenést, ill. nem okoz jelentős kárt a felszíni vizekben vagy ökoszisztémákban. Vöigyesi I. (2005) szerint a károkozás az alábbiakban nyilvánulhat meg: talaj-, réteg- és karsztvízszint süllyedése (ez a legfontosabb), rétegvíz-nyomás csökkenése, szennvezett víztestek mobilizálódása.
(Ez következik az EU meghirdetett elvéből, ami szerint víztermeléssel nem
okozhatunk jelentős kárt sem a felszín alatti vizekkel összefüggésben álló felszíni vizekben, sem a felszín alatti vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák
életében),
- vízpótlódás: itt az a fő akadály, hogy nem tudjuk pontosan kiszámítani, milyen mértékben és milyen sebességgel pótlódnak a rétegvizek.
A parti szűrésű vízbázisoknál nagyobb sikerrel végezhetőek el ilyen számítások.
Az ellentmondás egyrészt abból fakad, hogy azt az elvet próbáljuk követni, hogy
max. annyi termelhető, amennyi pótlódik (sajnos, nem tudjuk pontosan megbecsülni
ennek mennyiségét), másrészt régóta ismert, hogy természetes vagy mesterséges
megcsapolás nélkül nincs utánpótlás (Lorberer A. 1973).
A felszín alatti vizek védelmét Magyarországon külön jogszabály - 219/2004.
Korm. rendelet - szabályozza. Ennek célja a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával, annak fenntartásával, a szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével kapcsolatos feladatok, kötelezettségek rögzítése.
A szabályozás szerint a felszín alatti víztest jó mennyiségi állapotú, ha abban:
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a hosszabb időszakra, legalább 10 évre számított ádagos éves vízkivétel nem
haladja meg a hasznosítható felszín alatti vízkészletet,
a víz-, illetve nyomásszintekben a víztest egyetlen pontján sem következik be
vízkivételhez kapcsolódó tartós süllyedés,
a kapcsolódó felszíni vizekre külön jogszabályban megállapított környezeti
célkitűzések teljesülnek, és a víz hiányából adódóan jelentős romlás nem következik be azok ökológiai vagy kémiai állapotában,
nem következik be a vízmozgás irányának olyan megváltozása, ami tartós
állapotromláshoz vezet,
a felszín alatti víztől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémát nem éri károsodás,
a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések akadálytalanul teljesülhetnek.

A rendelet kimondja, hogy a felszín alatti víztest jó minőségi állapotú, ha annak
minőségi állapotjellemzőiben bekövetkező változások nem eredményezik:
- a minőségi állapot jelentős és tartós romlását,
- a természetes kémiai és fizikai állapot lényeges változását,
- jogszabályban, illetve vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott minőségi
határértékektől való eltérést,
- a kapcsolódó felszíni vizekre külön jogszabályban megállapított környezeti
célkitűzések megsértését, sem azok ökológiai vagy kémiai állapotának bármilyen jelentős romlását,
- a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémában, a víz
minőségéből adódó károsodást, és nem rontják a felhasználás lehetőségét.
A felszín alatti víz (és pl. talaj) szennyezésének megelőzéséről, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentéséről és megszüntetéséről külön jogszabály szól (33/2000. Korm. rendelet), melyben a minőség
védelméhez alkalmazott határértékek is adottak (10/2000. KöM-EüM-FVM-KHVM
együttes rendelet).
A felszín alatti vizek minőségvédelmével kapcsolatos szabályozás szerint a területeket a víz állapotának érzékenysége szempontjából osztályozni kell fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriákat elkülönítve (22. ábra). A hármas beosztást településalapon célszerű elvégezni. A bemutatott felbontás inkább csak regionális léptékű elemzésekre alkalmas, de létezik CORINE alapú l:100.000-es térképre vetített adatbázis is. Ebben az ivóvízminőségre koncentráló értékelésben a Etológiai adottságokat (pl. a felszíni vagy felszínközeli mészkőfelszínek nagy beszivárgási
képességük miatt könnyen közvetíthetik a szennyezést a víztestek felé), az állóvíztől
való távolságot, az utánpótlódást kell figyelembe venni. A jogszabály szerint (219/
2004. Korm. rendelet 2. melléklete) a felszín alatti víz állapota szempontjából foko-
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zottan érzékeny terület pl. azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-rel
a felszín alatt mészkő, dolomit található, a Natura2000 vizes élőhelyei, az állóvizek
meghatározott távolságú parti sávjai, a hidrológiai védőterületek. Érzékeny területnek tekintik, pl. a felszín alatti nem nagy mélységben levő mészkő területek, jelentős,
20 mm-nél nagyobb utánpótlódást biztosító felszíneket, a vizes élőhelyeket, a 100
m mélységen belüli fő vízadókat, a védett értékeket.

22. ábra. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 2005-ben.
A - fokozottan érzékeny terület, B - érzékeny terület, C - kevésbé érzékeny terület.
Forrás: http://www.kwm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/favm/favm02.htm

A Víz Keretirányelvben (VKI) lévő előírások szerint Magyarországon is kijelölték
a felszín alatti víztesteket (HKA 2005). Ezek alapján a medencében (52 hideg, 6
meleg), a karsztos területeken (13 hideg, 15 meleg) és hegyvidékiekben elkülönített
egységekben nincs kockázatos helyzetű víztest. A települési szennyvízszikkasztás, az
állattartás, illetve a műtrágya-használat válthat ki olyan terhelést, ami néhány víztest
minőségromlási kockázatát okozhatja.
Ily módon érthető, ha az NKP (2004) a felszín alatti vizek védelmében lényeges
célként a nitrát-szennyezett vízműkutak számának csökkentését (2008-ra 2% alá),
a felszín alatti víztermelés miatti nyomásszint csökkenés megszüntetését (2008-ra az
ország 90%-án), az energetikai célú termálvízhasználatnál a vízvisszatáplálás feltételét
fogalmazza meg.
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3.4 A vízi környezetet ért antropogén hatások, konfliktusok
A következő fejezetben a társadalom környezetet érintő, vízzel kapcsolatos konfliktusai közül elemziink néhányat. Miért tűnik szükségesnek ilyen terjedelemben
szólni a vízzel kapcsolatos gondjainkról? A természeti földrajz szakmailag korrekten
elemzi egy vízgyűjtőn a domborzatot, a klímát, a vízrajzot, az ökológiai helvzetet,
amelyek meghatározzák a vízgyűjtők paramétereit, a csapadék lefolvási viszonyait,
az ülepedést, a szennyezés pufferelő képességét stb. Ezek a paraméterek meghatározzák a víz rendelkezésre állását is energetikai, mezőgazdasági, ipari, háztartási vagy
rekreációs célokra. A konfliktus onnan adódik, ha ebbe a többé-kevésbé számítható
kiadás-bevétel rendszerbe a társadalom tevékenysége úgy avatkozik bele (márpedig
megteszi, mert a víz stratégiai fontosságú), hogy az érzékennyé, instabillá teszi ezt
a rendszert.
Magyarország helyzete is indokolja, hogy bővebben szóljunk a számunkra egyik
legfontosabb természeti tényezőről. A víz jelentősége egyrészt az ország medencehelyzetéből, másrészt a vízfolyások szempontjából, alvízi helyzetből adódik. Az első
következménye, hogy hazánk a felszíni és a felszín alatti vizekben is az igen jól ellátott országok közé tartozik. A másodiké az, hogy a környező hegységekben eredő folyók jelentős része átfolyik a Kárpát-medencén (folyóink 95%-a külföldön ered), ami
nemcsak áradást hozhat, hanem a jó vagy rossz vízminőségi állapotokat is átörökíti
(pl. ciánszennyezés - Tóth J. 2002). Az országokat átívelő folyók sajátossága, hogí
komoly vízpolitikai kérdéseket vetnek fel (Elhance, A. 1999), amelyek megoldása sok
erőfeszítést kíván.
A. Folyószabályozás
A síkvidéki folyók szabályozásának célja több volt, mint az árvízvédelem. Gazdaságpolitikai meggondolások sora szólt mellette és szorgalmazta azt feszítő erővel.
Ilyen volt, pl. a dinamikusan növekvő számú népesség földigényének kielégítése, a
Napóleoni háborúk keltette gabonakonjunktúra kihasználása, az árvízvédelem megszervezése, az érintett folyókon a hajózás biztosítása (többek közt az alföldi gyér úthálózatot is pótlandó). És persze szükség volt - az egyébként már a török időben leépült - középkori gazdálkodási rendszer felváltására.
Már a 18. században felmerült a szabályozás ötlete több folyónál is (Sárközi Duna, Sárvíz, Ferenc-csatorna stb.). Mégis a hollandiai mértékű munkálatok a 19. században a Tisza-völgyében indultak el. A szellemi megfogalmazója Széchenvi István
volt az 1830-as években, aki a kis érdekeltségű kormányzatot, a vármegyéket és a politikailag erősen megosztott országot a szabályozás mellé állította.
A szabálvozásra voltak európai minták: pl. a Szajna vagy a Pó sok évszázados
ilyen munkálatai. A Tisza szabályozás gigantikus munkájának sok vihart kavart terveit
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Vásárhelyi Pál dolgozta ki. Az elképzelése az volt, hogy egyrészt átvágásokkal kell rövidíteni és ezzel gyorsabb levonulásra késztetni a folyót, másrészt az új folyók mellé
gátakat kell építeni, olyan távolságra, hogy a középvíz mélység/szélesség aránya az
árvizeknél is ugyanakkora legyen. Ez általában a folyótól néhány 100 m-re jelölte ki
a gátak helyét. A koncepciót többek után véleményezte a Pó szabályozását irányító
velencei Pietro Paleocapa is. Az ő elképzelése szerint az árhullámok összetorlódását
a folyó esésviszonyainak növelésével nem lehet elkerülni, ugyanakkor szerinte a munkálatok - általa megfogalmazott - fő célj át, a mezőgazdasági területek nyerését, töltések építésével is el lehet érni. Emiatt kevés átvágást, feleakkora folyórövidítést, a folyókról messzebb, 1-2 km-re fekvő gátakat és (nyolc) síkvidéki tározók építését javasolta. A nem a remélt mértékben növekvő termőföld-terület, a dráguló közlekedési
költségek pl. (nagyobb hidak kellettek, nehezültek a hajózás feltételei) még kevesebb
hívet szerzett ennek az alternatív elképelésnek. A két tervben látszik, hogy az eltérés
leginkább a hullámtér és a gátak helyzetének (és a vízszállító-képesség szerepének)
megítélésében van. A hullámtérre a Vásárhelyi-terv a mentett 15 ezer km2 10%-át
Olaszliszka
Kunszentmárton

Bodrogkeresztúr
TarcaK

1

Rakamaz
Tiszaeszlár

Tiszaluc

Cson

9rád

Tiszalök

Szentes
Szegvár

Tiszaszederkény

58
Mindszent
O Polgár

Pusztaszer

O

Ároktő
Tiszacsege
Szeged
Tiszafüred
68

Szőreg

2 3 . ábra. A K ö z é p - T i s z a két részlete a Vásárhelyi (A) és a Paleocapa (B) által javasolt
átvágásokkal ( L á s z l ó f i y W . 1 9 8 1 u t á n )
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szánta. Ma a hullámtér, annak eltérő mértékű feltöltődése miatt egyre csökkenő mértékben, az árhullámok kb. 5%-át vezeti le, és természetesen ebből a szempontból
jobb lenne a lényegesen nagyobb hullámtérrel operáló Paleocapa javaslat elfogadása.
Akkor persze nemcsak kisebb mentett mezőgazdasági területtel, de költségesebb gátépítéssel is szembesülünk. A Tisza mentén ugyanis minkét elképezés 1500-1600 km
gáttal számol. Mivel az olasz szakember terve jóval kevesebb átvágást javasolt (21-et),

24. ábra. A nagykörűi átvágás 1856-os, 1858-as és 1861-es továbbmélyítése
(Lászlóffy W. 1981 alapján)
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természetes, hogy távolabbi gátakat kellett tervezni a Vásárhelyi-féle 112 átvágásból
adódó, keskenyebb folyómenti burkolóterületet elfoglaló javaslathoz képest (23.
ábra).
Lényeges kérdés a gátak helyzete, ma is többen javasolják azoknak a folyótól távolabbra helyezését. Vásárhelyi terve alapján (alkalmazva a jelzett arányt) a gátak épp
a parti zátonyokon, parti dűnéken helyezkednek el, erről távolabbra helyezve többnyire alacsonyabb orográfiai helyzetű ártári felszíneket találunk, azaz eleve 1-2 m-rel
magasabb gát szükséges.
A tényleges szabályozás nagy szervezőmunka után 1846-ban tudott elkezdődni.
A korábbi indításhoz alapinformációk is hiányoztak. Például a Tiszai Mappáció 1807
és 1825 között folyt, de a kiegészítésekkel csak 1840-re készült el, ekkor végezték
többek között a tervekhez elengedhetetlen vízhozam-méréseket. A Vásárhelyi-féle
koncepció alapján megvalósuló vízrendezés a gyorsabb vízelvezetést is célzó átvágásokkal indult. Az átvágások úgy készültek, hogy az új kiásásokba (tervezett medrekbe) bevezették a folyót, és az új medret formált, ami később anyamederré alakulhatott. A munkákat a siker érdekében gyakran meg kellett ismételni, a 24. ábra pl. azt
mutatja, hogy a nagykörűi átvágást háromszor is újra mélyíteni kellett (Lászlóffy W.
1981). Egy 1872-es értékelés azt jelezte, hogy az átvágásokból (akkor 101 volt) 59
vált anyamederré, 21 jól fejlődött, 21 pedig nem alakult főággá. Végül 112 átvágás
született, ami harmadával rövidítette a Tisza magyar szakaszát, kb. 960 km-ről 600
km-re (az egészét közel 40%-kal). Ugyanilyen mértékű a mellékfolyók rövidülése is:
rn

1855. évi töltésszelvény

1895 után előírt szabványméret

1879. évi töltésszelvény

1919 után előírt szabványméret

1881 után előirt szabványméret

1970 után alkalmazott töltésszelvény

25. ábra. A gátak hagymahéj szerkezete, a méretek m-ben (Schweitzer F. 2003 után)
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a Körösök több mint 1000 km-es hossza 450 km-es, a Maroson a 19. század derekén,
a Lippa alatti szakaszon mélyített 30 átvágás 50 km-es rövidülést eredménvezett.
A gátak kiépítése a tiszai árterületeken közel 4000 km, a Tisza mentén közel 1400
km hosszú rendszert eredményezett. A gátak szerkezetét a 25. ábra mutatja. A szer-

26. ábra. A tiszai védvonal fejlődése (Nemes G. 1976 és Lászlóffy W. 1982 után)
A - lemetszett kanyar az átvágás évével, B - ármentesített öblözet, C - 1860-ig megépült gát,
D - 1879-1889 között megépült gát, E - 1891 után épült töltésszakasz, F - 1879 után feladott
töltés, G - feleslegessé vált, alvó gátak
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kezetbői és az árvízi magasságokból jól látható, hogy a gátak magasítása szükséges
és folyamatos feladat, és mindig egy-egy nagyobb árvízi esemény kényszeríti ki ezt.
Somogyi S. (2000) részletesen elemzi a hazai folyók szabályozásának mértékét és
kimutatja, hogy a 2800 km-es folyóhosszból 1300 volt részben vagy teljesen szabályozva. A Tisza rendszerében még sok szakasz vár szabályozásra (kb. 300 km), noha
maga a főfolyó szinte teljesen szabályozott.
Az 1846-tól kb. 1910-ig tartó szabályozás a pénzügyi források függvényében
több szakaszban valósult meg. A nagyobb esés gyorsabb vízlevezetést eredményezett,
így többször is előfordult, hogy a korábban szabályozott szakaszok gyorsabban levonuló árhullámai a még szabályozatlan alsó szakaszokra torlódtak. Többen ebben látják Szeged 1879-es romboló árvízének egyik okát is (bár a Tisza vízjárását a Duna
és a mellékvizek szabályozzák). Minden esetre a rendelkezésre álló források és a szervezeti háttér megléte irányította a szabályozási munkálatok ütemét (26. ábra).
Következmények
Mindenek előtt a kedvező hatásokat jelentik az ármentesítés, ami a mai felszínből
több mint 20.000 km2-t tett ármentessé, az árvízi biztonság megszületése az érintett
lakosság számára, az öntözési és a hajózási lehetőségek megteremtése. A végbement
változásokat környezeti-ökológiai szempontból (elsősorban az Alföldre vonatkoztak)
inkább pozitívnak kell tekinteni. A nagy gazdasági, társadalmi hatású munkálatokat
olykor második honfoglalásként is emlegetik. Negatívnak tekinthető következmények
főként hidrológiai jellegűek, de a vízrajzi hatások más tényezőkben (pl. talaj, vegetáció) is jelentkeznek.
Hidrológiai hatások
Az erdőirtáshoz fokozódó felszíni lefolyás társult, míg az elvégzett szabályozások
megnövelték a folyók esését, ami együttesen az erodáló-képesség növekedésével járt.
Erre a vízrendszer válasza egyrészt a megnövekedett hordalékmennyiség szállítása,
másrészt a szakaszjelleg-módosulás volt. Ez utóbbira jó példa lehet, hogy a szabályozások hatására a jellemzően kanyarogva feltöltő Tisza többnyire kanyarogva bevágódó jellegű lett. A nagyobb hordalékmennyiség ezt az átalakulást gátolta, több helyen
figyelhető meg zátonyképződés, az igazi kanyarogva bevágódás kevés helyen stabilizálódott. A „középszakaszra" utaló kanyargó jelleget mutatják azok a folyóhossz-mérések, amelyek a 20. század első felének 5 km-es hossznövekedéséről szólnak (Károlyi
Z. 1960). Az egyébként nem következetesen megvalósított, Vásárhelyi által tervezett
szűk hullámterek a partszaggatásnak is lehetőséget teremtettek. A folyók megváltozott vízszállítása az egész árteret érintette, a szabályozások előtt ugyanis ezeket az árvizek mineralogén és a dús vegetációból eredő biogén anyagai gyarapították. A szabályozások hatására e két akkumulációs típus elvált egymástól, a hullámtéren a jóval
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intenzívebb mineralogén feltöltés volt a jellemző, az ártereken csak biogén anyagok
akkumulálódhattak (Somogyi S. 2000). A hullámtéri holtágak hamar feltöltődtek,
az ártéren levők jobban megőrizték gyakran élővizes - ma gyakran komoly természeti
értéket jelentő - állapotukat (Pálfai I. 2001).
További környezeti hatások, emelkedő árhullámok
A szűkebb átfolyási keresztmetszetet biztosító szabályozások egy átlagosan 2 - 3
m-es árvízszint-emelkedést okoztak, és az árvizek azóta is, kisebb ritmusban ugyan,
de emelkednek (Szlávik L. 2001, Barabás B. et al. 2004 - 27. ábra). A folyamatos
emelkedés a gátépítés egyik lehetséges következménye, tartós tendenciája a hullámtéren lerakott üledék vastagságának növekedésével is magyarázható. Sokan érvelnek
amellett, hogy az árvízszintek emelkedését (lásd 2.4. fejezet) a vízgyűjtő felső részein
történt erőteljes erdőkivágás okozhatta. Ez a magyarázat ugyan nagyon népszerű, de
Széchenyi már a Hitelben az áradások okaként említi az erdők pusztítását (ez már a
12-13. századtól folyt - 5. fejezet), de az újabb, korszerű technikával készült légi és
műhold-felvételezések az utóbbi évtizedekben nem mutatnak erdőterület-csökkenést
(Lóki J. et al. 2004). A lecsapolások, ármentesítések, belvíz-elvezetések következménye a talajvízszint süllyedése volt, ami a tradicionális növénytakaró rovására új
felszínborítás kialakulását is jelentette. A vízrendezés előtti lösz- és homokpuszta-

27. ábra. Az árvízszintek emelkedése a szabályozások óta általában 2 - 3 méter.
A legmagasabb szinteket a folyók - szakaszonként elterően - de többnyire az utolsó évtizedben
érték el, ami azok emelkedését is jelzi (Rakonczai J. et al. 2006 - 3. M F K )
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rétek és tölgyesek képviselték a zonális, és a mocsár- valamint láprétek pedig az azonális „természetes" vegetációt. A löszpuszták mezőgazdasági területekké lettek, feltörték a homokpusztákat is, az erdők nagy részét pedig kivágták.
Elég talán csak a Tiszántúlt érintő közel 50%-os időszakos vízborítás elmaradását
tekinteni, hogy megértsük, ezek az antropogén tényezők sokakat késztettek annak
megfogalmazására, hogy az ármentesítésnek csapadékcsökkentő és kiszárító hatása
van. Ez nem igazolható (Antal E. 2000), de kétségtelenül kisebb az egykori ártereken a ténvleges párolgás, és keletkezhet emiatt hőenergia-többlet e térségek felett.
Egyik hatás mértéke sem jelentős (ha az aridifikáció a klímaváltozással erősödne, akkor érdemes erre figyelni). E befolyások inkább mezo/mikro szinten érvényesülhetnek pozitív (pl. öntözés, vízvisszatartás) és negatív (pl. vizenyős területek, talajvízszint csökkenése) irányban egyaránt.
A talajok szempontjából a vízrendezés hatására bekövetkező változások közül a
vízgazdálkodást és az anyagforgalmat érintő lehetett a legfontosabb. Az Alföldön ez
szikesedési és sófelhalmozási folyamatokat jelentett (Várallyay Gy. 2000). Treitz P.
óta sok talajtanos érvel azzal, hogy a lecsapolások egyik következménye a talajok kiszáradása és a szikes talajok megjelenése (a medencében ez a legújabb kor terméke).
Ez az érvelés azért nem igazán helytálló, mert a vízelvezetés a káros nátriumsókat is
elhordja a területről. Kétségtelenül a vízrendezés az elöntés alól mentesített területeken lehetőséget teremtett a talajoldatok besűrűsödésére és a vízben oldható sók felhalmozódására (az áradások „hígítása" hiányzott). Ahol a rendezés csak a felszíni vizekre korlátozódott a sókiválás okát képező pangó talajvizek, a felszín közelében helyezkedtek el, ott a szikes talajok különböző típusai jöhettek létre. Másik „sóforrás"
az öntözővíz lehetett. Különösen az 1950-es évektől fordult elő, hogy közvetett módon (pl. öntöző csatorna szivárgásával) megemelkedik a pangó, sós talajvíz szintje,
és ez okozhat ún. másodlagos szikesedét.
Összességében a vízgazdálkodás együk legkomolyabb eleme a gátak ügye és
nemcsak vízvédelmi szempontból. A NKP is a fővédvonalak 62-ről 75%-ra történő
bővítését tűzte ki célul a 2003-2008-as évekre. Általánosabban fogalmazva azonban
a vízelvezetéssel kapcsolatban kell komoly kihívásokra felkészülni, mert ugyanazon
évben jelentkezhet a vízbőség (árvíz, belvíz stb.) - amit törekedni kell mielőbb elvezetni - és a termést komolyan veszélyeztető vízhiány (pl. aszály), amikor a hiányzó
vizet a lehetőség szerint pótolni kell. Ez is indokolja a víztartalékokkal kapcsolatos
átgondolt gazdálkodás kiterjesztését.
B. Fokgazdálkodás
A középkorban a síkvidékeknek, főként az Alföldnek lényeges sajátossága volt a
fokgazdálkodás, pontosabban a fokok biztosította lehetőségek kihasználása, ami ekkor az ártéri gazdálkodás kulcsa volt. A fokok működésének modellje szerint a folyók
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28. abra. A ctokrendszer elvi szerkezete

melletti természetes kiemelkedések, a
folyóhátak, parti zátonyok, parti dűnék mögött alacsony és magas árterek
helyezkednek el (28. ábra). Ezeket az
ártereket ún. fokok kötik össze a folyóval, ahonnan áradáskor azok vizet
vezetnek az árterek felé és apadáskor
az árterekről a folyóba. A 13-16. században kialakult gazdálkodási rendszerben a főként halászatból és extenzív állattenyésztésből élő lakosok
együtt tudtak élni ezzel az árvízi ritmussal. Áradáskor az állatállományt
J a

(Frisnyák S. 1990 alapján)

magasabb, armentes szintekre terelték, az áradás elvonulása után a vízborítás jó minőségű legelőket hozott létre. A rendszer kritikus pontja és lényege a fok
működése volt.
A fokok kialakulásával kapcsolatban két alapvetően eltérő szakmai elképzelés
mentén körvonalazódott vita:
- az egyik szerint a fokok alapvetően ember által alkotott, a parti kiemelkedéseket áttörő mesterséges létesítmények, ugyanis a folyó önmagában nem képes
olyan csatornák kialakítására, melyek jellemző módon a folyó folyásával, azaz
a természetes esésvonalakkal szemben vezetik be a vizet az ártérre és ugyanitt
ürülnek ki (Andrásfalvy B.1975, Karácsony J. 1995). Ezek a „csatornák"
együttesen képezték a fokrendszert. A fokok átgondolt használata lehetővé tett
egy működő ártéri gazdálkodást.
- a másik elképzelés szerint a fokok természetes eredetűek, a mederből kiáramló
és oda visszaáramló vízfolyások formálták ki, ezért az adott ártér legmélyebb
pontján nyílnak, és - a mellékfolyókhoz hasonlóan - folyásirányba fordulva
csatlakoznak az anyamederbe (Molnár G. 1996, Deák A. 2004). Az árterek
felülről töltődnek és csatlakozó alsó fokon eresztődnek le.
Az oklevelekben és más nyelvi emlékekben rögzített csatornákról, vízfolyásokról,
a fok etimológiai jelentéséről hosszú viták folytak az 1990-2000-es években. Ferdinando Marsigli, tábornok, aki a tőreik idők utáni helyreállításokhoz nagyon kiterjedt
térképező munkát végezett a Kárpát-medencében, elsőként írta le a Dunával kapcsolatban tudományos igényességgel a fokokat (mint természeti képződményeket), felismerte árvízmérséklő hatásukat is. Az 1690-es évekből származik az a kéziratos térkép, amely a Tiszának Titel fölötti szakaszán 96 fokot mutat be. A kérdés akadémikusnak tűnik, de mégsem csak az, mert amennyiben ezek valóban emberi alkotások,
akkor a Tisza-szabályozás tervezésekor eleve téves kiindulópontot választottak,
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amikor azt vették alapul, hogy a Tisza 19. századi állapota a természeti viszonyokat
tükrözi.
Ma azt valószínűsíthetjük,
hogy a fokok természeti képződmények, a folyó rajta keresztül töltötte fel árvízkor az
árteret, csökkentette az ártéri
mederváltozást, a vízjáték mértékét, vízzel látta el az ártereket, és ezeken keresztül tudtak
az árterek fölös vizei a folyóba
visszajutni. Az áradások alkalmával a fokok voltak az üledékképződés kitüntetett pontjai, de az ember használta is
őket, tisztította, esetleg mélyítette, a pangó vizeket megkísérelte ezeken a helyeken visszavezetni a folyóba. Az ártér mélyebb részein a mai információink szerint víztározásra, pl.
halastavak létesítésére is mód
nyílhatott. A fokokkal - Deák
A. (2004) szerint - nemigen
lehetett „kezelni" az árvizeket,
mert volt ugyan tompító ha29. ábra. A „Vén erdő fokja" Köteleken, 1768-as térképen
tásuk, de egyben tartósabbá is
(Fodor Z. 2001 alapján)
tették a nagy vizeket, és a fokok egymással összefüggő rendszert sem alkottak (Fejér L. 2001). A fokok használatát a természethez történő tudatos alkalmazkodás jellemezte, de ez a gazdálkodási
rendszer nem volt alkalmas arra, hogy virágzó társadalmat éltessen (a nagy halbőség
ellenére a halat nem tudták eladni, az ártári gyümölcsösök termékei az ínség mérséklésére voltak csak elegek, a gyakori vízbő állapotok egészségtelen körülményeket
teremtettek). Ma nem tűnik reális alternatívának a középkorra jellemző fokgazdálkodás visszaállítása, a szabályozás után ez főként nem jelent olyan megoldást, amely
az aszályt, belvizet és árvizet egyszerre kezelni lenne képes, és még rosszabb a kép,
ha a lehetőségeket a gazdálkodás oldaláról nézzük (Deák A. 2001). Vannak e történetnek olyan szegmensei - a természet és társadalom (kényszerű) együttélése - ,
amiből hasznos megfontolásokat lehet meríteni, azzal együtt, hogy a fok nevű vízfolyások megléte nem egyenlő a működő fok/ ártéri gazdálkodással (29. ábra).
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Miután a fokgazdálkodás
(vagy az azzal azonos jelentésben használt ártéri gazdálkodás fogalma) a 18-19. században a Tisza mentén egyetemlegesen nem voltjellemző, helyesebb ezen a vidéken ártérhasználatról, vagy differenciált ártérhasználatról beszélni,
amelyen belül helyenként fokgazdálkodási elemek is előfordultak (Fodor Z. 2001). A
fokgazdálkodási és az ármentesítési munkálatok közötti
konfliktusok jellemző példája
a Mirhó-fok története (30.
ábra). Ezt a fokot 1775-ben
gátépítés után lezárták, így
biztosítva az erősen igényelt
ármentes termőföldet az ártéri
területen. Ez az ármentesítés
első lépésének és a fokrendszer-rekonstrukció feladásának is tekinthető.
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30. ábra. A Mirhó-fok 1775-ös elzárása. A Tisza árvizei a
Mirhó-fokon és a Kakat-éren át táplálták a Berettyó Sárrétjét
(Lászlóffy W. 1982 után)
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C. Az antropogén indíttatású karsztvízszint-csökkenés
a Dunántúli-középhegységben
(Hévízi-tó kontra nyirádi bauxit-kitermelés)
A Hévízi-tó idegenforgalmi vonzereje közismert (2. kép). A 38 m mély gyógyforrástó működésének alapját egy 17,2 °C és egy 40 °C fokos forrás adja (31. ábra).
A hideg vizű forrás utánpódódási területe a Keszthelyi-hegység, a meleg vizűé pedig
a Déli-Bakony. A triász karbonátos aljzatban a Hévízi-tó alatt és a nyirádi, egykori
mélyszintű bányászkodás helyszínén is törésvonalak húzódnak, a mélységi vizek
vízvezetése csak ebben az irányában jó. A Déli-Bakony mélységi áramlása DNy-irányú, majd a nagylengyeli mélységi vízzárás miatt DK-i irányba fordul, a hosszú
áramlási pályán felmelegedett víz a Hévízi-tó alatti forrásba csatlakozik (MAFI
2005). A hideg és meleg forrás Hévízen a karsztos kőzet és a fedő pannon korú
agyag-homokkő határán jut a tóba (azaz termális és hideg karsztvizes). A két különböző hőmérsékletű víz keveredése révén alakult ki a forrásnyíláson át kijutó, a kráter
vizét pótló 38,8 °C-os hőmérsékletű gyógyvíz (Kordos L. 1984). A különböző vizek
kronológiai vizsgálata 10 ezer éves körüli kort jelzett (rövidebb időt a hideg vizek
mutattak).

2. kép. A Hévízi-tó látképe
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31. ábra. A H é v í z i - t ó szerkezete ( M Á F I 2 0 0 5 alapján)

A konfliktus onnan adódott, hogy a jó minőségű nyirádi mélyszintű bauxitot intenzíven művelni kezdték, ami nagymértékű bányászati célú vízkiemeléssel járt együtt
az 1970-es és 80-as években. A Dunántúli- középhegységből kiemelt összes víz elérte
a 800 m 3 /perc (13-14 m3/s) értéket (32. ábra), ami kétszer akkora volt, mint a Zala
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átlagos évi hozama (6 m 3 /s). Az 1980-as években a nyirádi vízkiemelés egyedül kb.
5 m 3 /s volt, és meghaladta a Móri-ároktól Ny-ra elhelyezkedő középhegységi tároló
utánpótlódó készletét.
A vízkiemelés nemcsak a bauxit-, hanem a szén- és mangánbányászattal is együtt
járt, aminek következménye a karsztvízszint jelentős süllyedése lett (33. ábra). Ezzel
magyarázható a források vízhozamának jelentős csökkenése, és e kedvezőtlen jelenség
különösen kritikussá vált a más pályát befutó melegvizű források esetében. Ennek
következtében a Hévízi-tó balneológiailag megkívánt felszíni vízhőmérséklete csak
1-2 hónapon át volt fenntartható. Más területeken is komoly hozamcsökkenések és
forráselapadások történtek, pl. az eocén programhoz kapcsolódó tatabányai vízkiemelés miatt. Ezek következtében eltűnt a Tapolcai-tavasbarlang vize, erősen csökkent
a tatai források hozama, de még a budai hévforrások teljesítménye is. A karsztvízszint
abszolút szintje jelentősen lecsökkent. A süllyedés mértéke 1990-re helyenként, pl.
a nyirádi depressziónál a 100 m-t is elérte (Alföldi L. 2007).
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33. ábra. A kasztvízszint süllyedése a Dunántúlon 1990-ig (Alföldi L. 2007 után)
A - bauxitbánya, B - szénbánya, C - mangánbánya

Hévízen a mélyből erdő források vízhozamát Balogh és Lovász (1988) 1950-ben
710 1/s-re, 1967-ben 559 1/s-re, 1978-ban 263 1/s-re, 1984-ben kb. 300 1/s-re becsülte, a csökkenés jól érzékelhető. Ezek hatására (amit az is segített, hogy a bau-
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xittermelés magasan tartásának kényszere 1990-től abbamaradt) döntöttek a bányászati célú vízkiemelések és egyben a nyirádi bányászat megszüntetéséről. 2004-ben
a dunántúli források hozama 72 m 3 /perc (1200 l/s) volt. A modellek szerint még
15-20 év kell a karsztvízszint regenerálódására (Csepregi A. 2007), bár a 34. ábra
tanúsága szerint is a hévízi helyzet - hasonlóan a többihez - 1990/95-től a kívánt
irányba mozdult. Helyreállt a Tapolcai-tavasbarlang vízellátása, beindultak a tatai
források stb. Ha korlátozzák Hévíz környékén a vízkivételt és a visszatöltődés miatt
pozitívvá váló kutakat lezárják, akkor a modellek szerint távlatilag elérhető az 500 l/s
hozam, ami a pótlódás feltétele (Csepregi A. 2007). Ez a korlátozás annál is inkább
indokolt, mert sokan feltételezik, hogy a hévízi melegforrás hozamának csökkenését
nemcsak a bányászat, hanem a tómelléki, a rekreációs és kommunális hasznosításhoz
fúrt kutakhoz kapcsolódó vízkiemelés is okozta.
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34. ábra. A hévízi forráshozamok változása
(Csepregi A. 2007, in: Alföldi L. - Kapolyi L. 2007). A - mért, B - számított vízhozamok

D. Síkvidéki víztározás a Dunán (terv és valóság)
A Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszertől a GN V-ig sok néven emlegetik a Szigetközben az 1980-as évek végén megépített és azóta megoldatlan környezeti és politikai gondokat keltő vízi erőművet (Szigetköz, 2006). A terv alapötlete az volt, hogy
a közel egy tucatnyi kicsit hasonló helyzetű osztrák vízi erőműhöz hasonlóan használjuk ki Magyarországon is, síkvidéki körülmények között, a Duna biztosította energiát. A koncepció az 1950-es évekig, a tervezés a 70-es évekig nyúlik vissza, amikor
a csehszlovák és a magyar állam megállapodott a beruházás közös megvalósításában.
Az egyezmény tárgya a Szigetköz területén építendő kb. 720 MW teljesítményű vízi
erőmű létesítése volt, amit Pozsonyig visszahúzódó duzzasztó táplált volna. Mint-
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hogy az erőművet csúcsra járatással kívánták üzemeltetni (a csúcsidei áram ára a legdrágább), az ezzel az üzemmóddal keletkező 5 - 6 m-es árhullámok kisimítására a
Dunakanyarban, Nagymarosnál egy további erőművet terveztek megvalósítani. A
szigetközi erőművet Bős magasságában egy külön e célra épített üzemvíz-csatornához illesztették, ez azonban nem szerepelt az eredeti tervekben (Láng I. 2002, Nemerkényi A. 2005).

35. ábra. Vízenergia hasznosítási művek a Dunacsúny-Bős Duna-szakaszon
A - üzemvíz-csatorna, B - árvízvédelmi töltés, C - szigetközi mederágak, D - duzzasztók,
E - fenékküszöb, F - a mellékágak szabályozott vízpótlási pontjai, G - mellékági elzárások

A 80-as években elkezdődött építkezéssel kapcsolatos környezeti gondok az évtized végére kerültek nyilvánosságra, ezekhez gazdaságossági kérdések és finanszírozási
nehézségek társultak, amit a rendszerváltással kapcsolatos politikai/geopolitikai konfliktusok tetéztek. Ennek hatására a magyar fél felmondta a beruházási szerződést, elállt a nagymarosi erőmű megvalósításától, ami a csúcsra járatás elvetését is jelentette.
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A szlovák fél emiatt önálló üzemvíz-csatornát épített (35. ábra) és 1992. végére üzembe állította a bősi erőművet. A két fél máig sem tudott megegyezni a használatról,
Magyarország pl. inkább (több) vizet látna szívesen a Dunában, mintsem hogy villamos energiához jusson. A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997-ben mindkét fél felelősségét felvetette, és az azóta is hiányzó megegyezésre ösztökélte a két országot.
Környezeti konfliktusok
A Duna és közvetlen környéke sok gazdasági és ökológiai adottsággal rendelkezik.
A gazdaságiak közül leginkább kiemelésre érdemesek a vízkészletek, amelyek nem
csak a Dunában és mellékvizeiben, hanem az árterek és a felszín alatti hordalékkúprészek pleisztocén-holocén kavicstakarójában találhatók. Felszíni kivétel a Dunából
jelenleg nincs, és a parti szűrésű vízkészletek kiaknázása is még csak részleges. A folyó
energiakészlete és közlekedési adottságai (ezzel számoltak is a megvalósításnál, megoldva a korábbi ilyen szűk keresztmetszetet), ásványvagyona (a hordalékkúp kavicsából, illetve magából a mederből csak 1969-től 1985-ig háromszor-négyszer annyik
kavicsanyagot termeltek ki, mint amennyit a folyó az osztrák szakaszról szállított) további fontos adottság. Külön figyelmet érdemel a Szigetköz ökológiai és természeti
értékrendszere is (3. kép).

3. kép. A szigetközi ágrendszerek
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A környezeti konfliktusok közül sürgősen mcgoldandónak a hordalékkúp vízutánpótlásának biztosítása tűnik. Jelenleg ugyanis a Duna kb. 2000 m3/s-os vízhozamának mintegy 80%-a beton üzemvíz-csatornában folyik (34. ábra és 4. kép), és
így nem megfelelő az egykori főág élővilágának vízellátása. A talajvíz szintje az egész
Szigetközben 1-3 m-t csökkent. A hordalékkúp, ill. a jelentős ivóvízbázis vízutánpótlását az erre kialakított és a szakemberek által precízen működtetett, a hullámtéri
ágrendszert felhasználó szivárgó rendszer biztosítja. Ennek jobb működéséhez a főágba fenékküszöböt illesztettek (5. kép), de a gondot a 60-120 m3/s vízhozam mégsem tudja maradéktalanul orvosolni, mert a beszivárgást igazán az egykor 10-20-szor
nagyobb vízhuzamú főág biztosította. A mellékág-rendszer hálózatát jelenleg gátak
védik a helyenként 4—5 m-rel alacsonyabban elhelyezkedő dunai főágnál (35. ábra
- G elem, 6. kép).

4. kép. A megvalósított beruházások műholdfelvételen

A víz minőségével kapcsolatos konfliktust jelent a nagyméretű víztározás, a tóvá
alakuló folyórendszer, ami segítheti a szennyeződés akkumulációját (Vargha J.
2000), és emiatt a parti szűrésű vizek potenciális használata is korlátozott. A megváltozó hidrológiai jelleg ökológiai következményei még csak sejthetőek. Megoldásra
váró szakmai probléma még mindig van, hisz már a tervezés során az erdészet, a
természetvédelem (alkalmas magasságú vízszintek), a közlekedés (főmeder hajózhatósága) és az árvízvédelem más-más igényei ütköztek, és emiatt a létesítmények és a
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6. kép. A 4—5 m-rel alacsonyabb szintű főágat hallépcső köti a mellékágrendszerhez
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működtetés is ennek megfelelően átmeneti jelleggel készültek. Külön elemzést igényel a bősi erőmű környezeti állapotának folyamatos figyelése, auditálása. Ezzel kapcsolatban a vizekre monitoring rendszer épült ki (MAFI 2005).
A beruházás óhatatlanul tájökológiai, tájhasználati konfliknisokat okoz. Veszélyforrást a nem kívánatos irányúvá vált szukcessziós folyamatok, az erdők területcsökkenése (a gyorsan növő hibrid-nyár ültetvények jövedelemtermelő képessége jobb,
mint az őshonos erdőké), a túlszaporodott vadállomány és az oly sokszor hangoztatott szigetközi vizivilág zsugorodása egyaránt jelentenek.
E. Talajvízszint-süllyedés a Duna-Tisza közén
Jellemzően a Duna-Tisza közén megfigyelhető jelenség a talajvízszintek jelentős
mértékű süllyedése. Jelentős azért, mert ez a folyamat mutatja az egész itteni felszín
alatti vízrendszer alakulásának irányát, jelentős, mert a környezeti/természeti rendszer
átalakulását serkenti, és jelentős, mert nagy területet érint, és ezért is a regionális fejlesztések tekintetbe veendő fontos szempontja.
A kialakult helyzet okait sokan elemezték, a kérdés számunkra az, hogy az antropogén/társadalmi beavatkozás
milyen mértékű volt, vagy az
okok inkább természeti eredetűek-e? Abban egyetértés van,
hogy a talajvízszint süllyedése
több folyamat együttes hatására jött létre: a klimatikus változások (főként a csapadékmeny nyiség jelentős visszaesése), a
1950
1960
1970
1980
1990 vízkitermelések, a fóldhaszná,
, . , „ , , ,, ,
lat és a felszínborítás átalakulá36. abra. Az evi közepes talajvizallas valtozasa
^ tekinth "tők felel ős tén
sa tc
n
e t o
egv szanki észlelőkútnál (Pálfai I. 1994 után)
c e os ten\e
zőknek. Pálfai I. (1994) úgy
becsülte, hogy a megfigyelt csökkenésért (36. ábra) 50%-ban a klimatikus, 50%-ban
pedig az antropogén hatások felelősek (a becslés szerint 25%-ban a réteg-, 8%-ban
a talajvíz és a szénhidrogén kitermelése, 10%-ban a földhasználat változása, 7%-ban
a vízrendezés). Abban egyetértés van, hogy a bemutatott vízszint-csökkenés, ill. a vízgazdálkodási problémák megjelenésének egyedüli okaként az éghajlat változása nem
ad magyarázatot. A vízszint-süllyedés mértékét meghatározó tényezők súlyát nehéz
pontosan megadni, mert az területenként más és más, továbbá az integrálódó ill. a
vízszintben az egymásra rakódó hatások közös következménye látható, azok egyen-
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37. ábra. A talajvízszint süllyedése. Az 1992. évi és az 1956-1975 közötti
közepes vízszint különbsége (Pálfai I. 1994 után)
A - 1 m-nél kevesebb, B - 1 - 2 m, C - 2 - 3 m, D - 3 m-nél több

kénti megítélése nehéz feladat. Rakonczai J. és Bódis K. (2001) pl. részletesen elemezte a talajvízszint-csökkenés és a domborzat kapcsolatát, ennek eredményeképp
látható, hogy a csökkenés igazán a magasabb orográfiai helyzetű felszíneket érintette,
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38. ábra.
A jelentősebb talajvízszint-csökkenések a magasabb orográfiai helyzetű területeken figyelhetők
meg a Duna-Tisza közén (Rakonczai J. - Bódis K. 2001 után)

a Duna-Tisza köz peremén ez a pótlódás a módosuló felszínborítás miatt jóval kisebb
mértékű (37. ábra). Ezt a tendenciát jelzik a talajvíz-észlelőkutaknál regisztrált vízszintcsökkenések is (38. ábra).
Ha sorra vesszük a kiváltó tényezőket, akkor a listát az éghajlattal kell kezdenünk,
mert az elmúlt évszázad 100 mm-es csapadék-csökkenésnek köszönhetően kétség-
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telenül a legfontosabb. Tágabb értelemben persze a klímaváltozás is hordoz antropogén hatásokat. A vízkitermelés hatása tekinthető a következő jelentős beavatkozásnak, főként úgy, ha hangsúlyozzuk, hogy a talaj- és rétegvizek elvileg egységes vízrendszert alkotnak, mert a rétegek között igazi vízzáró zóna nem található. (A talajvizek is a telítettségüknek megfelelően tudnak - ha van megfelelő mennyiségű
csapadék - beszivárogni vagy párologni.)
A (hévizek nélküli) réteg- és talajvíztermelés kb. 500 ezer m 3 /d mértékű, aminek
pótlását a 90-es évek derekáig a talajvízből a rétegvizekbe történő 15-25 mm/év (0
és 180 között változó) ütemű elszivárgás középtáj szinten biztosította. A Duna-Tisza
köz központi területein a jelentős kitermelés miatti rétegvízszint-csökkenés 30-40
cm/év (Liebe P. 1994).
Minden mesterséges, kívülről érkező hatást (pl. beszivárgás, párolgás) az áramlások a talajvíztartó rétegben módosíthatnak. így például az alacsonyabb, peremi,
pozitív grádiensű területek felé történő 1-10 m/év sebességű áramlás kicsit tompítja
a klimatikus hatásokat.
A talajvízszint csökkenésben részt vevő tényezők további csoportjába a felszínborítás megváltozását sorolják, amiben az erdők kitüntetett szerepet kaptak. Ha csak
az erdőt, mint vegetációt nézzük, azt kell mondani, hogy növekedett azok területhasznosításon belüli aránya (az Alföldön több mint kétszeresére az elmúlt 100 évben), de az őshonosnak tekinthető tölgyesek és hazai nyárak rendkívül nagy vízigényű fajait (450, ill. 800 mm/év) fél-negyed akkora vízigényű fenyvesekkel váltották
fel sok helyen. A megváltozott, szárazabbá vált környezet miatt az őshonos fafajok
megtartása is nagyon kérdéses (Szodfridt 1.1994). Ebben a megközelítésben az erdő
átalakulása nem oka, hanem következménye a szárazabb környezet létrejöttének (jórészt a mezőgazdálkodás számára száraz területek váltak erdővé). Szesztay K. (2000)
azt mutatta ki, hogy az erdősültség csökkenése (a vízgyűjtő peremeken) a megváltozó párolgási feltételek miatt mind az éghajlati vízhiányt (aszályhajlam), mind pedig
a lefolyást (ár- és belvízkockázat) számottevően növelte. Ebből a szempontból érdemes lenne vizsgálni a megváltozó területborítás párologtató képességét is.
Többen a vízrendezést is a talajvízszint-csökkenés okaként tekintik bár mások szerint pedig kizártnak tartható, hogy a vízrendezés jelenlegi szintjén és üzemelése eredményeképp az jelentős hatást gyakorolhatott volna a talajvízszint-süllyedésre (Szalai
Gy. 1994 in: Pálfai I.).
A jelentősebb talajvízszint-csökkenések a magasabb orográfiai helyzetéi területeken figyelhetők meg a Duna-Tisza közén (Rakonczai J. - Bódis K. 2001 után).
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3.5 Magyarország talajainak környezeti kérdései
A hazai talajok
Akármilyen térképen is szemléljük az ország talajviszonyait, nagyon mozaikos
képet kapunk. Igaz ez akkor is, ha a talajképző kőzetet döntően alluviális és löszös
üledék képezi, amihez agyagos vályog vagy vályog fizikai talajféleség járul. A mozaikosságnak leginkább az az oka, hogy a felszín a szerény domborzati tagoltság ellenére
változatos fizikai, kémiai tulajdonságokkal, földrajzi adottságokkal rendelkezik. Lehet
talajtani térképet készíteni ezen tulajdonságok vagy adottságok alapján, de ha a talajokat fejlődésükben, környezeti viszonyaiban kívánjuk elemezni, arra leginkább a
genetikai és talajföldrajzi osztályozás alkalmas (Stefanovits P. 1981). Ezen osztályozás alapján a talajokat két fő típusba szokás sorolni. Az éghajlati hatás alatt állókat
zonális talajoknak is nevezik. A Kárpát-medencében zonális értelemben a síkvidékre
mezőségi talajok, a dombságra és hegyvidékre pedig az erdőtalajok a jellemzőek. (39.
ábra).

39. ábra.
Magyarország mezőségi és erdőtalajainak elterjedési határai (Stefanovits P. 1981)
A - erdőségi talajok, B - mezőségi talajok
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A zonális talajokat egyrészt a mezőségi (csernozjom) talajok jelentik, amiket a füves növények bomlása miatti magasabb humuszanyag tartalom jelöl. A Kárpát-medence legjellegzetesebb talajképződményeit a típusos lösszel fedett területekhez (pl.
Mezőföld, Bácskai-síkvidék, Tolnai-dombság) kapcsolódóan a mészlepedékes, az infúziós lösszel fedett területeken pedig (pl. Körös-Maros köz, Hajdúság, Nagykunság)
az alföldi mészlepedékes csernozjom talajok alkotják.
Az erdőtalajok az erdő és a fás növényállományok által biztosított mikro- és talajklíma, valamint a felszínre kerülő szerves, elbomló növényi anyag együttes hatására
jönnek létre. Területileg az Északi-középhegységben, a Dunántúli-középhegységben
és -dombságon, valamint a Ny-magyarországi peremvidékre jellemzőek. Ennek azt
a típusát, amelyben a humuszosodás, a kilúgozás és az agyagosodás folyamatait az
agyagos rész vándorlása és közepes mértékű savanyosodás kísér, agyagbemosódásos
barna erdőtalajnak hívjuk. Főleg a középhegységekben és a dunántúli dombokon fordulnak elő.
A másik, hazánkban igen elterjedt altípus a barnaföld (Ramann-féle barna erdőtalaj). A barna erdőtalajokra jellemző ökológiai igényekkel írható le, de inkább annak
a szárazabb foltjaihoz, medencéihez, ill. D-i kitettségű lejtőihez kapcsolható. Az élénkebb dombságok sík részein inkább a barna erdőtalajok, a lejtőkön pedig barnaföldek
találhatóak. Ezek a csapadékosabb területeken (pl. Zalai-dombság) a löszök helyettesítő fácieseit képezik (40. ábra).
Az azonális talajok lényegében a víz hatása alatt képződtek. Három nagy csoportját a réti, a láp- és a szikes talajok képezik. A típusos réti talajoknál a túl sok nedvesség és a levegőtlen viszonyok hatására képződött szerves anyag a talajok szintjének
színét feketére színezik. Jellemező előfordulása a folyók, pl. a Duna és a Hernád meszes, a Tisza, a Rába, a Körösök savanyú öntéseihez köthető. A láptalajok tartós vagy
időszakos vízborítású, egykori lápok és mocsarak helyén képződtek. Ezek a talajok
az egykori, ma már holt mocsarak, lápok értelemszerűen szekunder vegetációján
épültek ki. Egyesek szerint nem is láptalajról, hanem tőzegtalajról kellene beszélni
(Dömsödi J. 1988), hisz láp nagyon eltérő körülmények között alakulhat ki, de ezek
a lápot hordozó talaj típusát nem változtatják meg. Minden esetre a vízi környezet
miatt a növényzet (pl. moha, nád, sás) maradványai vízzel telített, levegőtlen viszonyok között bomlanak el, ami tőzegesedéssel járhat együtt. A talajvízszint-csökkenésre könnyen kiszáradnak és erodálhatóvá válnak. A Fertő-Hanság-medencében, a
Körös vidéken, a Balaton melletti berkekben fordulnak elő jellemezően.
Az azonális talajok harmadik nagy csoportját a szikesek alkotják. Ezekben a
nátriumsók mind oldott, mind szilárd állapotban előfordulnak és ezek mennyisége
és minősége szabja meg a szikesség mértékét, jellegét. A kulcs a sófelhalmozódás,
aminek oka lehet a száraz éghajlat vagy a közeli talajvízszint. A csapadékhiány ill. a
betöményedő talajvíz miatt nem tudnak a mállás során keletkező sók beszivárogni.
A Ca és Mg kicsapódik, a Na oldatban marad. A szikesedés során növekszik a ki-
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1. Köves és földes kopárok
2. Futóhomok
3. Humuszos homokos talajok
4. Rendzina talajok
5. Erubáz talajok, nyiroktalajok
6. Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok
7. Agyagbemosódásos barna erdőtalajok
8. Pszeudoglejes barna erdőtalajok
9. Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok)
10. Kovárványos barna erdőtalajok
11. Csernozjom-bama erdőtalajok
12. Csemozjom jellegű homoktalajok
13. Mészlepedékes csernozjomok
14. Alföldi mészlepedékes csemozjom
15. Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjomok
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Réti csernozjomok
Mélyben sós réti csernozjomok
Mélyben szolonyeces réti csernozjomok
Terasz csernozjomok
Szoloncsákok
Szoloncsák-szolonyecek
Réti szolonyecek
Sztyeppesedő réti szolonyecek
Szolonyeces réti talajok
Réti talajok
Réti öntéstalajok
Lápos réti talajok
Síkláp talajok
Lecsapolt és lelkesített síkláp talajok
Mocsári erdők talajai
Fiatal, nyers öntéstalajok

40. ábra. Magyarország genetikai talajtérképe (Magyarország Atlasza, 1999 alapján)
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lúgozás, ezért a felszínközeli maximális sókoncentráció jellemezte szoloncsák helyett
(előfordulása Kiskunságban jellemző) szolonyec jelenik meg. Ez a nagyobb kilúgozási folyamat a Hortobágyra, a Körös vidékre, a Tisza-völgyre jellemző. Degradációval szology képződhet, aminek a felső részein por keletkezik, ami a talaj vázrészének és a kolloidoknak a szétválásából adódik. A szikes talajok a szabályozások előtt
is jelentős kiterjedésűek voltak, de a rendszeres elöntés elfedte őket, ill. a szikesedést
okozó oldatok töménységét csökkentették, gyér hozamú (juh) legelőkként hasznosultak.
Az azonális talajok körébe szokták még sorolni a váztalajokat is. A köves sziklás
talajok jellemzően a hegyvidékeken találhatók, ott, ahol a tömör kőzet nem mállott,
aprózódott még olyan mértékben, hogy rajta a növényzet tudjon megtelepedni, és
így a humusztermelés beindulhasson. Sajátos kőzethatású talaj a karbonátos kőzeteken kialakuló sekély termőrétegű, erőteljes humuszosodást mutató rendzina. Váztalajok laza üledékeken is képződhetnek (földes kopárok, vagy az eruptív kőzetek
málladékán nyiroktalajok), itt a talajképződést a hatékony erózió akadályozza. A homok felszínek és a folyó menti öntések is a váztalaj képződés színterei lehetnek.
A talajtani térképek vázolt rendszere sok szempontból nem kielégítő, más országok ilyen adataival nehezen párhuzamosítható. A szakemberek új alapon álló beosztást kezdeményeznek (Stefanovits P. - Michéli E. 2005). A közös nyelv az egységesebb osztályozást felvonultató FAO térkép lehetne. Az 1989-es Magyar Nemzeti
Atlaszban már kísérletet látunk arra, hogy a külföldi és a hazai talajkategóriákat
párhuzamosítsák. Néhány példát kiragadunk annak ábrázolására, hogy a megfelelések
messze nem szinonimak, a méretarány nagyításával a hasonlóság még inkább megkérdőjelezhető, az összerendelés olykor kissé erőltetett: agyagbemosódásos barna erdőtalajok - luvisols, barnaföldek - cambiosols, csernozjom barna erdőtalaj - chernozems, lápos réti, mocsári talajok - gleysols.
A talajokat ért antropogén hatások
Évezredekig visszamenően ismerjük a talajokat ért egyre intenzívebb emberi hatások nyomait. Ismeretes, hogy a Kárpát-medencében az éghajlati hatások alatt kialakuló mai zonális talajok képződése nem a jégkorszakban, vagy az azt követő felmelegedési szakaszban indult meg (noha természetesen akkor is alakultak az akkori
környezeti feltételeknek megfelelő talajok 7. kép), hanem amikor a klíma a mai karaktereire jellemező értékékeket elérte. így a mezőségi talajok kialakulására az első
igazán alkalmas éghajlat a mogyoróban lehetett, nem véletlen, hogy a kunhalmok
teteje mintegy 6-7000 évvel ezelőtt csernozjommá alakult (Joó K. et al 2003).
Ugyanekkor, a rézkor szárazabb éghajlatához igazodva a talajvíz alacsonyabbra húzódott, ami a réti talajok mészakkumulációs szintjének kialakulását okozta. A felszínt
érintő beavatkozások, mint az erdőégetés (talajtani nyomai 3 - 4 ezer évig vezethetők
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7. kép. Paleotalajok Dunaalmásnál,
a VI. sz. terasz löszderivátumában

vissza), a talajművelés, a csatorna-mélyítés, a teli-építés lényegében mind a talajképző
folyamatokra hatottak. A felszínhasználat módja, mértéke gyorsíthatja vagy lassíthatja
a természetes folyamatokat, pl. a szél- és vízeróziót. A hatásnak megfelelően a talajok
genetikusan is átalakulhatnak, hiszen pl. aszikesedés néhány 100 év alatt, egy váztalaj
néhány évtized alatt a fejlődésben olyan mértékben halad előre, hogy a talajtípus
azonosítható. Az antropogén hatás a talajképző folyamatokat is érinti (pl. a kunhalmok felszíne), és a fejlődés irányát is meg képes változtatni (pl. a rossz trágyázás talaj-degradációhoz vezethet).
A talaj használhatósága közel két évszázad óta különösen fontos kérdés, lévén a
legnagyobb értékű természeti erőforrásunk. Korábban elsősorban a talajok termőképessége (és a minősége) volt fontos, még napjainkban is használják ezt a már nem
igazán korszerű aranykorona értékelést. Ma sokszínű, többcélú lehet a talajok értékének és ezzel a használati/kezelési módjainak megállapítása. Az ökonómiai értéktől
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(pl. termőképesség), a jó környezeti állapotban tartáson át (pl. ökológiai), a társadalmi megközelítésig sok szempont érvényesül, és az ezek közötti kompromisszumot
célszerű megtalálni.
Már korábban jeleztük, hogy a talajok használhatóságának szempontjából két
komoly korlátozó csoportot szokás említeni. Az egyikbe a talajt érintő degradációs
folyamatokat sorolják, ezeket tekinthetjük inkább természeti eredetűeknek, bár a hatótényezőit a társadalmi tevékenység jelentősen módosíthatja. A másikba a talajt érő
szennyeződések sorolhatók (lásd részletesebben a 3.7 fejezetet).
Talajdegradációk
A degradáció ma sok szakember számára azt jelenti, hogy a talaj elvárt funkcióinak megjelenését (pl. termőképességét) bizonyos tényezők akadályozzák (Várallyay Gy. 2001), illetve a funkciók zavartalan működését veszélyeztetik. A talajvédelemi stratégiák két irányba próbálnak hatni: egyrészt elérni a talajra gyakorolt
kedveződen és káros hatások megelőzését, megszüntetését vagy mérséklését, másrészt
minimálisra csökkenteni az elvárt funkciókat akadályozó tényezők hatását. A termés
mennyiségét korlátozó erózión túl, a talajok minőségét, termőképességét különböző
fizikai, kémiai és biológiai degradációk korlátozzák (Németh T. et al. 1997).

41. ábra. A talaj termékenységét gátló tényezők (TAKI 1997 http://veww.kvvm.hU/szakmai/karmentes/kiadvanyok/talaj_tajekoztato/kozep/l .htm )
A - erózió, B - sekély termőréteg, C - nehéz mechanikai összetétel, D - könnyű mechanikai
összetétel, E - savanyosodás, F - szikesedés, G - szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben
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A fizikai degradáció jellemző példái a talajok szerkezetének leromlása, tömörödése, bizonyos esetekben az extrém nedvességforgalom, amit a szélsőséges csapadékeloszlás, vízborítás és tűlnedvesedés okozhat. Összességében ebben a tekintetben
a gondot végül is a szélsőségesen könnyű, ill. szélsőségesen nehéz mechanikai összetétel és a túlzottan bő vízellátottság jelenti (41. ábra). A védekezés a megfelelő agrotechnikával a szerkezetjavítást, a jobb talajnedvesség-szabályozást (pl. melioráció, talajlazítás) célozza.
A kémiai degradációt alapvetően a talajképző kőzet jellege, vagy az erős kilúgozás
okozta savanyodás, sófelhalmozódás, szikesedés okozhatja. Minden védelmi beavatkozás a sófelhalmozódás megelőzését kísérli meg, pl. talajvízszint-szabályozással,
javítóanyagok (mész, lúgos anyagok) hozzáadásával, helyes öntözéssel. Ennek hiányában a megemelkedő szintű, pangó, sós talajvízből történő „másodlagos" sófelhalmozódás gyakran veszélyeztet szikesedéssel. Az öntözés helytelen volta jelentős területeken okozhat másodlagos szikesedést vagy láposodást (42. ábra). A másodlagos
szikesedés kialakulásának okait, a védekezési
lehetőségeket a 3.4.A alfejezetben már
elemeztük.
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42. ábra. Az öntözés hatására bekövetkező talajdegradációs folyamatok a Tiszántúlon
(Várallyay Gy. 2000)
1 - másodlagos szikesedés, 2 - másodlagos láposodás, 3 - másodlagos szikesedés és láposodás
összefonódása
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A biológiai degradáció főbb okai az erózió, az aszályérzékenység, ill. a vegyszerek
intenzív használata, ami végül a talaj filter- és puffer-kapacitásának csökkenésével jár.
Felszíni vizeink foszfor-terhelésének, vagy a felszín alatti vizek nitrátosodásának mértéke ezt jól monitorozó paraméter. A megfelelő növénytáplálási rendszer használata
korlátozza e romlás lehetőségeit. 1990 után nem annyira a termőképesség, hanem
a talajok víz- és a tápanyag-raktározó kapacitása került az elemzések homlokterébe.
Ami a vízháztartást illeti, egyértelmű, hogy minden, a vízháztartásban végbemenő
változás módosulást eredményez annak anyagforgalmában, ami az Alföldön határozottabb sófelhalmozódási és szikesedési folyamatok irányába történő elmozdulást
okoz. A hazai talajaink kb. 1/3-a jó, kb. 1/3-a pedig rossz vízgazdálkodású, ez utóbbinak oka a nagy homok ill. a nagy agyagtartalom, és a talajok kb. 10%-ára jellemző
a szikesedés (Várallyay Gy. 2004).
Az antropogén tevékenység nem csak a degradáció hatótényezőinek megváltoztatásával idézheti elő annak változását, hanem más léptékben is átalakulásokat okozhat. A vízháztartást érintő antropogén hatás (ez a leggyakoribb) kétirányú változást
indít el a talajok anyagforgalmában. Az egyik a talajok mérséklődő vízellátottsága
miatti sztyeppesedés, ami elmozdulást jelent a réti talajok felől a csernozjomok irányába, a másik pedig e folyamat fordítottja, amit rétiesedéssel szoktak jelölni (Váralívay Gy. 2000).
Az antropogén beavatkozások persze nemcsak e nagy ívű változások mentén figyelhetők meg. Kisebb léptékű, a következményeket figyelmen kívül hagyó beavatkozások is vezethetnek a talajok jelentős átalakulásához. így pl. a 18. században az
átgondolatlan erdőirtás jelentősebb területeken okozott láposodást, rétiesedést, vagy
a szabályozások utáni rossz technológiájú öntözés másodlagos szikesedést. Sőt, a szikesedés Trietz P. (1924) szerint az árvízmentesítés „terméke", de helyesebb úgy fogalmazni, hogy a víz elfedte a természetes körülménvek között kifejlődött talajtípust,
a nátriumos talajvíz elvezetésének hiánya pedig valóban okozhatott szikesedést.
A talajt érő szennyeződések
A talajokat közvetlenül elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari és kommunális
eredetű nem veszélyes hulladékok szennyezhetik (lásd 3.7 fejezetet). Az évi több 10
millió t hulladék nagy része tárolóba kerül, annak szabályos kialakítása jelentősen
csökkentheti a közvetlen kapcsolat kockázatát.
Újszerű és jelentős gondot okoz a szennyvíziszap. Örvendetes, hogy ma már a
szennyvizek közel 40%-át tisztítják. Jelenleg Magyarországon közel 1 millió t
szennyvíziszap keletkezik, amivel valamit kezdeni kell, mert az a tartalma alapján akár
veszélyes hulladéknak is minősíthető.
A szennyvíziszap-kérdésnek két oldala van: egyrészt a talajok szervesanyag-, és
tápanyag-utánpótlásának egyik lehetőségét adja a szennyvíziszap agrár célú felhasználása (43. ábra). Másrészt tartalmazhat toxikus anyagot, szermaradványokat, ame-
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lyek a talajt és az érintett élővilágot károsíthatják. Épp ezért az agrárcélú felhasználás
tilos olyan esetekben, ha vékony a termőréteg, közeli a talajvízszint, 6%-nál meredekebb a lejtés vagy szélsőséges a mechanikai összetétel. (A pontos felhasználhatóságot az 50/2001. Korm. rendelet szabályozza.) Az iszap kihelyezésére leginkább a
Ny-magyarországi területek engedélyezettek (pl. Zala, Vas, Veszprém, Somogy NKTSZ 2004 in: AHK 2006). A szennyvíziszap ügyét lehet a szabályok szerinti kihelyezéssel megoldani, de gyakori, hogy ez, a néha kritikusnak minősíthető anyag,
a hulladéklerakókba kerül.
A nagyüzemi mezőgazdaságra jellemző talajveszteség és minőségromlás helyett
megjelentek a szakszerűtlen művelési módok okozta veszélyek következményei: a
vízhálózat-karbantartás elmaradása, hiányos melioráció és a műtrágya hasznosításának visszaszorulása (ez 1990 és 2000 között majd felére esett vissza, azóta szerényen nő, használva a precíziós mezőgazdaság technikáját, ami a termőképesség fenntartásához kevésnek tűnik).
Összességében azt mondhatjuk, hogy a talajokat érő környezeti terhelések általában stagnáló, csökkenő tendenciát mutatnak, az erdőterület változása és a termelésből kivont területek növekedése esetén prognosztizálható enyhe növekedés (3.
táblázat).

43. ábra. Szennyvíziszap elhelyezésére alkalmas területek.
Forrás: Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat 2004 (AHK, 2006)

77

64

3. Magyarország környezeti állapota 78

3. táblázat
A talajt érő környezeti terhelések tendenciái (Bulla M. - Vári A. 2002 alapján)
Terhelés

Ok(ok)

Tendencia

Talajsavanyodás

Légköri savasodás

Nincs adat, feltehetőleg
csökken

Erózió, defláció
(érintett 2,3 illetve
1,4 millió hektár)

Mezőgazdasági táblaméretek és művelési
módok változása

Nincs adat,
feltehetőleg csökken

Szántóterület

Tulajdonviszonyok
változása

Stagnál, csökken

Erdőterület

Erdőtelepítés

Lassan nő

Művelésből kivont
terület

Tulajdonviszonyok,
ipar, közlekedés,
infrastruktúra

Lassan nő

A talajok környezetállapotával kapcsolatban több paramétert célszerű vizsgálni,
mert a bioszféra nagy puffer-kapacitással és természetes szűrő rendszerrel rendelkező
eleméről van szó, és a talajkészletek állagának megóvása, védelme, racionális hasznosítása ezen információk nélkül nehezen valósulhat meg. Egyesek szerint több, a környezetminőség szempontjából igen lényeges tényező esetén nem történt előre lépés
a megoldásban (Bulla M. - Vári A. 2002). Ilyen pl. a talajok kémhatásának ügye (a
savanyodás az egyik legveszélyesebb degradációs folyamat), a szél és víz eróziója (a
mezőgazdasági terület 40%-át érintő folyamat), a szikesedés (főként a másodlagos
szikesedés, összesen közel 1 millió ha-t érint) és a toxikus szennyezés kérdése (itt a
szennyezés, ill. a toxicitás szinten tartása lenne a cél, mert a talajok pontszerű forrásokat kivéve toxikusán nem szennyezettek). Ezeket a feladatokat a TIM monitoring
rendszer működtetése segítheti (Várallyay Gy. 1995). Ennek keretében az ország
több mint 1200 pontján történik rendszeresen a talaj és a talajvíz paramétereinek, a
szermaradványok okozta szennyezések mérése, ami az állapot rögzítésén túl a változások nyomon követésére is alkalmas.
Az NKP (2004) ezek alapján a talajerózió 10%-os csökkentését tűzte ki célul, a
minőséget illetően megjegyezhető, hogy a TIM pontok esetén a növényvédő szer
maradék és a nehézfém koncentráció sehol sem haladja meg a határértéket (jelenleg
1% a megengedett). Ezek a célok annál is inkább fontosak, mert a 90-es évek derekán kitűzötteknek csak kisebb részét sikerült teljesíteni, a talajok degradációja tovább
folytatódott (KvVM 2005). Fontos talajvédelmi elvárás annak megfogalmazása,
hogy a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hulladéklerakókat fel kell számolni
(jelenleg ezek 85%-ban megfelelnek).
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3.6 A magyarországi növényzet állapota és védelme
A zonális növénytakaró földrajzi sajátosságai a Kárpát-medencében
Egy adott terület növényzetének faji összetétele, flórája alapvetően a környezeti
feltételektől függ. Ez azt is jelenti, hogy a feltételek megváltozására különböző sebességgel reagál a növényzet. Egy rét növénytakarója akár egy-két évtized alatt, egy erdő
faállománya 1-2 évszázad alatt átalakul a változó környezeti adottságokhoz (pl. nedvesebb-szárazabb, hidegebb-melegebb körülményekhez) idomulva. A képlet azonban
sajnos nem ilyen egyszerű, az aktuális növénytakaró ugyanis tükrözi a múlt ökológiai
feltételeit is, ezért nincs pl. a Mátra tetején természetes lucfenyves, noha a jelenlegi
környezeti adottságok alapján lehetne (Pócs T. 1981). Emiatt nehéz az egykori (potenciális) természetes növénytakaróról beszélni, mert attól függően, hogy milyen
környezeti körülményekig nyúlunk vissza, más-más együttessel találkozhatunk. Minden esetre a Kárpát-medence pannon-pliocénban kifejelődött természetes vegetációját, a medencét a pleisztocénban néhány 100 km-ig megközelítő belföldi jégtakaró, a drasztikusan megváltozó klimatikus viszonyok - a glaciálisokban 10 fokos évi
középhőmérséklet-csökkenés és harmadára apadó csapadék - az akkor természetes
vegetáció nagy részét kiszorították, és a honos növényzetnek csak nagyon kis része
tudta, kedvező mikroklímájú, dombsági helyen, átvészelni a környezetváltozás viszontagságait. Az 1930-as évekből származó, Borbás-féle Ős-Mátra elmélet szerint
egyes lágyszárúak ezen védett helyekről aztán visszahúzódtak az alföldekre, ezt hegyről füvesedés elméletének is hívják emiatt. A pleisztocén hideg szakaszaiban a síkvidékeket hideg-száraz löszpuszta és erdőstundra jellegű vegetáció, a hegységeket
havasi növényzet boríthatta.
Az eljegesedések idején az éghajlati övek jelentősen D-re tolódtak, így nem csoda,
hogy pannonkori növénvtakarónk, vegetációnk a mediterrán környezetben, az akkori
szubtrópusi pedig a mai Szahara peremén jelenik meg. Az eljegesedéseket és a köztük
levő meleg szakaszokat is csak kevés növényfaj vészelte át, a glaciális elemek a hegységek szurdokaiban és az alföldek lápjaiban (pl. tőzegeper), az interglaciális/stadiális
elemek (pl. husáng, bazsarózsa - Mecsek, keleti gyertyán - Vértes) inkább a dombságon maradtak meg. így az eljegesedés után mód nyílt arra, hogy a medence szomszédságából pótlódjék a vegetáció. Ennek következtében a medencében eurázsiai fajokon kívül alpi és pontuszi flóraelemeket is bőségesen találunk. Soó R. (1964) szerint a flóraelemeink mintegy 22%-a eurázsiai, kb. 20-20%-a pontuszi-mediterrán,
ill. európai-közép-európai, kb. 11%-a alpi-kárpáti-dácikus, 7-7%-a kozmopolita, ill.
kontinentális, kb. 3-3%-a atlanti és adventív (amerikai, afrikai, ázsiai), és csak 2%
körüli az előbb említett endemikus eredetű.
Egy területen a flóra fejlődésének és a növényzeti hasonlóságok mértékének megfelelően hierarchikus rendet lehet felállítani. Ennek az a logikai alapja, hogy az alap-
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típusokat hasonló környezetben hasonló növénytakaró, gyakran hasonló uralkodó
növényfaj jellemzi. A hasonlóság mértéke a hierarchia magasabb szintjein kisebb. A
legnagyobbtól a kisebbig az alábbi szinteket szokták elkülöníteni (zárójelben a Kárpát-medence besorolása): flórabirodalom (holarktikus) - flóraterület (közép-európai)
- flóratartomány (pannon) - flóravidék (gyakorlatilag a nagytájaknak megfelelő) flórajárás.
Az Alföld flóra vidéke (beleértve Kisalföld nagytáját is) az erdős sztyepp zónába
tartozik, természetes körülmények között kis erdőborítású. A jelentősebb folyók
mentén viszont nagykiterjedésű ligeterdők húzódnak, a Dunához inkább a keménvfa,
a Tiszához, a Körösökhöz a puhafájú fűz-nyár ligeterdők kapcsolhatók. A legnagyobb területet a homok-, a lösz- és a szikes puszták foglalják el. A laza futóhomokot
a rozsnok, vadrozs köti meg, ezután jelenik meg rajta a magyar csenkesz és az árvalányhaj. A buckaközökben a fűzes, fehérnváras borókás található, az erdő záródásakor a homokon gyöngyvirágos tölgyes alakul ki. A Nyírségben a homokra mindenütt jellemző magyar csenkeszes gyepbe a kissé eltérő ökológiai viszonyoknak
megfelelően ezüstperje és sziki csenkesz keveredik. A gyöngyvirágos tölgyeseket
ezüsthárs színesíti. A szikesek jellemző növényzete a szikfokon a mészpázsit, az útifű,
a száraz pusztákon pedig a sovány csenkesz, amelyet a sziki lóhere és üröm tarkít.
Az Északi-középhegység flóravidékének alacsonyabb régióit cseres-tölgyesek és
tölgyesek borítják (a D-i oldalon kb. 600, az É-in 400 m-ig). Ezek felett a bükkösök
a jellemzőek. A Bükk és az Aggteleki-hegység sziklavegetációja karsztbokorerdő és
sztyepprétek környezetében alakult ki. A vulkáni alapú középtájakon szubmediterrán
vegetáció is megjelenik.
A Dunántúli-középhegység karbonátos felszínein a jellemző erdőtípus a cseres és
a gyertyános tölgyes, ill. a mészkőterületekhez és a D-i lejtőkhöz kapcsolódva a
mészkedvelő tölgyes. Nagyobb kiterjedésű bükkösök csak a Bakonyban fordulnak
elő. A nagytájnak különösen a Ny-i részén szubmediterrán hatás érvényesül, ennek
nyomai az örökzöld csodabogyó, vagy a tihanyi tufakúpokon termesztett levendula,
de az extrazonális cserszömörcés karsztbokor-erdők is a szubmediterrán hatást jelzik.
A Dél-Dunántúl tipikus zonális társulása a cseres tölgyes, csapadékosabb területeken a gyertyános tölgyes, de a szubalpin hatás - É felé csökkenően - itt is érvényesül. Különösen gazdag szubmediterrán fajokban a Villányi-hegység (pl. dalmát
csenkesz, magyar kikerics), de a Mecsek D-i lejtőket borító karsztbokor-erdői is balkáni (illír) vegetációval gazdagítottak. A nyugat-dunántúli flóravidékre jellemzőek
az alpin és boreális elemek, igaz ez (már csak az éghajlati adottságok miatt is) jószerint az Alpokalja középtáj részein típusos. Itt az erdeifenyő mellett, a hűvösebb völgyekben a luc fordul elő, gyakoriak a tőzegmohás lápok. K felé a bükkös és a gyertyános tölgyesek a jellemzőbb erdők.
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A Kárpát-medence növényzetének faji összetétele az éghajlat, a domborzat, a
litológia/talaj és a vízellátás függvényében alakul. Ezek közül az éghajlati adottságokhoz leginkább illeszkedő módon, azaz zonálisan két nagy övezet húzódik (ezek
illeszkednek a felsorolt más tájalkotóhoz is):
a. lombhullató erdők - bükkös, tölgyes, vagyis hegyvidéki és dombsági növénytársulások határolhatók el (a középhegység és a Dunántúl területére jellemző).
A termőhelyeknek megfelelő, potenciális vegetáció-rekonstrukció szerint a
nagymérvű antropogén hatás előtt a medence felszínének 70-80%-a erdővel
fedett volt (Jakucs P. 1981). Ma pont az ellentétes értékek jellemzőek, az ország területének kb. 20%-át borítja erdő.
b. erdős sztyepp - homoki, pusztai erdők, sziki növényzet, lápok (a folyók menetére és az Alföld területére jellemző) (44. ábra).
A zónák közötti átmeneti társulások (pl. völgyek) extrazonális, a különleges körülménvek között, szélsőséges viszonyok mellett intrazonális társulások jöttek létre (pl.
nádas).

44. ábra. Magyarország vegetáció-térképe (Zólyomi B. 1989 M N A után)
A - fenyves, B - bükkös, C - tölgyes, D - homoki erdők, főként tölgyesek maradványai,
E - üget-, láperdő, F - homoki növényzet, hegyeken sziklás, füves lejtő, G - sziki növényzet,
H - tőzeglápok, I - kultúrterületek, egykori puszták, tölgyesek, ártéri erdők

81

64

3. Magyarország környezeti állapota 82

A hazai vegetáció állapota, a társadalom hatása a vegetációra
Összességében a medence egyed és fajgazdagsága (közel 3000 növény- és 43000
állatfaj), sokszínű és változatos biom rendszere alapján ökológiai szempontból sokan
a kontinens gazdagabb területei közé sorolják. A medence társadalma ezt a környezetet használta, az emberi tevékenység kitüntetetten érintette a vegetáció állapotát. Az intenzívebb hatások első komolyabb nyomai több mint 3000 évig vezethetők
vissza itt. A következmény a vegetáció természetes jellegének csökkenése, természetközelibe, antropogén jellegűbe történő alakulása. Az emberi hatás eredményeképp
a vegetációban a fajdiverzitás a természetes körülményekhez képest alacsonyabb (gyakori a monokultúrás hasznosítás), az elemek egyébként kiegyensúlyozott körforgása
gyakran felborul, a változó környezethez a növényzet természetes körülmények között természetes szelekcióval, antropogén hasznosításnál faj vagy fajtaváltással, ill.
nemesítéssel idomul. A tapasztalat szerint természetes körülmények között a társulások működőképessége néhány száz vagy ezer éves nagyságrendű lehet, mesterséges
behatásra ennek a százada. A 3.4 fejezetben már mutattunk be példákat arra, hogy
a vegetáció átalakulásában a vízrajzi hatásoknak kitüntetett szerepe volt.
Az antropogén érintettséget jól jelzi, hogy hazánkban a ma leírt 470 asszociációból 350 természetes vagy természetközeli, 120 antropogén eredetű, 114 gyomjellegű (Borhidi A. - Sánta A. 1999). A hatás miatt is az értékes növénytársulások
gyakran veszélyeztetettek, erre a természetvédelem válasza az volt, hogy az elmúlt évtizedben megduplázódott a védett növények (ma több mint 600, a tizede fokozottan
védett) és társulások száma. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növényés állatfajokról valamint a sérülékeny társulásokról Vörös Könyvek készültek (Rakonczay Z. 1990, Borhidi A. et al. 1999).
A természetes asszociációk nagy része erdő. A fák egészségi állapota az utóbbi
években romlott, levélvesztés alapján 2003-ban a lomblevelű és a tűlevelű fák
35,6%-a tünetmentes volt, 41,9%-a gyengén, 17,1%-a közepesen, 2,8%-a pedig erősen károsodott, 2,6%-a elpusztult (MKA 2005). Az 1968-as (elhibázott) erdőgazdasági törvény következményeképp ma 90 erdőtársulás veszélyeztetett, 18 fokozottan védendő (azaz az erdők fele). Az erdők területét az utóbbi évtizedekben sikerült
jelentősen növelni; ma az ország területének több mint 20%-át borítják, bár ökológiai szempontból sokan nem tekintik a fás növényzettel borított terület egészét erdőnek, mert az erdő ökológiai kritériumait nem teljesítik (inkább tekinthető ez olyan
termőterületnek, ahol fát termesztenek). Az állomány kétharmada gazdasági rendeltetésű, a nem őshonos fajok telepítését valósították meg, így több szakember ökológiai szempontból - mint erdővel - ezek felével, ill. inkább harmadával számol. Ezért
fontosak az erdőrezervátumok, amelyek ugyan kis területet borítanak (kb. 13 ezer
ha), de legértékesebbek ebből a szempontból. Az 1996-os Természetvédelmi és a
vele egy időben elfogadott az erdőkről szóló törvény (1996. évi LIV. törvény) a fajta
szintű védelmet is rögzíti (Standovér T. - Primack R. B. 2001).
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A fokozott védelemre javasolt társulások (Borhidi A. - Sánta A. 1999) csoportjában a lomblevelűek közül különösen védelemre érdemesek, ill. szorulnak:
• a lápok és láperdők (pl. égeres láperdő, tőzegmohás égerláp, fűzlápok, nyírlápok) - a károsodás oka a vízhiány, a melioráció, a vízrendezés,
• az elegyes karszterdő (Fagus-Quercetum) - meredek felszínek dolomitján fordul elő, az eróziótól kell védeni,
• a gyöngyvirágos tölgyesek - fajaik a Duna-Tisza közén és a Nyírségben találhatóak. Számukra veszélyt a talajvíz csökkenésből adódó szárazodás, a termőhelyek csökkenése, a fajták nem felújítható jellege képez.
A vízi társulások különösen érzékenyen reagálnak az emberi hatásokra, a hínárok,
sásosok 6 - 8 társulása is erősen veszélyeztetett, fokozott védelemre szorul (nem az
összes társulás). E társulások fajai zömmel a víz mennyiségére (pl. békaliliom hínár)
vagy a víz minőségére (pl. vízipáfrány) érzékenyek. Összességében a területcsökkenés
és pusztulás veszélye a vízi, mocsári és gyeptársulásokat, valamint az erdőket - főként
a tűlevelűeket - egyaránt érinti.
A vegetáció mai fejlődési irányát komolyan befolyásolja az invazív fajok terjedése.
A Kárpát-medencében a növények inváziója nem volt ismeretlen, gondoljunk csak
a korábban említett pleisztocén végi növényzeti pótlódásra. A különbség az, hogy a
mai özönnövények nem természetes, hanem mesterséges okok miatt terjednek. Ezek
a felfedezések koráig nyúlnak vissza, amikor szándékosan és véletlenül hoztak be
Európába számos fajt. A konfliktus nem is annyira a természetes társulásokkal van,
mert a tipikus hazai élőhelyek (száraz gyep, száraz erdő) az invázióval szemben nagy
ellenálló képességgel rendelkeznek (Botta-Dukát Z. - Mihály B. 2004, 2006). Az
aggodalom inkább a termesztett növényzettel, mint megújuló erőforrásnak a produkciójával kapcsolatos. A magyar flóra 2400 fajából csak 3% az invazív, de sok-sok 100
ezer ha használatát akadályozza, és a védelem nehézkes ellene. Sokan ismerik a Magyarországon 1724-ben megjelenő gyalogakácot (Amorpha fruticosa), amit kezdetben a homok megkötésére, majd gazdasági célra használtak, ma sok szerepe van a
töltésállapotromlásában, ill. a csatornák eltömődésében. Az 1865-ben megjelenő kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) az eredeti növénytakaró pusztulását serkenti, az 1841-től megfigyelt bálványfa (Ailanthus altissima) már öt nemzeti parkban
is megjelent, a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) pedig a II. világháború után került
a Kárpát-medencébe, és egészségügyi következményeit millióan szenvedik.
A hazai táj védelme
A természetre, tájakra gyakorolt társadalmi hatások kezelésére újabban egy teljes,
szakmailag jól meghatározott tudományos irányzat is épült (amellett, hogy a tájvédelem szakhatósági feladatai is meghatározottak). Kerényi A. (2007) szerint a tájvé-
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delem feladata általában nemcsak a tájak típusának, esztétikai adottságainak, értékeinek megőrzését jelentik, hanem a természeti rendszerek működésének védelmét, a
tájsebek rehabilitációját is. Az ok az erőforrások egyre korlátozottabb volta, azok minőségének romlása, egyes geomorfológiai folyamatok kedveződen irányú változása
(az erózióról, deflációról, savasodásról a 2. fejezetben szóltunk) mind a tájak természeti értékének csökkenéséhez vezethet - beleértve az esztétikai értéket is. A jogszabályi kereteket alapvetően az 1996. évi LIII. Természetvédelmi törvény szabályozza.
Ez határozza meg többek között a természetvédelem hazai szerkezetét is. E szerint
a 850 ezer ha-nyi védett területnek a védettség foka, szervezettsége szerint négy
szintjét kezelik. A jogszabályváltozások szerint a kilenc (újabban újra tíz) Nemzeti
Park (NP) területe kb. 480 ezer ha-t, a 36 Tájvédelmi körzetéé 324 ezer ha-t tesz ki
(45. ábra). Az alacsonyabb szervezettségi és felügyeleti szinten a természetvédelmi
területek és az egyedi természeti emlékek/értékek helyezkednek el. A nemzetközi jelentőséget a nemzeti parkok magterületei, összesen 6 ezer ha-nyi bioszféra rezervátumai képezik. (Minden NP táji kezelése a terület zonális beosztásán alapul: a belső
magterület például nem használható gazdasági célra, de meghatározott feltételek mellett használható a pufferzóna és a legkevesebb kötöttséggel rendelkező külső övezet.)

45. ábra. Országos jelentőségű védett természeti területek 2 0 0 4 (MKA - VÁTI, 2005)
A - nemzeti park, B - tájvédelmi körzet, C - természetvédelmi terület, D - nemzeti park
igazgatóság határa
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Az elmúlt tíz évben nagyon sok (talán túlzottan is szerteágazó, gyakran egymást
átlapoló) élőhely-védelmi rendszer készült. A Természetvédelmi törvény nyomán
számos objektum a törvény erejénél fogva védetté vált, és ezeknek a nyilvántartása,
kezelése elsősorban pontos és naprakész adatbázist igényelt. így született kataszter:
- a barlangokról (több mint 3500 és ebből 130 fokozottan védett),
- a lápokról (közel 1000 db),
- a szikes tavakról (336 db, a Fertő és a Velence-tó a legnagyobbak),
- a kunhalmokról (az 1700 kunhalmot még majd 400 földvár-maradvány színesíti),
- a forrásokról és víznyelőkről (több ezer tételt számol).
A nyilvántartási célú programok mellett született program a vizes élőhelyek (ramsari terültek) védelmére (2003-ban 180 ezer ha nagyságú volt), az érzékeny természeti terültek azonosítására, ahol a természetkímélő gazdálkodási technika megőrzése
az élőhelyek védelmét is szolgálja (Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program), MAB
bioszféra rezervátum program, holtág rekonstrukciós program, élőhely osztályozó
program (később NBmR néven futott) (Fekete G. 1997).
Illeszkedve az EU törekvéseihez, a biodiverzitás fenntartási céllal létrehozott Natura 2000 hálózatról 2006-ban született véglegesített rendelet. Ez az ország területének kb. 1/5 részét (ennyi az EU-s átlag) sajátos kezelés alá helyezi, mert ezek a területek értékes természeti élőhelyeket, valamint madárvédelmi területeket jelölnek.

46. ábra. A Natura 2000 természet-megőrzési területek (KvVM 2006)
A - természetvédelmi, B - madárvédelmi területek
(http://www.natura.2000. hu/index. php?p=termegorze8uiyelv=hun)
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Magyarországon jelenleg ökológiai szempontokat alkalmazva (Horváth el el. 2003)
55 értékes madárvédelmi és 467 különleges természet-megőrzési területet jelöltek ki
(46. ábra). A Natura 2000 területeket ábrázoló térkép CORINE adatbázis alapján
készült, aminek jelentős előnye, hogy létezik, és gyengesége, hogy e jellemzően élőhely-védelmi feladathoz nem igazán releváns. Minden esetre a későbbiekben a helyeket településre, sőt helyrajzi számra lebontva is pontosan definiálták - http://natura.
2000.hu/doc/Namra-telepulesek_regiszter_l .pdf- ami a támogatási és a kártalanítási
rendszerhez (is) szükséges volt.
Az operatív tájvédelmi feladatokra rendelkezésre álló sok rendszer nem segíti a
felhasználókat Ezért is lényeges a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)
megalkotásának szándéka, amely ezen szakmai adatbázisok integrációját is célul tűzte
(http://geo.kwm.hu/tir). Sok modulja közül (pl. biotika, védett értékek nyilvántartása, ingatlan-nyilvántartás, közönségszolgálat) több nemcsak a hatósági tervezésez
nyújthat segítséget, hanem hasznos közcélú információk forrásaként is szolgálhat.
A táj egyik sajátos „terhelését" jelenti kétségtelenül az a felszínen található közel
15.000 db tájseb, ami felhagyott, de rendezetlen bányaként, bányagödör, és -udvarként van jelen. Ezekről országos adatbázis is áll rendelkezésre (pl. a TelR-ben - a
VÁTI honlapja alatti területi információs rendszer), mert sajnos sok rehabilitáció
rendezése az államra maradt. Az adatbázisban több mint 3.000 tételnél a részletes felmérés is rendelkezésre áll (47. ábra). A leállított nemfémes anyagokat termelt bányák

47. ábra. Területegységre jutó tájsebek (db/km2) és a területei komplex tájrehabilitáció területi
(MKA,VÁTI 2005)
A - 3 - 8 , B - 9 - 1 7 , C - 18-26, D - 26-35, E - 36-41, tájrehabilitációs terület
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az egész országban megtalálhatóak, de összefüggően nagy területet a D-Alföldön
foglalnak el. A szénbányákat a lignittermelés és egy-két erőműhöz csatlakozó barnaszén-bánya (jelenleg pl. Vértes Erőmű - Márkushegyi bánya) kivételével leállították. Erintette ez a Dunántúli-középhegység paleogén, az Északi-középhegység többnyire neogén barnaszeneit, továbbá a mecseki liász feketeszenet is. A bakonyi bauxit
és mangán kivételével lényegében ugyanez a sorsa a középhegységi ércbányák nagy
részének is.
Célok és intézkedések
Magyarország európai léptékben is jó minőségű szabályozási és eszközrendszerrel
rendelkezik a természetvédelem területén, és kétségtelenül - mások szerint is - ez a
környezetvédelem egyik „legsikeresebb" szegmense. A vegetációt érintő védelmi, kezelési célkitűzések közül a biodiverzitás, az élőhelyek ökológiai sokféleségének és térszerkezeti jellemzőinek fenntartása emelhető ki. Ehhez a szakmai hátteret az elmúlt
évtizedben számos monitoring rendszer kiépítése segítette. Ilyen pl. a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR), ami 1997-ben készült el, a működését
1998-ban kezdte meg. Maga a rendszer ismertetése 10 kötetes sorozatot alkot, és az
Élőhely-térképezés címet viselő rész foglalja talán össze szempontunkból e téren a
legfontosabb ismereteket (Fekete G.. et al. 1997). A monitoringot a Természetvédelmi Információs Rendszerbe szándékoznak integrálni, a fő gond az alkalmazó
szemszögéből az, hogy ennek a rendszernek a szisztematikus működtetésére nem fordítódik gond vagy erőforrás.
Az utóbbi néhány évben megvalósított MÉTA térképezés (Magyarország ÉlőhelyTérképezésének Adatbázisa-http://www.novenyzetiterkep.hu/meta/altalanos.shtml)
a vegetáció-monitoring fontos elemeit tartalmazza. A gondos és nagy erővel elvégzett terepi felvételezés eredményeként kisebb felbontású (36 ha-nyi egységre egy
adat), de egyenletes, megbízható digitális állomány készült, ami számos további
elemzés alapja lehet.
Új, szélesebb alapokon nyugvó megközelítést célzott meg a Környezetállapot
értékelési projekt (2003-2005) (www.kep.taki.iif.hu), amely a bővebb értelmezésű
környezetértékelés módszertanának kidolgozása mellett, monitorozási, adatgazdálkodási és -feldolgozási, értékelési módszerek áttekintésére is vállalkozott. Megkísérelte
többek között a nemzetközivel koherens, hazánkban alkalmazható indikátor-együttes
meghatározását.
A 2. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008) - megerősítve a biodiverzitásra és a térszerkezeti jellemezőkre vonatkozó hosszabb távú irányokat - számszerűen azt tűzte ki célul, hogy többek között a veszélyeztetett növényfajok száma
2003-ról 2008-ra 10%-kal csökkenjen, az őshonos fafajokkal borított erdőterületek
aránya 9,5-ről 10,5%-ra növekedjen, az összefüggő természetes és természetközeli
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területek 14%-os aránya szinten maradjon. Ezzel jelenleg az a gond, hogy a városok,
ipari parkok, vonalas létesítmények területnövekedése, a felhagyott ipari és bányaterületek elmaradó rekultivációja épp ellentétes hatást fejt ki, így a természetközeli
területek aránya most csökkenő tendenciát mutat (Bulla M. - Vári A. 2002). A
biodiverzitás és a a táji változatosság csökkenéséhez a Kárpát-medencében leginkább
a szántóföldi haszonnövények homogén területei és a gyümölcstelepítések járultak
hozzá. A szerteágazó célrendszerből kiemelhető szándék a védett természeti területek
jogszabályi védettségének 9-ről 11 %-ra történő növelése. Az emberi hatás táji megjelenését a hemeróbia mértékével szokták jelölni (az oligo—mező—eu—poly—meta
szintek az egyre intenzívebb hasznosítást jelentik, amik eltérő puffer-kapacitást, toleranciaképességet jelölnek). Csorba P. (2006) ebbe az érintettség intenzitását jelző
kategóriákba sorolta be a CORJNE adatbázis egységeit.

3.7 A hazai környezet zaj- és hulladékterhelése
3.7.1 A hazai környezet zajterhelése
A környezeti zaj a környezetminőség fontos tényezője, leginkább azért, mert számos egészségügyi kárt okozhat. A Környezetgazdálkodási Intézet felmérése szerint
a lakosság több mint harmada érintett zajszennyezéssel. A zajok forrásait közúti,
vasúti, légi közlekedési és ipari (üzemi) csoportokba sorolják. Ezek között legnagyobb arányban - 90%-ban - a közúti eredetű zajszennyezés szerepel, a lakosság is
ezt jelöli meg elsődleges zavaró forrásként. Ezt a vélekedést visszaigazolják a mért
adatok is, a KGI (Környezetgazdálkodási Intézet 2004-ig működött - újabban más
szervezetek vették át az adatgyűjtést) 1995 óta a nagyobb forgalmú közutak közelében mért sok száz nappalra vonatkozó adatának 48%-a, az éjszakaiaknak pedig
28%-a 65-70 dB közé esett. Zavaró mértékűnek ítélik a 65 dB-nél erősebb zajt.
A zaj - szemben pl. a belvízveszéllyel vagy szélveréssel - lokáüs környezeti terhelést jelent, regionális elemzésére adatok nem állnak rendelkezésre. A környezeti zajok
forrása is lokális elem (gyár, út, repülőtér, kulturális rendezvény stb.), a mérések is
ilyen léptékűek. Ezekből regionális szinten, megalapozott következtetéseket nem
lehet levonni.
Ahhoz, hogy a környezet zajterhelését megállapítsuk, és stratégiát dolgozzunk ki
annak csökkentésére, először is jó adatokkal kell rendelkezni. Az adatokat zajtérképen
kell rögzíteni, valamennyi zajforrás figyelembe vételével. Maga a zajterhelési térkép
elsősorban számításokra épül és tetszőlegesen választott felületnagyság-bontásban
tudja megjeleníteni a terület tényleges zajterhelését. A 280/2004. Korm. rendelet az
ábrázoláson kívül a környezeti zaj kezelését szabályozza. Többek között meg kell adni az adott zajterheléssel érintettek számát - az ábrázolást 5 dB-es lépésközzel kell
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megjeleníteni - , továbbá azon személyek becsült teljes létszámát, akik olyan lakóépületekben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot érő zajterhelés (4 m-rel a talajszint
fölött meghatározott Lé-jel) értéke a következő sávok valamelyikébe esik: 50-54,
55-59,60-64,65-69, > 70 dB (nappalra más értékek érvényesek). A megjelenítésen
túl (48.a, 48.b ábra) a zajterhelés csökkentésének stratégiáját kell megfogalmazni. A
zajtérképet a rendelet szerint a budapesti agglomerációra és 100 ezer lakosnál nagyobb létszámú városokra kell elkészíteni.
A zajtérkép alapját egy várostérkép (vagy terepmodell) szolgáltathatja, és azon térképes formában különböző színekkel kell ábrázolni a zajterhelés mértékét. Ennek tartalmi és formai szabályait a 25/2004. KvVM rendelet rögzíti. Ez nem tervezési alaptérkép célú, de arra alkalmas viszont, hogy a fejlődést, az intézkedések hatását nyomon kövessük rajta. Szakmailag nagyon jól kidolgozott a Budapesti Önkormányzat
által kezelt GIS alapú, interaktív zajtérkép (http://terkep.budapest.hu/website/
zajterkep_html/zaj_index. htm).

48.a ábra. Példa a közutak zajtérképére
48.b ábra. Példa az üzemi létesítmények zajtérképére
(Budapest, Flórián tér környéke)
(Budapest, Zápor utca és környéke)
(Forrás: H K Á 2005, p.113)

A rendelet által előírt intézkedési terv elsődleges célja a lakókörnyezetek zajterhelésének csökkentése. Ahhoz, hogy a terhelés mértékét összemérhetően ítéljük meg,

64

3. Magyarország környezeti állapota 90

szükség van a zajjal kapcsolatos küszöbértékekre, amelyek az esetleg szükséges cselekvés mértékét és irányát is jelzik. A 8/2002. KöM-EüM együttes rendelet az üzemi
(telephelytől, berendezéstől, technológiától függő, valamint a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú stb.), építőipari, közlekedési külső forrástól származó zaj terhelési határértékeit napszaktól, helytől függően szabályozza. így pl. a
közlekedésből származó zaj üdülőterületen éjjel 35, autópálya, autóút mentén 50, lakóépületben az előző helyen és időben 45, az utóbbin 55 dB-es határértéket határoz
meg. A zajtérképek és a küszöbértékek összehasonlításával számítható a konfliktustérkép, ahol a különböző forrásokból származó zajok az egészségügyi határértéket
meghaladják (49. ábra). A 280/2004-es rendeletben is megkívánt intézkedési csomagnak emiatt elsősorban a zajvédelemről kell szólnia.

49. ábra. Konfliktusok a budapesti egyszerűsített zajtérképén (kivágat) Piros - a küszöbértéket
> 10 dB-lel meghaladó értékű terület, narancs - a küszöbértéket 5 - 1 0 dB-lel meghaladó érték,
sárga - küszöbértéket 0 - 5 dB-lel meghaladó érték
(Forrás: http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_www/viewer.htm - 2007)

A zajvédelemre és a nappali-éjszakai zajcsökkentésre sok kimunkált technika áll
rendelkezésre, de tartósabb megoldást a zajt okozó források állapotának általános ja-

64 3. Magyarország környezeti állapota
vitása jelenthet. így pl. modernizálni kellene a döntő többségben a rossz minőségű
és elavult műszaki állapotú járműállományt, fokozatosan karban kellene tartani a
zajforrásokat, továbbá ajánlott a forgalomszervezés korszerűsítése is (pl. sebességkorlátozás, nehéz teherforgalom kitiltása). A zajterhelés csökkentésére a különféle árnyékoló, zajnyelő berendezések használatától, a villamospályák „szigetelésén" át, a
„zajfogó aszfalt" alkalmazásáig sok megoldás létezik. A stratégiai tervek zajvédelmi
prioritási sorrendjében első helyen üdülő, gyógyhely, egészségügyi terület, védett
természeti területek vannak, amit a (kisvárosias, majd a nagyvárosias) lakóterületek
és utána a gazdasági övezetek követnek.
3.7.2 A hazai hulladékgazdálkodás néhány sajátossága
A hulladékok a termelő és fogyasztó tevékenység során keletkező, a keletkezés
helyén feleslegessé vált anyagokat jelentik (Kerényi A. 2003). Ezek környezetkárosító
hatásainak felismerése, a természeti erőforrások takarékos használata és a környezetet
érő terhelések csökkentése az elmúlt évtizedben egyre fontosabb céljai közé tartoznak
a hazai hulladékgazdálkodásnak.
A hulladékok keletkezése, típusai
Magyarországon csökkenő trenddel évente összesen mintegy 70 millió tonna
hulladék keletkezik. A hulladékokra három fajta csoportosítást szoktak alkalmazni:
veszélyes hulladék (amelynek valamelyik összetevője az élővilágra, egészségünkre veszélyes, ezeket a 16/2001. KöM rendelet és a 98/2001. Korm. rendelet határozza
meg), települési hulladék, és a termelési forrású, nem veszélyes hulladék. A hulladékok kezelését szabályozó törvény (2000. évi XLIII. törvény) más osztályozást
használ. Ez 16 csoportba sorolja a hulladékokat az ércbányászati meddőtől a lejárt
szavatosságú termékeken át a háztartási eredetű anyagokig (részletezés a törvény 1.
mellékletében). Ez a több arcúság nem könnyíti meg a pontos adatgyűjtést.
A legnagyobb mennyiségű hulladékot, majdnem az összes ilyen anyag felét a biomassza jelenti, ennek döntő része visszakerül a biológiai körforgásba (OHT 2003).
A fennmaradó nem veszélyes hulladékban legnagyobb arányt (kb. 20 millió t) az ipari, nem veszélyes hulladékok képviselik (50. ábra), amelyek nagy része erőművi salak,
meddő és ipari szennyvíziszap. Mennyisége erősen csökkenő. A nem veszélyes hulladékok másik nagy halmazát a nagyobb részt háztartásokból származó települési szilárd (kb. 5 millió t) és folyékony hulladékok jelentik. Az előző mennyisége kis mértékben, néhány éve stagnál, az utóbbié erőteljesen csökken annak ellenére, hogy a begyűjtött és ellenőrzötten kezelt ezen hulladékok fajlagos aránya nő. Ma kb. a 10 millió t mennyiség felét lehet nyomon követni (OHT 2003), a szikkasztás még mindig
nagy arányú (kb. 40-60% közötti). A szennyvíziszap fokozatosan növekvő mennyisége a bővülő csatornázottság következménye, területi gondjairól a 3.5 fejezetben
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bővebben szóltunk. A mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
mennyisége kb. 5 millió t, ezek döntő hányadukban szintén szerves hulladékok.

2000

2001

2002

2003

50. ábra. A képződő hulladékok mennyisége Magyarországon 2000 és 2003 között
( H K Á 2 0 0 6 , KvVM http://www.kwm.hu/index.php?pid=9&sid=98diid=l 114)
(a biohulladék az egyéb gazdálkodói körbe sorolva)
A - veszélyes hulladék, B - települési szennyvíziszap, C - települési folyékony
D - települési
szilárd
E - ipari nem veszélyes
F — mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes ~

Minden kezelés, gazdálkodás lényegében a hulladékok veszélyes vagy nem veszélyes jellege szerint válik szét. Más szabályozás szerinti eljárást igényelnek a veszélyesnek minősülő hulladékok. 2002-ig a bejelentések alapján 3 - 4 millió t veszélyes hulladékot tartottak nyílván, ami 2002-től jelentősen csökkent. Ennek részben az az oka,
hogy bizonyos kategóriájú hulladékok kikerültek a rendszerből, de lényegesebbnek
tűnik a timföld-gyártással kapcsolatos vörösiszap képződésének és lerakásának megszűnése. Ma a veszélyes hulladék nagy része a feldolgozóiparból származik (fémkohászati, fémfeldolgozási salakok, ásványolaj eredetű hulladék), de közel 1 millió tonnát tesznek ki az erőművek és a hulladékégetők égetési maradékai (OHT 2003). Regionálisan Budapest, Gvőr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megye a legnagyobb termelő, a hulladékok főként mezőgazdasági (állatfeldolgozás), másik jelentős részük
építési eredetű (51. ábra).
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51. ábra. A 2003-ban a legnagyobb mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok
(vörösiszap nélkül) t/év-ben (Forrás: KvVM 2006, AHK WEB http://www.ktm.hu/index.php?pid=9&sid=9&hid=1114 )
A - állatfeldolgozás hulladéka, B - veszélyes anyagokat tartalmazó föld- és kő —, C - veszélyes
anyagokat tartalmazó kazánból származó hamu és salak
D - olajszeparátor
E - ipari
szennyvíz biológiai kezeléséből származó —, F - elhullott állatok tetemei, G - halogénmentes
hűtő-kenő emulziók, H - leölt állatok gyomor és béltartalma, I - ipari szennyvíz másfajta
kezeléséből származó
J - csont, bőr, pata, köröm

Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás egyik legelőrelátóbb módja a hulladékok képződésének
megelőzése. Mint jeleztük a különböző típusoknál eltérő mértékűek és irányúak ezek
a mennyiségi változások, az egyedüli gond az, hogy a kívánatos csökkenés nem a
környezettudatosság növekedésének vagy a tudatos megelőzésnek, hanem inkább a
gazdasági visszaesésnek a következménye. így tehát a hulladékok kezelésének kérdését hosszú távon is rendezni kell. Ezt a hazai gyakorlat a hulladékgazdálkodásról szóló (2000. évi XLIII.) törvény és számos rendelet alapján szervezi. Ezek szabályozzák
ugyan a rendszer kereteit, de a változó cselekvési célokat a törvény alapján elrendelt
Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT, 2003) fogalmazza meg, legutóbb a
2003-2008-as időszakra. A magyar változat URL címe: http://www.kwm.hu/
szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/hulladekgazdalkodasi_tervek_oht_ma
gyarul.html. A hulladékok hasznosítása hazai viszonylatban alacsony. Fokozottabb
felhasználás leginkább a sajátos helyzetű biomasszáról mondható el (pl. beszántják),
de az O H T 2003-as adatai szerint a települési szilárd hulladék mindössze 3%-át, az
ipari és mezőgazdasági eredetűeknek kb. egyharmadát hasznosítják. A szennyvíziszap
40, a veszélyes hulladékoknak pedig 20%-áról mondható, hogy hasznosítják, amiket
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a termékdíj alkalmazása, ill. abból adódóan néhány termék (gumiabroncs, akkumulátor stb.) külön kezelése tett lehetővé.
A hulladékok ártalmatlanításának három módja ismert: az elégetés, a felhasználás
(újrahasznosítás) és a lerakás. Az előzőek alapján sejthető, hogy ez utóbbi kezelési
mód a leginkább jellemző, a biomasszát kivéve minden hulladéknak legalább felét deponálják, a települési szilárd hulladékok több mint 80, a veszélyes hulladékoknak pedig közel 75%-át. így könnyen érthető, hogy az ártalmatlanításnak ezt a módját rendeletekkel jól szabályozni kell. A 20/2006. KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos elvárásokat foglalja össze, és mivel ez alapvetően földrajzi sajátosságokon alapul, néhány elemét kiemeljük (ezek a rendelet mellékletében rögzítettek). A hulladéklerakók kérdése azért is fontos, mert a létező kb.
3000 db-ból ma még sok küzd, hogy megfeleljen a környezeti kritériumoknak.
A hulladéklerakó helyének kiválasztásánál a területrendezési, természet-, táj- és
vízvédelmi feltételeken túl figyelembe kell venni földtani, hidrogeológiai tulajdonságokat, gondolni kell a termőföld védelemére is. Kedvezőtlen feltételek esetén nem
létesíthető hulladéklerakó pl. erózió-veszélyes területen, mozgásveszélyes vagy felszín
alatti vízminőség-védelmi területen, továbbá mezőgazdasági művelésre alkalmas közepes, vagy annál jobb minőségű szántón, valamint védett területeken. A lerakókat
lakóterülettől, ill. más védendő területektől - a hulladék típusától függően - min.
300-1000 m távolságra kell elhelyezni. Kevés kritérium felhasználásával elkészült a
hulladéklerakók WEB adatbázisa is (Karig G. et al. 2005).
Szabályozták a hulladéklerakó fizikai kivitelezését is: ezeket olyan műszaki védelemmel kell megépíteni, amely biztosítja a hulladéklerakó teljes élettartama során a
környezeti elemek, különösen a közvetlen környezetében lévő felszíni és felszín alatti
vizek, a földtani közeg és a levegő szennyeződése elleni védelmet. így pl. a hulladéktól függően szigetelni kell a lerakót, a „k" tényező (az agyag szigetelő képessége) és
a vastagsága alapján. A nem veszélyes hulladéknál k < 1,0 x 10 a lerakót pedig > 1
m vastagságú anyagban kell kialakítani. A veszélyes hulladékokra ugyanezek az értékek k < 1,0 x 10 Q és a vastagság >5 m. A szigetelő természetes anyagból is építhető. A lerakóknál biztosítani kell a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai stabilitását,
külön, önálló kezelési rendszert kell létesíteni a csurgalékvíz és a csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére, a kerítésen kívül pedig olyan véderdőt szükséges létesíteni, amely
megakadálvozza a hulladék széllel való elhordását.
A jogszabály rögzíti a hulladéklerakóra kerülő anyagok szennyező koncentrációjának felső határértékeit, és több anyagra kihelyezési tilalmat szab meg, így pl.
humuszos és tőzeges anyag nem rakható le. A működéshez monitoring rendszert kell
üzemeltemi, ahol naponta kell mérni a fontosabb meteorológiai tényezőket (pl. csapadék mennyisége, hőmérséklet, uralkodó széliránv és szélerő, párolgás, páratartalom), havonta a vízrajzi tényezőket, a csurgalékvíz mennyiségét és minőségét, a fel-
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színi víz vízhozamát és összetételét, valamint félévente a felszín alatti vízszintet és a
víz összetételét.
A hulladéklerakás felhagyásához a külön jogszabályban előírt teljes körű környezeti felülvizsgálatot kell lefolytatni, és kötelező a rekultiváció elvégzése. A rendelet
szerint 30 évre kell kialakítani a hulladéklerakó zárórétegét, meg kell valósítani és
működtetni kell a gáz és csurgalékvíz gyűjtési/kezelési rendszert, és fenn kell tartani
a környezeti monitoringozást is. A rekultivációt EU-s pályázatok pl. KMOP 3.3.2.és
ágazati projektek is segítik pl. KvVM pályázata az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira.
Hulladékgazdálkodási célok
Az OHT programokba rendezve tartalmazza a javasolt középtávú cselekvési
terveket. Ebben külön terv készült a gyártóknak, a fogyasztóknak, hulladéktermelőnek és -kezelőknek is arra nézve, hogy miként lehet a környezet terhelését csökkenteni. A célok minden típusra vonatkozóan a hulladékok mennyiségének csökkentését és a hasznosítás kiszélesítését szorgalmazzák (OHT programok 2003-2008).
Az ipari hulladékkeletkezés megelőzése érdekében az együk legfontosabb feladat az
egységnyi GDP-re eső hulladékmennyiségnek legalább az EU átlagszintjére való
csökkentése. Ennek mértéke ma kb. kétszer akkora, mint a megcélzott szint (1998ban több mint háromszoros volt), de új technológiák alkalmazásával ez megvalósítható. Cél az is, hogy csakis az iparban a nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékkezelés terén 2008-ra célként fogalmazódott meg, hogy a képződő élelmiszeripari szerves hulladék megközelítőleg teljes
mennyisége visszakerüljön a természetes biológiai körforgásba (bedolgozás a talajba,
másodlagos feldolgozás, komposztálás). Épp ezért a biológiai úton lebontható növényi és állati hulladékokat nem lerakással, hanem feldolgozással kell ártalmatlanítani.
A környezetkímélő (pl. bio) termelési módszerek elterjedése csökkenti a nem hasznosuló melléktermékek mennyiségét.
Hasonló a törekvés a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatban is, itt a biológiailag lebomló szerves anyag lerakását 2007-re 50%-ra, 2014-re pedig 35%-ra kell
csökkenteni (a 200l-es bázishoz képest). Ma inkább csak szándék, mint reális cél,
hogy 2008-ra az EU környezetvédelmi követelményeket teljes egészében ki nem elégítő lerakó ne működjön. Csökkentheti a lerakás terhét a nagyvárosok közelében
javasolt, regionális települési hulladékégetők létesítése is.

4. A hazai természeti
erőforrások és adottságok

A táj alkotó elemeinek az utolsó ezer évre vonatkozó változására eléggé sok információ áll rendelkezésünkre. Az eredmények ezzel együtt inkább egyfajta tendenciát
jelenthetnek, mintsem precíz, statisztikailag jól jellemezhető állapot-változásokat.
Az éghajlat változása
Ezen időszak éghajlat-változási irányairól van információnk, hisz különböző módszerekkel a meteorológiából ismerünk megfigyelésen, később mérésen alapuló adatokat, ami révén tendenciákat, korszakokat lehet maghatározni. Hsu, K. (1998) pl.
kb. 600 éves globálisnak vélt ciklusokat próbál rekonstruálni a kínai írott megfigyelések alapján, amelyek szerint a jelenlegi klímaoptimum 1820-tól indítható, a kis jégkorszak nevű klímaromlást 1280-1820 közé, a középkori rövid éghajlati felmelegedést a 600-1280-as időszakra, a kora keresztény kis jégkorszakot 60-600 közötti
időre teszi. Az eredményeket közel 7.000 évig vissza tudja vezetni. A kis jégkorszak
egybeesik a napfoltok gyakoriságának régebb óta tudott csökkenésével is (a 13. századtól Wolf, Spörer és a Maurer nevű szakaszokat jegyeztek fel, az előbbinél több,
mint egy évszázadig nem említenek, az utóbbinál pedig hét évtizeden át alig rögzítettek napfoltokat).
Az alpi gleccserek elemzése (Jörin, U. et al. 2006) egyezést mutat ezekkel a megfigyelésekkel, az utolsó lehűlési szakaszra, a „kis jégkorszakra" három jelentős glecscser-előrenyomulást is rögzítettek (innen adódott a „jégkorszak" megnevezés is). Az
ősemberemlékek (pl. a jégbefagyott Ötzi), több mint 5.000 évre is visszanyúlnak
(57. ábra). A klímaromlás, a kis jégkorszak Izlandon mára 13. században jelentkezik,
és európai léptékben nyomon követhető az egész jelenség Ny-ról K-felé történő
időbeli eltolódása (azaz K-en később kezdődhetett és tovább tarhatott). Tény, hogy
a gleccsermozgások 30-50 éves ritmust mutatnak, ami azt jelzi, hogy a kárpát-medencei 150-350 éves kis jégkorszakot sem kell egységes szakasznak felfogni.
Lean, J.-D. Rind (1998) 1600-ig tudta visszavezetni (megbecsülni) a napsugárzás intenzitásának változását, és azt tapasztalta, hogy ebben a 400 éves szakaszban
1600-1800 között volt annak mélypontja, ezen időszak alatt az erőssége mintegy
0,24%-kal csökkent. Ez jól összecseng a legutóbbi klímaromlás jelzett időszakával,
illetve annak kontinentális, európai intenzitásával. A hőmérsékletben ez fél fok hűlést
jelenthet az E-i féltekén. (1850 és 1910 közötti fák növekedése, dendrológiai elem-
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ság is relatív kategória, egyesek erőforrássá „léphetnek előre", míg mások adottsággá
minősülhetnek. Mind az adottságoknak, mind az erőforrásoknak több ismert értékelési rendszere is van, az értékelésnél azonban gyakran a potenciálok szétdarabolása,
lecsupaszítása történik kényszerűen. A különböző tényezők összevonásának lehetőségét leginkább a pénzügyi alapon történő értékelés biztosíthatja, ahol a pénz az erőforrás értékeinek közös dimenziója (Marjainé Szerényi Zs. 2000). Az erőforrások és
adottságok (a közgazdászok környezeti vagy természeti javakról beszélnek) közé sorolhatók a környezeti elemek nagy része (pl. víz, talaj), egy tájkép szépsége, védett
természeti értékeink, a különböző élőhelyek. Ezek pénzügyi értékelésével az a gond,
hogy nem tartozván a hagyományos magántulajdon körébe, nincs piacon kialakult
áruk. Nem így az ásványkincsek, amelyek ára a piacon, a kereslet-kínálat függvényében alakul ki.
A természeti erőforrások maguk igen összetett tartalmúak, ha az értéküket számba
kívánjuk venni. Egy barlangnál a használattal függ össze pl. a turisztikai látványosság,
a vízbázis-védelem, a gyógyhatás. Ugyanakkor a kultúrtörténeti, információs érték,
az örökségi és az esztétikai érték a használaton kívül jelentkezik (Marjainé Szerényi
Zs. 2001, Búzás N. 2005. - 52. ábra).
Természeti
erőforrások

I

I

Használattal
összefüggő

Nem
használattal
kapcsolatos

ertekek

értékek

J

I

Közvetlen
Közvetett
Választási
Örökség értéke Létezési érték
használói érték használói érték lehetőség értéke
52. ábra. A természeti erőforrások érték-összetevői (Búzás N. 2005 után)

Az erőforrásokat leggyakrabban két csoportra osztják: megújulókra és fogyókra
vagy kimerülőkre, amelyek mennyisége véges. Hazai tekintetben a folyamatosan termelődő vagy megújuló erőforrás kategóriánál a nap-, a geotermikus, a légkori energia
(szél), a vízi energia, a biomassza jön számításba és többnyire ennek tekinthető a talaj
és a vízkészletek egy további része is (Bora Gy. - Korompai G. 2003).
Az EU ajánlása szerint 2010-ig az energiafelszanálás 12%-át kellene ilyen energiából biztosítani. Az állam ezt támogatandó a megújuló energiaforrásból előállított
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villamos energia kötelező átvételét a 2007. évi LXXXVI. törvényben írta elő. (Vannak olyan régiók, ahol rövid időn belül tervezik a teljes energiaszükséglet megújuló
erőforrásból történő előállítását - ilyen pl. Hessen Németországban. Furcsa ellentmondás, hogy ez a terv épp a környezeti terhelés miatt nem tud sikeres lenni.)
Ebben a tekintetben a hazai lehetőségek általában meglehetősen korlátozottak,
a biomassza esetén a legjobbak, de az egyik gyenge pont az, hogy ezen energiafajta
2006-os, a lehetőségek majdnem 80%-át elérő kihasználásának több mint a felét
tűzifa elégetésével produkálták. A 6. fejezetben részletesebben elemezzük azt a konfliknist, amit az agrár eredetű biomassza energiacélú felhasználása a mezőgazdaságban, a termények árában, a talaj minőségében és az ökológiai állapotban kelt. A nap-,
a szél- és a vízi energia összesen 1,7%-kal részesült a megújuló energia-felhasználásban, míg a geotermikus energia 6.6%-kal (Energia Központ Kht 2006).
A megújuló energiaforrások hazai potenciálját több projekt keretében is megbecsülték. Az MTA Megújuló Energia Bizottság (2006) szerint ennek elméleti értéke
2500 PJ/év, de a reálisan kihasználható potenciál lényegesen alacsonyabb, figyelemmel a technológiai, gazdaságossági és várható jövőbeni rendelkezésre állás szempontjaira. Értékét 100-1200 PJ/év nagyságra becsülik (GKM 2007), ennek töredéke
a valós használat (4. táblázat). Az ország becsült megújuló energiaforrás éves potenciálját az éves kb. 1000 PJ energia-szükséglethez kell viszonyítani.
Az megújuló energia alapú villamosenergia-termelés a tűzifa-használat kívánatos
csökkentése miatt vissza is esett 2006-tól. Ezek a források hazánkban több mint
1500 GWh áramot biztosítottak. A medence helyzet, a vékonyabb, kb. 8 km-es
kéregből adódó pozitív hőfluxus miatt kedvező a geotermiákkal történő ellátottság.
Ez az adottság nemcsak a laza üledékekből felépülő síksági területeken, hanem a karbonátos és vatikáni üledékekből álló dombsági-hegyvidéki területeken is rendelkezésre
áll (53. ábra). A potenciálisan a felszínalatti vízkészletben tárolt 4,7 millió-ra becsült
petajoule-ból optimista számítással 50 (esetleg 250) petajoule, az ország energia
szükségtelének 5-10%-a (nehezen becsülhető) használható fel. Az elterjedés korlátját
jelenleg a felhasználás és a beruházás nagyobb költségigénye, valamint a környezeti
következménvek (pl. a keletkező magas sótartalmú víz kezelése) képezik.
4. táblázat
A megújuló energiaforrások Magyarországon (Giber J. 2005 után)
PJ/év energia

biomassza

geotermia

szél

víz

Potenciában felhasználható

58

50 (250)

7.2

5

4

Jelenleg hasznosított

31

0.03

0.7

0.01

3.2

napsugárzás

100
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A szélerő hasznosítási kísérletek 50 évre nyúlnak vissza. A szélsebesség mérések
ekkor meteorológiai és repülési szempontból készültek, a szélenergia becslések nem
voltak a mérések céljai. Az 1990-es évek elején az MVM 10 mérőhelyen számított
évi átlagenergia-mennyiségeket (a gond, hogy adatok csak a talajszint közelében állnak rendelkezésre). Ezek alapján, három helyen, a Kisalföldön, Komárom megyében
és a Mátraalján érte el a szélenergia a 120 W/m 2 értéket (Energia Központ 2006).
A Kárpát-medencében a 3-4 m/s-nál nagyobb szélsebesség, amelynél már el tudnak
indulni a szélgenerátorok, 60-75%-os gyakorisággal fordul elő. Ezzel együtt az ország teljes területére az elérhető teljesítmény 1 TW, ami inkább 3-4, mint 7 PJ/év
energiaforrást jelent (Vajda Gy. 2001)

53. ábra. Az 50 °C-nál melegebb porózus vízadó rétegek vastagsága (fekümélysége)
(Loberer Á. 2004 után)
A - mezozóos kőzetek a felszínen vagy felszín-közeiben, B - paleozóos kőzetek a felszínen vagy
a felszínközeiben, C - neogén vulkáni kőzetek a felszínen vagy felszínközeiben, D - az E U vízkeret irányelv végrehajtásához lehatárolt porózus termálvíztartók a víztest lehatárolása. A szintvonalak az 50 °C-nál melegebb víztartó összlet fekümélységét mutatják 200 m-től (kék) 2 0 0 0
m-ig (vörös)

A mezőgazdasági teljes bioprodukció 800-1000 PJ/év nagyságú, de a potenciális
melléktermékek nagyobb részét takarmányozásra, talajerő-pótlásra visszaforgatják,
és energiacélú felhasználásra ennek ötöde-tizede kerülhet. Ennek az energiamennyiségnek a tizede származhat az erdőkből kitermelhető évi 2-2,5 millió t tűzifából.
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Magyarország adottságai a napenergia-ellátottság terén meghaladják az európai
átlagot, hisz a lehetséges napsugárzás közel fele ténylegesen be is következik, 19002200 óra/év értékben. Ez a besugárzás évente átlagosan 1300 kWh/m 2 (Energia
Központ 2006) energiát ad (5. táblázat), amelyben a regionális eltérés országos
szinten alig 6-8%. A jelenlegi napkollektoros technológiát számos, a napenergiát
intenzívebben hasznosító területen naperőművekkel váltják fel, és a becslések szerint
a jelenlegi technológia ára 2012-2015-re lesz versenyképes. Egyes felmérések a napenergia potenciálját (figyelemmel az ökológiai korlátokra is) 400 PJ/év nagyságúra
teszik (Vajda Gy. 2001).
5. táblázat
Magyarországra, vízszintes felületre naponta és havonta érkező átlagos
napsugárzás (Energia Központ 2006)
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Év összesen

Átlagos besugárzás
(kWh/m 2 , nap)

Összes besugárzás
(kWh/m 2 , hó)

0,7756
1,468
2,733
4,13
5,171
5,75
5,807
4,988
3,82
2,184
0,826
0,533
3,2

24
41
85
124
160
172
180
155
115
68
25
17
1166

A vízi energia szerény hazai adottságokkal, de hasznosítása komoly hagyományokkal rendelkezik. A szabályozások előtt több tízezer vízimalom működött a folyókon. Kihasználva a fokrendszer nyújtotta lehetőségeket is (lásd 5. fejezet), összteljesítményük 50-60 MW lehetett. A vízimalmok működése a gondos vízgazdálkodás
megszűnése és a szárazodás miatt gazdaságtalanná vált, a későbbiekben fokozatosan
megszüntették őket, szerepüket a szélmalmok vették át. Ma több érv szól amellett,
hogy létesítsünk törpevízműveket, de itt az alapvető gondot a nagy beruházásigény
és a magas fajlagos költség jelenti. Az 5 MW-nál nagyobb vízi erőműveket (melyek
már hatékonyabbak) nem támogatja pénzügyileg a villamosenergia-törvény (2007.
évi LXXXVI. törvény). Mások - az elmúlt 50 évben sokszor felvetődött, de különböző okok miatt általában elvetett - síkvidéki vízlépcsők megvalósítását szorgal-
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mázták. Az ország elméleti vízerőkészletét, 50%-os tartósságú vízhozamok esetén,
kb. 7 milliárd kWórára becsülik, a potenciál 70%-a a Dunára esik (Hajdú Z. 1999).
Ez még homogén vízhasznosítás esetén is jelentős érték. Mértékadó számítások szerint a hazai vízfolyások elméleti potenciálja 100 PJ/év, de ebből átlagosan csak 16
PJ/év-et minősítenek gazdaságosan kiépíthetőnek (GKM 2007).
Összességében azonban azt kell megállapítani, hogy a megújuló energiák esetén
figyelembe kell venni azok jelenlegi alacsony átalakítási hatásfokát, ami miatt együttesen a megújuló energiaforrások fajlagos beruházási költségcsökkenése ellenére a
jelenlegi energiaszükségletnek csak kis részét tudnák kielégíteni (54. ábra). Optimizmusra nincs nagyon okunk, mert ez az arány stagnál, nem mutat pozitív elmozdulást.
A globális klímaváltozás a víz hasznosítási tervezését is módosíthatja, aszályos időkben öntözés nélkül a növénytermesztés sem hozza ugyanis az elvárt eredményeket.
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54. ábra. Az egyes megújuló technológiák 2020-ig várható beruházási költség-csökkenése
(forrás: GKM 2007).
A - vízerőművel előállított energia, B - geotermális
C - gáznemű kogenerációs biomassza —
(CHP), D - gáznemű biomassza
E - szilárd kogenerációs biomassza
F - szilárd
biomassza
G - szél
H - naphő — hasznosítás, I - napelem —, J - ár-apály —

A kimerülő, nem megújuló erőforrásokat - a földtani, bányászati szemléletben a
nyersanyagok fogalmaként szokták használni - sok szempont szerint lehet osztályozni:
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halmazállapot szerint (pl. szilárd - kőszén, érc, folyékony - kőolaj, légnemű
- földgáz),
anyagi összetétel szerint (érc - pl. vasérc, nem érces anyag - pl. kaolin, fosszilis
anyag - pl. kőolaj),
keletkezés alapján (fosszilis - pl. kőolaj, vulkáni - pl. rézérc, üledékes - pl.
mészkő),
felhasználás szerint (energiatermelés, vegyipari nyersanyagok, ipari területen
használható fémek, építő- és cementipari nyersanyagok). A tárgyalás a következőkben ezt a tagolást követi.

A rendszerváltást követően nincs ezen erőforrásokat érintő termelési kényszer
Magyarországon, így mód van ezek stratégiai célú használatára. Ez nem kompenzálja
persze egyrészt azt a sajátosságot, hogy a legtöbb ilyen erőforrás tekintetében legfeljebb közepesen ellátottnak lehet minősíteni az országot, másrészt, hogy ezen erőforrások többnyire felszín alattiak, mennyiségük nehezen becsülhető (a gazdasági fejlettség, igény és technika, vagy az aktuális ár függvényében a készletük változó értékű).
Ezeknek az erőforrásoknak a felhasználása az elmúlt 15 évben jelentősen átalakult,
az ércek és energiahordozók termelése fokozatosan (mintegy felére) csökkent, az építőipari nyersanyagoké kétszeresére nőtt. A 6. táblázatban bemutatott ásványvagyonhelyzet alapján látszik, hogy a szilárd energiahordozókból rendelkezünk jelentős készlettel (olykor több mint 100 éves a készlet nagysága mai felhasználás mellett), de
Mátra- és Bükk-aljai ligniten kívül csak a leállításra készülő Gerecse peremi barnaszenet bányásszák. Az előbbi kb. 7 millió éves korú lignit, amely a pannon tenger
transz- és regressziójának ismétlődésével, az egykori parti területek mocsaras környezetében képződött. A tengerszint változását a több tucat „szenes" zóna jelzi, amelyek közül csak a legvastagabb éri el a méteres vastagságot. Az energiatermelés szempontjából ez a fajta fosszilis energiaforrás ma a legjelentősebb a mennyisége miatt.
Az egykori vegetáció emlékét őrzik a 2007-ben, Bükkábrányban talált és kiemelt,
majd múzeumba szállított 11 db robosztus, mocsári ciprus maradvány.
A Kárpát-medencebeli barnaszenek jellemzően harmadidőszakiak, jelentős készletük kisebb részben termelhető ki gazdaságosan. Ezek a tengerelöntések peremi zónáihoz kapcsolhatóak, a mai helyzetük szerint a paleogén vonaltól E-ra elhelyezkedően
a középhegységi területeket érintették. Az eocén tenger nyomai csak a Dunántúlon
találhatóak, ÉK-i irányban csökkenő vastagságban húzódnak (a Zalai-dombság 1000
m-ről a Dorogi-medence néhány 10 m-éig). A tengerparti előfordulás legtipikusabb
esetei Oroszlány - Nagyegyháza körzetében találhatóak, ahol a barnaszenet az alatta
elhelyezkedő felső kréta-alsó eocén bauxittal együtt bányászták az 1970-80-as években („eocén program"). A bányászatot vízkiemeléssel tartották fenn (a dorogi-medencei kitermelést többek között a magas vízbetörés veszélye miatt zárták be), ami
komoly környezeti kockázatot jelentett, pl. a környező, tatai források elapadtak, de
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a hatás a budapesti források hozamcsökkenésében is jelentkezett (Alföldi L. - Kapolyi L. 2007). A barnaszén-termelés 2004-es megszüntetését tehát a kedvezőtlen teleptani adottságok, a kisebb hatékonyság, valamint, a csak kisebb mértékben figyelembe vett, környezeti gondok magyarázták. (Volt olyan időszak, amikor negyvenszer annyi vizet termeltek, mint szenet - Hubai M. 1992.)
6. táblázat Az ásványvagyon 2004-as helyzete Magyarországon
(Kovács F. et al. 2005 után)
Az arványi nyersanyag

1.
2.
3
4
5
6.
7.
1
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ráfordítás különbségével való szorzata
A másik, fiatalabb, neogén csoportba a Nógrádi- és Borsodi-medence tavi környezethez csatlakozó alsó és középső miocén barnaszenei tartoznak. A feltárt barnaszén-lelőhelyek közül kedvező termelési adottságú a Putnoki-medence készlete, és
speciális értéket képvisel a huminsav tartalmú (talajjavító, növényvédő szer, gyógyszeripari alapanyag lehet) Balinka-Dudar térségi előfordulás. A megszűnt bányászat
ellenére az energetikai célú hasznosításra ezek az anyagok ma is nagy mennyiségben
rendelkezésre állnak.
A Mecsek középső részén előforduló, 2000-től felhagyott feketeszén bányászata
a nem igazán kedvező teleptani adottságok miatt vált gazdaságtalanná, noha az alsó
júra (liász) képződésű szenek több mint száz, tektonikai okok miatt szétcsúszott, 5
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m-nél vastagabb telepben helyezkednek el. A bányák nagy része a metán-felhalmozódás miatt sújtólég-veszélyes volt. A jelenlegi cél a hatékonyabb és gazdaságos kiaknázást lehetővé tevő technológiák fejlesztése (ebben az esetben, pl. a kapcsolódó
metán kitermelése). A Mecsekben feltárt mintegy 300 millió t szénvagyon hasznosításával (akár elgázosítással, akár kitermeléssel) jelentős eredmények érhetők el.
A szénhidrogén-termelés a fosszilis anyagokra épülő energia-előállítás fontos eleme, bár jelenlegi készletei egy emberöltőre biztosítják a jelenlegi csökkenő mértékű
hazai kitermelést (6. táblázat). A készletek az országban két helyen, két eltérő őskörnyezeti helyzetben találhatóak.
Magyarországon a termelést először a zalai mezőkön kezdték meg az 1930-as
évek második felében. Itt a kőolaj a mezozóos karsztosodott mészkő és dolomit repedéseiben és karsztos kavernákban halmozódott fel. A karsztosodást jól jelzi, hogy
a mészkő szokásos 1,5% körüli hézagtérfogatával szemben itt a karsztosodott tárolók
egyszeri karsztosodásra utaló, 8-10%-os értéket mutatnak. A migrációt gáz nem kísérte, emiatt, mára szerény mértékű kitermelése nem tradicionális megoldást kíván.
Az ország másik, az 1960-as években feltárt és a mai hazai termelést jelentő előfordulása mélyebben, harmadidőszaki üledékekben, az előzőtől nagyon eltérő szerkezetben, Algyő körzetében található. A migráció itt többnyire homokköves, tengeri,
tavi, folyóvízi telepeket ért el. A szénhidrogén termelése két kihívás elé néz, egyrészt
részt kell vennie az ellátásban (esetleg növelni pl. kutatással a mennyiségét), javítani
kell a kitermelés hatásfokát, másrészt a (leginkább a széndioxid-termeléssel és pernyekezeléssel kapcsolatos) környezeti kihívásokra megfelelő választ kell adnia. Ilyen környezeti kihívás pl. a Kiotói egyezmény szerinti 6%-kal csökkentendő üvegházhatást
kifejtő gázkibocsátásunk.
Az ásványkincsek és ércek jelentős része a harmadidőszaki vulkáni tevékenységgel,
iU. annak utóműködésével kapcsolatos. Ezeket az érceket ma már nem bányásszák,
a termelés gyakran a „jobb időkre", azaz a magasabb árakra vár (a 0,2-0,4%-os töménységű recski rézérc esetén ez ma 5-7000 USD feletti értéket jelent). A gyenge
minőségű rudabányai vasérc kialakulásában a karbonátos kőzeteket átjárt hidrotermák játszottak fő szerepet. Az eocénban a Zalai-medencétől a Mátráig követhető vulkanizmus, ill. az ahhoz köthető hidrotermák a Velencei-hegységben, Polgárdiban és
Recsken hagytak maguk mögött érctesteket. (Ujabban a recski andezit korát már az
alsó oligocénre teszik). Az ércesedés másik csoportja - hasonló genetikával - a miocén vulkanizmushoz köthető: pl. a nagybörzsönyi, a gyöngyösoroszi és a telkibányai
ólom-, cink- és rézérc.
A hazai bauxit jellemzően a mezozóos karbonátos felszínek trópusi körülmények
között lezajló laterites mállással keletkezett. A trópusi körülmények közötti karsztosodást a felszíni formák is visszaigazolják, hisz a Bakony és a Vértes (Gánt, Halimba,
Szőc, Nyirád stb.) előfordulásait az egykori kúpkarsztok közötti, olykor uvalaszerű
mélyedésekben végbement felhalmozódások jellemzik (8. kép).
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8. kép. Darvastói (Bakony) védett bauxit-feltárás

A bauxitképződés egyesek szerint az eocénbe is áthúzódott, több szakaszban zajlódott le, és újabban már ismert (pl. Csontos L. 1997), hogy anyagukat más, esetünkben vulkáni eredetű összetevők is gyarapították. Ez az oka, hogy a laterites mállás maradékánál több bauxitot találunk a trópusi dolinákban.
Az úrkúti, eplényi mangán-előfordulás jura eleji sekély tengeri üledékhez kapcsolódik, készletei csekélyek. A mangán-bányászat során előkerült paleokarsztot Úrkút
Csárda-hegy védett területe tárja fel (Korpás L. 1998).
A permi szürke homokkőhöz a Mecsek DK-i előterében kapcsolódó uránérc bányászatát az 1980-as évek csökkenő világpiaci ára és az atomenergia használatával
szembeni társadalmi tartózkodás állította le. A fentiekben elemzett nyersanyagokkal
kapcsolatban a (környezeti) gondok és a további felhasználás lehetséges útjai egyaránt jelentkeznek. Gondot jelent az erőművek visszamaradt pernyéjének a kezelése.
Több millió tonna keletkezik évente, hasznosítása az útépítéstől a cement nyersanyagáig és a beton adalékáig sokfajta lehetne, jelenleg tárolókban lerakják. Hazánkban
pl. ennek a pernyének csak 1,2%-át hasznosítják, másutt 60-80%-át. Környezeti
gondot jelentenek az ásványbányászat meddőhányói, de ezek forrásai is lehetnek a
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majdani továbbhasznosításnak, pl. a lerakott almásfiizitői vörösiszap stratégiai tartalékot is jelenthet (9. kép). Az egykori bányákhoz kapcsolódó meddőhányók száma
több mint 3000, a bennük felhalmozott anyag eléri az 1 milliárd tonnát (NKP
2004). A meddőhányók rekultivációja, sajátos ökológiai funkcióinak, sérülékenységének feltárása, komoly szakmai kihívás, főként figyelemmel arra, hogy ezeket gyakran használják hulladékgyűjtőként vagy tároló/lerakó-helyként. Ugyanakkor a zagyterek jelentik a legnagyobb talajszennyező forrásokat (Szabó M. et al. 2004).

i

9. kép. Az almásfiizitői vörösiszap-tároló 2006-ban (Farsang A. felvétele)

Magyarország összességében jelentős nemfémes nyersanyag-kész\cttc\ rendelkezik.
A miocénkori szarmata vulkáni tevékenység játszott szerepet a Zemplénben a perlit,
ill. a tufa elmállásával létrejövő kaolin- és illit-telepek létrejöttében. Európai Uniós
szinten fontosak a nemfémes nyersanyagok (perlit, zeolit, üveghomok). A hazai gazdaság töltőanyagként hasznosítja (papír-, műanyag- és gumiipar számára) őket. Az
ásványi szűrőanyagok, a kaolin, a különleges mészkövek és a márvány finom őrleményei a piaci igény oldaláról jelentős fejlesztési potenciállal rendelkeznek. Ezek ugyan
nem megújítható erőforrások, de készleteik kutatással fenntarthatók esetleg bővíthetők.
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Meg szoktak különböztetni ün. „marginális készletet", amelynek a kitermelése a
világpiaci ármozgástól függ, pl. a rézérc esete ilyen nálunk. A földtani készlet alatt
pedig azt a mennyiséget tekintik, amelynek előfordulása ismert (vagy igazolt, felmért).
Természeti adottságok
A természeti erőforrások mellett szólni kell a természeti adottságokról is. Mint a
fejezet elején utaltunk rá, ezek a gazdaság egy fejlettségi szintjén tül akár erőforrássá
is válhatnak. És visszafelé is alkalmazható ez az átmenet, azaz bizonyos erőforrások
kikerülhetnek a hasznosítási körből, látenssé válhatnak, ugyanis jelenleg termelési
vagy fogyasztási igényt nem elégítenek ki. Az adottságok körében ezek azonban már
értelmezhetőek és értékelhetőek (gondoljunk csak pl. a recski rézércre, ami jelenleg
nem tekinthető a definíció szerinti erőforrásnak, de adottságnak igen). Az adottságok
mindig csak az értékelés függvényében határozhatók meg, azaz az értékelés céljától
függenek, ezért ezek köre nagyon tág (Mezősi G. 1985),.
Az adottságok közül csak a természetieket elemezve is bőséges a tekintetbe vehető
elemek száma. Fontos hangsúlyozni, hogy az adottságok értékelése minden léptékű
regionális terv lényeges elemét kell képezze. Ezeknek a terveknek az egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy feltárják azokat a területi lehetőségeket, amelyek egy fejlesztés/fenntartás meghatározó elemei lehetnek. Ausztráliában ezt a megközelítést nagyon részletesen kidolgozták és használják (emiatt bőséges irodalom áll rendelkezésre). Gyakorlatilag minden, ami tájalkotó tényezőhöz - pl. vízhez, levegőhöz, domborzathoz, talajhoz - kapcsolható adottságot jelent. A nemzetközi irodalom azonban
nem tesz ilyen szigorú különbséget erőforrás és adottság között, leginkább az tűnik
fontosnak, hogy valaminek az értéke mérhető, vagy nem. Számos, az értékelést (mérést) elemző megközelítést találunk pl. az Environmental Economics c. folyóiratban.
Magyarországon természeti adottságnak gyakran a szép tájat, vagy egy terület talaj
vagy éghajlati viszonyait tekintik. Nem készült sajnos olyan átfogó értékelés, amellyel
Magyarország egészére összefoglaló módon be tudnánk mutatni az adottságokat.
Az adottságok fontos földrajzi kategóriákat alkotnak (most gyakorlati szempontból mindegy, hogy az erőforrásokkal együtt vagy külön tekintjük őket), és két attribútummal rendelkeznek:
- egyrészt nem léteznek adottságok általában, az értékelés céljától elvonatkoztatva,
- másrészt valahogy kvantitatívon mérni kell ezeket, hisz másképp értékelésük nagyon nehézkessé válik. Leginkább a vízhez, levegőhöz, domborzathoz, talajhoz,
tájhoz kapcsolódva szoktak adottságokról beszélni, bár a talajt gyakran erőforrásként értékelik és elemzik (és mint a későbbiekben bemutatjuk, közgazdasági
szempontból hazánkban ez a legnagyobb értéket képviselő erőforrás).
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Az értékelés célja egy-egy adottság-hordozónál is sokelemű halmazt jelenthet, pl.
a légkör biztosította lehetőségeket értékelhetjük a turizmus szempontjából („gyógyító levegő"), a mezőgazdálkodás, vagy akár a repülés szempontjából (55. ábra),
hogy egy unikális példával is szemléltessük ezek létezését. (A termik egy, a környező
levegőhöz képest melegebb és ezért emelkedő légtömeg, amelyet pl. a vitorlázógépek,
vagy a sárkányrepülők emelkedés céljából használhatnak)

Termik kezdetekor

C u felhő teteje (m)
C u felhő alapja (m)
S z á r a z t e r m i k teteje (m)
Cu felhő mennyisége
Maximum

V á r h a t ó e m e l é s (m/s)
Termik jellege
Termik kezdetekor

Maximum idején

55. ábra. A termik előrejelzés Magyarország területére
(Forrás: www.termik.hu,http://sarkanyrepules.lap.hu/)

A domborzati adottságokat lehet elemezni, pl.
- a mezőgazdaság szempontjából (a leggyakorlatiasabb, tapasztalati alapon
nyugvó megközelítést, pl. az agrár célú lejtőkategóriák jelenthetik, ahol 0-5,
5-12, 12-17, 17-25%-os lejtőmeredekség a különböző típusú gépekkel való
gazdálkodás határait jelentik, de a talajerózió várható értékét is előre jelzi),
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építkezés szempontjából (pl. az 5-10%-os lejtőszögre 10%, a 20^45%-osra
35%-os költségnövekedést becsülnek),
turizmus (Somogyi S. 1987) vagy akár a honvédelem szempontjaiból is (56.
ábra). A tájak elemzéséhez a turisztikai szempontok jól illeszkednek, és a táj
esztétikai adottságainak elemzése áll a 2006-ban aláírt Európai Tájegyezmény
középpontjában is.

56. ábra. A védelemre alkalmas terepszakaszok vázlata (Szabó S. - Kovács T. 2002 után)
A - védelmi terepszakasz, B - védőkörlet, C - települések

A kvantitatív mérési igényre sokfajta módszert kíséreltek meg alkalmazni. Átfogó
hazai eredményről nem lehet számot adni, még akkor sem, ha itt nem felétlenül egy
semleges, összemérhető - pl. pénzben kifejezhető - értékelést várunk el, hanem egy
összehasonlítható relatív skálát, amely azért sok információt adhatna. Az abszolút,
pl. pénzbeli értékelési módszerre példa lehet az, amit a tájak esztétikai adottságainak
mérésére többen úgy javasolnak meghatározni, hogy ez azzal fejezhető ki, amennyit
az ember hajlandó rá költeni, hogy élvezze az esztétikai élményt (nemzeti park illetve
barlang esetén készültek ilyen mérések itthon és külföldön is).
Ennél sokkal elterjedtebb a relatív súlyozás módszere. Erre hazánkban két évtizede rendelkezésre állnak kísérletek (Németországban és Nagy-Britanniában is hasonló elveket alkalmaznak), de a használatuk a gyakorlatban nem terjedt el.
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Az egykori 100 pontos talajosztályozási rendszer logikáját követi az eljárás, ami
minden talajtípushoz 100-as skálán min-max értéket rendelt, és ezeket az alapkőzet,
a fizikai talajféleség, a termőréteg vastagsága alapján pontosította, valamint a lejtőés éghajlati viszonyok alapján tovább korrigálta (egyébként úgy tűnik, a 100 pontos
talajértékelési rendszer visszatér).
Különböző használati célhoz sok természeti tényezőről készült olyan táblázat,
amely alapján a tényezők biztosította adottságok minősíthetők (Mezősi G. 1985,
Kertész A. 1988). Példaképp a domborzati adottságok agrárszempontú értékelését
tekinthetjük, ahol a domborzati formák min-max pontértékeit a méret, a kitettség,
az érdesség és a lejtőkategória értékei korrigálják (7. táblázat).
A nemzeti vagyon ügye
A természeti erőforrások nemzeti vagyonon belüli részesedésének becslése nehéz
feladat. Szakmai nehézség, hiszen a köznapi értelemben a folyóknak (vagy a tavak
vízkészletének) nincs ára, közvetlenül nem eladóak. Mégis meglétük vagy hiányaik,
a hozzájuk köthető veszélyek (pl. áradás, elapadás), vagy lehetőségeik (pl. öntözés,
hajózás, energiatermelés) jelzik számunkra, hogy számolni kell velük. Részletes ismeretük nélkül nem tudjuk megítélni a valódi gazdasági súlyukat, e szempontú fejlesztésük összes szükségletét és lehetőségét. Ha ezeket a természeti adottságokat, mint
a nemzeti vagyon részét szeretnénk megbecsülni - hisz nyilvánvalóan ezek is a gazdaság és gazdagság részei - , több lehetőség közül választhatunk. Lehet vizsgálni pl.
e vagyonrészek újratermelési/helyreállítási költségeit, de ezzel együtt a nemzeti vagyon gazdasági nyilvántartása hiányos marad, ezért nagyon nehéz megfelelő adatokhoz jutni arról, hogy a nemzeti vagyonban milyen súllyal szerepelnek a természeti
erőforrások (Bródy A. 2007). Avagyon becslésénekgondját jól jelzi az agrártermelés
alól kivont területek helyzete, ui. a termőföldnek (a mezőgazdálkodással kapcsolatban) van piaca, de a kivont területeken (többnyire másutt is) a tájképhez ingyen juthatunk, ami így kimarad a nemzeti elszámolásból, annak ellenére, hogy pozitív gazdasági értéket képviselnek.
Épp e bizonytalanságok miatt nem sok átfogó elemzés született arról, hogy a természeti erőforrásokat és adottságokat miként értékeljük a nemzeti vagyonon belül.
Ismerünk arról adatot, hogy az 1985-ben 4.000 milliárd Ft-ra tehető nemzeti vagyon
45%-át tették ki a természeti erőforrások (nagyságrendben a termőföld és erdő, az
ásványkincsek, valamint a vízi erőforrások). 1989 után a nemzeti vagyon jelentős részét magánosították, ez a természeti erőforrások közül az ásványvagyont érintette
(Hubai J. 2001). Mára már jelentősen módosult számokkal, de nem feltétlenül nagyon más arányokkal találkozhatunk. A természeti erőforrások közül kétségtelenül
a termőtalaj jelenti a legnagyobb értéket, van aki a nemzeti vagyon 22-23%-ára (Németh T. 2005), más a 25%-ára (Lakatos D. 2003) becsüli ezt, de egyes zöld szervezetek ennek kétszereséről írnak.
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A második nagy részesedést az ásványvagyon jelenti. Ennek elemei hol kikerülnek,
hol visszakerülnek az erőforrások körébe, és értékük is olykor nagyon változó. Jó
példa erre, hogy a 8 ezer USD-re emelkedő rézár a recski bányászat kérdését is újra
napirendre vette, a 0,8%-os rézkoncentráció és a tonnánként 1,5 g-nyi arany még az
1000 m mély előfordulás mellett is érdeklődést keltett az újbóü bányamegnyitás
iránt. Hasonló a helyzet az uránbányászattal, noha a régi bányát rekultiválni kell még
2008-ban, és cégek már új területeken kutatnak bányászati céllal.
Területi elterjedésben az 1980-as évek mintájához visszanyúlva az mondható,
hogy vannak olyan régiók, amelyek értékes termőterületeik és ásványkincseik/energiahordozóik miatt nagy természeti erőforrásértéket tudnak felmutatni (Csongrád
- szénhidrogén, Heves - lignit és réz, Békés - talaj és szénhidrogének, Komárom talaj és barnaszén), míg mások szerényen ellátottak (Szabolcs-Szatmár-Bereg - gyenge homoktalaj, Nógrád - tagolt felszín, Somogy - homoktalaj) (Rétvári L. 1983).

5. A természeti környezet változása
az elmúlt ezer évben

Környezeti erőforrásoknak azokat az összetevőket nevezik, amelyek saját, feldolgozatlan állapotukban is a társadalom, a gazdaság számára értékesnek számítanak.
Ismert, hogy egy nemzet világgazdasági szerepét gyakran szabályozza erőforrásokkal
való ellátottsága. A földrajzban ennél a szemléletnél kicsit tágabban használják ezt a
fogalmat, e szerint a környezet meghatározható erőforrásokkal és adottságokkal is
rendelkezik (ásványi vagy talajerőforrás, domborzati, éghajlati adottság), amelyek lehetőséget nyújtanak a társadalom valamilyen termelési és fogyasztási igényének kielégítésére. A földrajz nemcsak a természeti, hanem pl. a társadalmi, gazdasági erőforrásokat és adottságokat is elemzi, hisz azok a környezetek velejárói. Elemzésünk a
természeti környezetre terjed ki. Ebben a tekintetben a természeti környezet bizonyos teljesítőképességgel rendelkezik, amelyet természeti környezet-potenciálnak is
szoktak nevezni.
Természeti adottságok alatt a környezeti elemek, tényezők tulajdonságainak halmazát értjük, amelyek kapcsolatban állnak vagy állhatnak a társadalom tágabb értelemben vett termelő vagy fogyasztó tevékenységével. A természeti adottságok olyan
látens tulajdonságokkal rendelkezhetnek, amelyekkel azok a társadalom meghatározott ipari-műszaki színvonalán gazdaságilag hasznosíthatóvá, azaz szűkebb értelemben vett erőforrássá válhatnak (Mezősi G. 1985).
Természeti erőforrásokon azokat az adottságokat értjük, amelyeket meghatározott
társadalmi-gazdasági színvonal mellett a társadalom szükségleteinek kielégítésére
hasznosítanak. Ebből a megállapításból látszik, hogy e két kategória viszonya történelmi, azaz pl. egy bizonyos fejlettségi szint mellett az adottságok erőforrásokká válhatnak. Ez utóbbi csoportot a rendelkezésre állás szerint szokás megújuló és kimerülő erőforráscsoportba sorolni. Minden esetre a fenti tágabb földrajzi értelmezés
szerint a környezetpotenciálok ilyen fogalmi kezelése jelentősen túl nyúlik a megújuló
és nem megújuló erőforrásokon, a nyersanyagokon és az energiahordozókon. A legtöbb szférához kapcsolódóan létezik erőforrás és adottság is. A potenciálok összetett
kategóriák, mert abban nemcsak a természeti (és mesterséges környezet), hanem a
társadalmi-gazdasági erőforrások és adottságok is bennfoglaltatnak (pl. munkaerőforrás, közigazgatási adottság). A közgazdasági megközelítés gyakori osztályozási
kritériuma, hogy az erőforrásnak van-e piaca (pl. energiahordozó), vagy nincs (pl.
tiszta levegő). Az erőforrások és adottságok számbavétele és értékelése minden megalapozott területfejlesztési tervezés kiinduló pontja. Maga az erőforrás is és az adott-
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még a nedvesebb környezetet valószínűsítette.) Más léptékű változások is lejátszódtak, pl. a napfoltok intenzitásnak változása némileg módosították
a 11 éves ciklusok hatását.
A

57. ábra. Az Aletsch-gleccser szintingadozása az elmúlt háromezer évben
(Wanner, H . 2007 után)

Sokan a 3-5. századi hűvös, száraz közép-ázsiai éghajlattal, 111. az ebből adódó
szűkülő tendenciát mutató ökológiai adottságokkal magyarázzák a népvándorlás
megindulását is. Mások ennek beindulását a 6-7. századi melegebbé váló klíma szárazodásával magyarázták, ami a nomád állattartás számára ugyancsak szűkösebb
adottságokat (pl. legeltetés) biztosított. A 700 és 1200 közötti időszak éghajlati
adottságai Európa-szerte a mezőgazdálkodás dinamikus átalakulását indították el.
A Kárpát-medence területéről, - Réthly Antal gyűjtéséből (1962, 1970, 1998)
- ismerünk néhány, az ökológiai viszonyokat is jellemző írott forrásokból származó
idézetet, megállapítást (pl. a Duna márciusig megmaradó jégtakarója 1697,1780 és
1785-ben- idézi RáczL. 2000). Mivel az 1800-as évek közepéig folyamatos hőmérséklet- és csapadékmérést nem végeztek, ezért mért adatok híján nehéz feladat az
elmúlt ezer év éghajlati változásainak pontos feltárása. Leginkább a Réthly-kötetek
(a fontosnak vélt környezeti események leírását és az azokat érintő utalásokat tartalmazza) információinak feldolgozásával Rácz L. (2000) arra a megállapításra jutott,
hogy a Kárpát-medencében a 16. sz. vége és a 18. sz. század vége közöttire tehető
kis jégkorszak okozta lehűlés elsősorban a téli félévben mutatkozott meg.
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58. ábra. Az utolsó ezer év hőmérsékleti és nedvesség-ingadozásai.
A görbe Kelet-Európa téli félévi hőmérsékletmentét jelzi írásos feljegyzések alapján
(Lamb, H. 1982 eredményeinek felhasználásával és Bartholy J. 2000 után)

Más európai példákhoz hasonlóan jellemző volt a téli és tavaszi hónapok hidegebbé válása (a március inkább téli jellegű volt). A csapadékosabbá váló júniusok inkább
tavaszi hónapokra emlékeztettek. Ezeket a megállapításokat különböző krónikák,
uradalmi feljegyzések, dendrológiai eredmények (Grynaeus A. et al. 1994) is alátámasztják.
Mindezek alapján ezer év éghajlatváltozását úgy foglalhatjuk össze, hogy a Kárpát-medencét az 1500-as évek második feléig (mások 100 évvel hamarabbra is látják
a lehűlés nyomait) a középkori klímaoptimum jellemezte, a lehűlés pedig - több hullámban - az 1850-es évekig tartott (58. ábra).
A vízrajzi állapot változásának néhány eleme
Az Alföld vízrajzi hálózata ezer esztendeje már stabilizálódott. Az évezredekkel
korábban kialakult szerkezetben lényegében nem történt változás, de a geomorfológiai helyzetből adódóan a Kárpát-medence alacsony ártereit a csapadékellátottságtól függő, nagy kiterjedésű mocsarak és lápok is borították (pl. Ecsedi-láp, Sárrétek
területe, Bodrogköz, vagy a Béga, Temes vidéke). Lászlóffy W. 1981 -es - a domborzati helyzetre összpontosító - becslése alapján az ország közel negyede időszakosan
vagy állandóan vízzel volt borítva (59. ábra). Nem véletlen, hogy ebben a vízivilágban a biztonságos átkelőhelyek nagy becsben álltak, a rakamazi, az abádi révek már
a honfoglalás korában jelentős hírnévvel rendelkeztek (Somogyi 2004).
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59. ábra. Magyarország vízborítottsági térképe A - az év nagyobb részében vízzel borított
terület, B - árvíz idején vízzel borított terület (Forrás: M N A 1989)

A változó értékű éghajlati paraméterek közül a csapadékellátottság ingadozása az
erre érzékeny tavaink vízszintjét jelentősen befolyásolta. A Balaton esetén, pl. az
1500-1700-as évekhez viszonyítva (ekkortól csapolják és szabályozzák a tavat) sokan
esetenként a maihoz képest 10 m-rel magasabb vízszintet jeleznek (60. ábra). A Bendefy-féle elképzelést többen illetik kritikával, kétségtelenül sok benne a bizonytalan
elem, szűkösek az írott térképi és régészeti forrásai, amelyek az ábrázolt idősávban
ilyen felbontás mellett nem nyújthattak biztos alapokon álló eredményt. Mégis a ma
már bizonyított tendenciák egyes elemei (pl. az 13-18. század közötti klímaváltozás)
fellelhetők munkájában. Jóval gazdagabb levéltári, térképi adatok elemzése alapján
e változásokat a Fertő-tó kapcsán is visszaigazolták (61. ábra).
A vizekhez való társadalmi viszonyulás jelentős változáson ment keresztül az ezer
év alatt. A vizek három területen is komoly szerepet kaptak a társadalom életében:
a. a népesség elhelyezkedésével,
b. a vizek használatával (táplálék-, energiaforrás, katonai, védelmi,, hajózási,
kereskedelemi célok, öntözéshez vízforrás),
c. a folyó szabályozásával kapcsolatban. Ez fokozatosan tarkább képet, növekvő
intenzitást és mértéket jelentett a vízhasználattal szemben.

119 5. A természeti környezet változása az elmúlt ezer évben

102

i.e. 800
600
400
200
VIII. VII. VI. V. IV III. II.

0
I. I.

102
200
400
600
800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 \.*z.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.XVI.XVIIXV1II.XIX.XX. Mázad

60. ábra. A Balaton tartós vízállásainak görbéje i.e. 800-tól napjainkig
(Bendefy L. et al. 1969 alapján)
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61. ábra. A Fertő-tó vízszintingadozása az elmúlt 400 évben történelmi források alapján
(Kiss A. 2004 szerint)

A területi elhelyezkedéssel kapcsolatban sok száz éves annak a szabályszerűségnek
a felismerése, hogy számos honfoglalás kori település az alacsony és magas ártér
határzónájában, ill. a kiemelkedő pleisztocén magaslatok peremén jött létre. Itt volt
együttesen biztosítható ugyanis a honfoglalás kori népességnek az ármentes lakófelszínnel, a víz közelségével és a legelők gazdagságával kapcsolatos igénye. A víz közelségének fontosságát hangsúlyozva Kolosváry G. (1928) már a húszas években írt
arról, hogy a Tisza mente 125 településéből 52-t a halászok alapítottak. A víz közelsége az újkőkori, majd a bronzkori falvak folyók menti helyzeténél, és később a
10-14. század közötti településeknél is megfigyelhető (Györfly Gy. 1987). Nehéz
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és kockázatos tömören összefoglalni a régészeti helyek és a jelzett geomorfológiai
formák viszonyát, de a régészeti topográfiák többször sejtetik a fenn jelzett domborzati kapcsolatot.
Az ezer év a fokozatosan bővülő vízhasználat jegyében zajlott. Van információnk
az Árpád-kor vízhasználati terveiről, az ekkor épített csatorna-rendszerekről (62. és
63. ábra). Ezek kétségtelenül sporadikusak voltak, a maitól eltérő szervezeti alapon
álltak, és noha a 18. századra többnyire elpusztultak, mégis szerény méretekben szervezett vízgazdálkodást jelenthettek (Takács K. 2001).

Hármas szerkezetű csatornák

62. ábra. Árpád-kori csatornarendszerek (Takács K. 2001 után)

A folyók, elsősorban a Tisza jelentős táplálékforrásul szolgált, ahol halász, pákász
stb. szakmák virágoztak. A 13. századtól kialakuló ártéri gazdálkodás, a legelők alternatív biztosítása, a fokgazdálkodás stb. sajátos, a török időkig működő mezőgazdasági rendszert alakított ki. A folyó jelentős energiaszolgáltató is volt, a 11. századtól
megtalálható vízimalmok száma a 15. században 1500, míg a 19. században 20 ezer
körüli lehetett (Dóka K. 1987). A Kárpát-medence belső területei használható utakkal gyengén ellátottak voltak, így a folyók a hagyományos szállításokat (só, kő) is
átvették, azaz komoly közlekedési pályákat jelentettek. Sajnos szenet nem szállítottak,
ez is oka a 18. századtól az erdősültség drasztikus csökkenésének, ugyanis energiaként a fát használták. A török időkben még katonai védelmet is biztosított a folyó, ami
más irányú vízhasználatot is mutatott (Somogyi S. 2004).
A gazdálkodás stabilizálódásával, a mezőgazdaság növekvő termőföld igényével
és a hajózás megerősödésével a szétesett ártéri gazdálkodás után különösen fontossá
vált a folyók szabályozása és az árvízvédekezés megszervezése. A szabályozásra sporadikus törekvések már a 13. században voltak (IV. Béla Pozsony körüli partvédelmi
és hajózást elősegítő munkálatai), majd 1613-ban II. Mátyás is dekrétumba foglalta
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fontosságát. Az 1700-as évek elején például kétszer is romboló árvíz pusztította Szegedet, aminek hatására a Felső-, majd az Alsóvárosi gát épült meg, de a szabályozás
óriási méretet a 18. századtól kapott, amikor a munkálatok a Ferenc-csatornától a
Vaskapun át a Tisza vízrendszeréig terjedtek.

63. ábra. A Fehér-tó melletti csatornarendszer (Takács K. 2001 alapján)

A gazdasági érdek vezette 19. századi vízrendezés gondjait, a török elleni védelmi
célú mocsarak elposványosodását, a szárazság okozta vízimalmok leállását és ezzel a
vízi energia forrásainak kiesését, valamint a vízerőt pótlandó szélmalmok megjelenését a 4. fejezetben mutattuk be.
A talaj alakulásának fontosabb vonásai
Arra nehéz választ adni, hogy milyen változás történt a talajokban a honfoglalás
óta. Ahhoz, hogy a talajok természetes módon új típusba alakuljanak ez az időlépték
általában kevés, ettől persze a talajfejlődés folyamatos, így pl. egy árvízi iszapos öntésen - ha az árvíz tartósan elvonul - megindul az öntéstalaj képződése. Közelebb
jutunk a változás megértéséhez, ha nem az új genetikájú talajt kíséreljük megtalálni,
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hanem azt elemezzük, hogy az egy évezred fokozódó társadalmi hatásaival miként
hatott a talajképződési folyamatokra, annak tulajdonságaira (Várallyay Gy. 1997).
Az előző fejezetekben megfelelő áttekintést kaptunk a talajképződés természetes
tényezőiről (a litológiai, vízrajzi, éghajlati adottságokról). A talajok átalakulását az
elemzett időtávban is természetes és mesterséges hatások alakították. A természetes
fejlődés a talajképző tényezők meghatározta keretek között, jól meghatározott pályák
mentén történt (Stefanovits P. 1981). Ilyen pl.:
- a szikesedési sor, amely a kilúgozás előrehaladtával a szoloncsák —» szolonyec
—• (degradálódott) szology típusokon halad keresztül,
- a felszíni vízellátottság növekedésével a réti talajból a láptalaj felé történő átmenet,
- vagy ennek fordítottjaként a réti talajból a réti csernozjom át a csernozjom felé
történő sok ezer éves fejlődés,
- vagy a talajképződés elindulását jelző módon, a gyengén humuszos öntés homok humuszos öntéssé, vagy homoktalajjá alakulása.
Ezek néhány száz évtől néhány ezer évig terjedő alapvetően természetes változások. A talajok alakulásával kapcsolatos ezer év leginkább arról szól, hogy ezeket a
természetes ritmusú változásokat az emberi tevékenység helyenként jelentős mértékben - és a természetes fejlődéssel ellentétes irányban - módosíthatta. A mesterséges beavatkozások közül ebből a szempontból a legnagyobb hatásúak a vízzel kapcsolatos tevékenységek voltak: a vízrendezések, az árvízszabályozások, az ármentesítések és a lecsapolások. A szabályozások feltételezett másodlagos talajtani hatásait
(pl. másodlagos szikesedés, hidromorf jellegű talajfejlődési ütem megállítása, sztyeppesedési folyamatok elindítása) a vízszabályozást részletesen bemutató 3.4 fejezetnél
elemeztük. A talajtani hatások szempontjából az erdőirtásnak volt még kiemelt szerepe, ui. a felszíni vízellátottság növekedésével a hidromorf jellegű talajfejlődési folyamatokat segítette, és ugyanezt a hatást eredményezhette az öntözés széleskörű elterjedése is.
A vegetáció ezer éves alakulásának néhány eleme
A pleisztocén-holocén sok évezrede alatt bekövetkező növényzeti változásokról
és a vegetáció jégkorszak utáni pótlódásáról a 3.6 fejezetben volt szó. A száz és ezer
éves nagyságrendű változásokat szingenetikus (ha a környezet nem nagyon változik)
és ökogenetikus (itt a növényzeti szukcessziók egymás utáni változása jelentősen módosította az élőhelyet) típusra szokták szétbontani (Simon T. 2004). Honfoglaláskor
elődeink az alföldek homokos és löszös vidékein reliktum növényekkel tarkított erdős
sztyeppeket és szárazréteket, a völgyek mentén ártéri ligeteket, mocsarakat, lápokat,
a hegyekben lombos erdőket találhattak.
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A vegetációban történő változás, a lényegesen intenzívebb használat miatt, elsősorban az alföldeket érte. A reliktum növényzet, ill. a természetes növénytakaró csak
kis (többnyire védett) foltokra szorult vissza, az erdős sztyepp molyhos tölgyesei, a
homokháti tölgyesek gyérültek leginkább. A változás ökogenetikus volt, a kezdeti erdő > sztyepp > mezőgazdasági terület arány az évszázadok alatt megfordult. A
síkságok területén a legkevésbé az árterek voltak intenzív használattal érintve, a mocsaras, lápos területek a folyószabályozásokig csak nagyon sajátos gazdálkodást tettek
lehetővé. A hegyvidéki erdők társulásai nem sokat változtak, itt a fejlődés szingenetikus szabályok szerint történhetett.
Az erdőterületek változása azonban jellemzően nem természeti jelenségekről szóló
történet. Az erdők irtása a honfoglaláskor már csak folytatódott. Kezdetben kisebb
mértékű volt ugyan, de megjelent a „vákáncsosság", a mezőgazdasági területek
nyerése céljából történő erdőégetés a Kárpátokban, majd a 11. századtól elinduló ércbányászat volt az irtások fő okozója (ez a csúcsot a 13-14. században érte el). A
honfoglaláskor egyesek 40% körüli (Dunántúl, középhegységek 55-60%, Alföld
15%) erdősültségről adnak számot (Keresztesi B. 1971), míg mások arra utalnak,
hogy már a medence őslakói (pl. kelták, szarmaták) is erdőégetéssel nyertek területet,
és e nélkül az erdősültség 70%-os lett volna (Bartha 1993, Simon T. 2004).
Az erdőterületek változása alapvető értékmérője volt a bemutatott időszakban a
társadalom természeti környezetre gyakorolt hatásának, a gazdasági és politikai érdekek mentén meghozott gazdasági döntések érvényesülésének. Az eredmény nem
lett örömteli, mert erősen lecsökkent az erdőborítás, kedvezőtlen lett az összetétel,
és az új felépítése nélkül szétrombolt középkori gazdálkodási rendszer maradt vissza.
Kétségtelen viszont, hogy az utolsó 50 év egy átgondolt és megvalósítási szakaszban
levő, jó irányú erdőgazdálkodást jelez (Solymos R. 2001).
A hegyvidékeket, dombságokat és a népességgyarapodás miatt kisebb mértékben
az alföldeket is érintett 10%-osra becsült erdőirtáshoz a középkori gazdálkodási
rendszer még tudott idomulni, abban lényeges törés nem látható. A gazdaságot érő
drámai változás a török időkig vezethető vissza, bár egyesek szerint a kis jégkorszak
megjelenése is szerepet játszhatott az ökológiai válság kibontakozásában (R. Várkonyi A. 1997). Az alföldi területeken ekkor az erdő adta a biztosabb megélhetést,
ezért annak mezőgazdasági területté történő átalakítása nem volt célszerű.
A török idők a gazdálkodás alapját jelentő vízgazdálkodás elhanyagolását, gyakran
védelmi célú átalakítását, az alföldi erdők gazdasági célú intenzív hasznosítását hozták, de az erdők szempontjából a komoly változás a 18. században következett be.
Ennek oka egyrészt a rendkívül dinamikus népességszaporulat (a természetes is igen
magas volt, amit betelepítésekkel még növeltek), a népesség kb. 4 millióról az
1700-as évek végére 9,5 millióra nőtt. A népesség megélhetéséhez földterület kellett,
amit elsősorban az alföldi erdők (és legelők) feladásával, szántóvá alakításával biztosítottak.
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Az erdőterület 18. századi csökkenésének második oka az volt, hogy a megszaporodott népességnek és a lassan kibontakozó kezdeti iparosodásnak energiára is szüksége volt. A medenceperem bányáiban rendelkezésre állt már a szén, de közlekedési
úttal - főként az alföldi területek - rosszul ellátottak voltak, és a sokkal könnyebben
beszerezhető faanyag felhasználása egyszerűbbnek tűnt. Az energiát adó több mint
20 ezer vízimalmot (Dóka K. 1987) ugyanis a gondos vízgazdálkodás nélkül - a leromló, pocsolyásodó vízállapot mellett - fokozatosan fel kellett számolni, de a működésbe állított szélmalmok (1720-tól) szerepüket nem tudták átvenni.
Az erdőirtás harmadik oka (okai) gazdaságiak-politikaiak voltak, mint pl. a hajóépítési célú fakivágás megtiltása Ausztria nagy részén (171 l-ben) és az ilyen célú
kivágás Magyarországra helyezése, vagy a háborús célú felhasználás itteni élénkítése
(a 15-16. században a faszén a puskapor alapanyaga volt), majd a gazdasági szempontú fafelhasználás szorgalmazása (az üveghutákat és a textilipart kiszolgáló nagymértékű magyar hamuzsír - K 2 CO a - termelése). A Kárpát-medencében a 18. században, főként a határoló hegységekben kiirtott 50.000 knr erdő (Somogyi S.
2004) eredménye az lett, hogy a század közepére az erdősültség országosan 5% alá
esett, az intenzíven legeltetett „pusztákon" a deflációs folyamatok is felerősödtek.
Nem véletlen, hogy napirendre került a homokok megkötése és az erdősítés (ekkor
kezdődött az akác karrierje). Ezt az „erdőgazdálkodási" koncepcióváltást is tükrözik
a 200-300 éves bugaci ősborókások.
A gazdálkodási rendszer átalakulása
Kevés információ van arról, hogy el tudjuk dönteni pontosan milyen hatású volt
a középkori ártéri gazdálkodás. A honfoglalás első szakaszát minden esetre a vízzel
(ill. az árvizekkel) való együttélés, az ártéri viszonyokhoz való alkalmazkodás jellemezhette. Az a történelemből ismert, hogy a nagyállat-tenyésztő, pásztorkodó honfoglaló magyarság olyan (ármentes) ártérperemeken telepedett meg, ahol a földművelés mellett a fő tevékenységi formát az állattartást tudta végezni, de a folyóknak,
ill. azok közelségének, kitüntetett szerepe volt a megtelepedésben. A halászat hosszú
ideig ugyanis jelentős gazdasági tényező volt, és a 3.4 fejezetben már utaltunk rá,
hogy a Tisza menti települések jelentős részét halászok alapították.
Az nagyon valószínű, hogy a 13. századtól ez a rendszer működött. Kulcsa a fokgazdálkodáson alapuló vízgazdálkodás lehetett, ami biztosította a halászat gazdasági
alapját, az elöntések stabilizálták az erdők állapotát, amit főként legelőként, vadászhelyként hasznosítottak (Molnár G. 1996). Az árterek másik fő hasznosítási lehetősége az állattartás volt. A legeltetés a nyári ármentes löszös magasabb orográfiai helyzetű térszínekről télre a korábban elöntött alacsony ártéri területekre vonult át, ahol
ártéri gyepek, rétek pótolták a magasabb területek kimerülő takarmánvbázisát. Az
időszakosan vízzel borított ártereken kialakulhatott a növénytermesztésben a váltógazdaság is. Az ártéri gazdálkodás szerkezetét Frisnyák S. (1990) elemzi részlete-
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sen. A rendszeres hasznosítás és vízszabályozás hatására egyfajta következményként
csökkent az alacsony áttér és a magas, ármentes ártér közötti használati különbség.
Bár nagyon kevés konkrét adattal rendelkezünk, de egyesek az Árpád korig visszavezetik az ártéri gazdálkodást (Molnár G. 1996), és azt írják, hogy az annyira
belesimult az adott természeti környezet működésébe, hogy észre sem lehet venni az
emberi hatást, mások szerint azért nincs nyoma, mert akkor nem is létezett (Szilágyi
1992). Akár mítosz, akár valóság, tény hogy az ártereket használták, de hogy ez
mennyire volt tudatosan szervezett, pontosan mekkora területekre terjedt ki és
milyen időtávú volt, annak eldöntéséhez még sok további információra lesz szükség.
Az ártéri gazdálkodás végét a török idők jelentik, de vannak, akik ezt inkább természetes - éghajlati, a vízállapot változási - folyamatokkal magyarázzák (Molnár G.
1996), mások főként más társadalmi okokat sorolnak (64. ábra). A romló irányú
változás, amit gyakran az ártéri gazdálkodás összeomlásaként említenek, társadalmi
hatásokra korábban is elkezdődhetett. Ilyen volt, pl. az eróziót elindító hegyvidéki
erdőirtás, a vízerek ezen okokból történő fokozatos feltöltődése, sok vízfolyás védelmi célú átalakítása (pl. Nagykereki vár, Gyula, Temesvár, Szolnok vára) stb. A török idők kétségtelenül ellehetetlenítették a gondos vízgazdálkodást, annak karbantartását. A török hódoltság után olyan erősen átalakult az állattenyésztés a kecske és
birkatartás irányába, hogy azt már tiltották, mert deflációval tovább rontották a területek eltartó-képességét. (Hol volt már az ártéri tölgyerdők makkoltatása?)
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64. ábra. A változó gazdálkodási rendszer (Orlóci I. 1991 alapján).
Függőlegesen az elöntött terület százaléka, vízszintesen az erdőborítás százalékban
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Második példaként vegyük a szőlőterületek változását. A szőlőt a Kárpát-medence
korábbi lakói és a honfoglaló magyarok is ismerték. Művelési területének a kialakulása a 12-13. századra tehető, amikor a jobb minőséget adó hegy- és domboldali
telepítések voltak tipikusak. A ma is ismert fő borvidékek a 15. századra alakultak ki.
A területi elhelyezkedés első komoly átalakulását a 19. század végi filoxéravész jelentette, amikor az ültevények fele kipusztult. Az elpusztult nagyságú területet pótlandó, többnyire a síkvidéken sokat telepítettek, és a régi, magasabban fekvő egykori
termőterületek zömmel beerdősültek. Jelentős területi változást okozott a 20. századi
urbanizáció, amely a legjobb termőhelyek rohamos csökkenését jelentette. Az elmúlt
száz évben a hegyvidéki-síkvidéki szőlő termőhely egykori 85-15%-os aránya
megfordult (Laposa J. 1997).
A táj változása
A honfoglalás idején a mainak megfelelő tájtípusok uralkodtak. Az alacsony árterek ligetes jellegű erdős sztyepp síkságát a fűz-nyár ligetes elterjedésű erdő, a magas
ártereket a szil-kőris ligeterdő jellemezte, de a folyótól távolabbi mocsári területeket
is erdő boríthatta. A rekonstruált tájtípus-térkép szerint a legnagyobb kiterjedésű
tájtípus-csoport az erdős sztyepp borította síkság volt, ami akkor közelebb állt az eredeti növényzetű ligetes sztyepphez (Somogyi S. 2000).
A másik meghatározó tájtípust az erdős dombságok és a zárt erdős hegyvidékek
képviselték (Somogyi S. 1996). A fő tájtípusok ugyan nem változtak, de belső tartamukat mégis jelentős átalakulás érte. Már a török időktől, de különösen az árvízszabályozások után az árterek használata homogenizálódott, döntő részük ma kultúrtájjá alakult (8. táblázat). Lóczy D. (2000) felmérése szerint a kora feudalizmusban
az akkori erőforrásigényeknek leginkább a löszös térszínek és az alacsony árterek felelhettek meg, ami úgy változott, hogy a 20. század elejére a löszös és a futóhomokos
területek váltak a legértékesebbekké.

6. Környezeti konfliktusok környezetbiztonság

Magyarország környezeti állapota az elmúlt évtizedben, köszönhetően az infrastrukturális fejlesztéseknek, a nem megfelelő környezet-technológiájú üzemek
bezárásának, a jogszabályok EU szabványok szerinti kiépülésének és alkalmazásának,
jelentős mértékben javult. Ezzel együtt persze maradtak környezeti szempontból komoly terheléssel küzdő területek (VÁTI, 2005). Ilyenek a nagyvárosok környéke
(légszennyezés, intenzív területhasznosítás) és az egykori nehézipari-bányászati központok (Közép- és Észak Dunántúl, Borsod-Abaúj-Zemplén megye). A jó környezeti állapotú övezetek elszórtan helyezkednek el (egyes határmenti területek és a
kevésbé intenzív agrár-ipari aktivitású ÉNy-i országrész). A nagyobb természeti területek közül az őriszentpéteri, az aszódi és a kiskőrösi kistérséget minősítik kimondottan jó környezeti állapotúnak.
A környezetállapot értékelésében a jelentős előre lépést kétségtelenül a jelenlegi
szakmákra tagoltaknál komplexebb, integráltabb megközelítés jelentheti. Ez lehetővé
tenné, hogy az állapot felmérését és meghatározását olyan rendszerbe foglaljuk,
amely mérhetővé teszi a környezetvédelmi stratégiák megvalósulását, az intézkedések
előrehaladását, és az erre történő környezeti reagálást. Az EU-ban a preferált környezetértékelési rendszer a DPSIR (Driving Force - Pressure - State - Impact - Response) modellen alapul (65. ábra), amely a hatótényező —• terhelés —• állapot -* hatás —» válasz lépéseken keresztül ad lehetőséget nemcsak az állapot minősítésére, hanem a beavatkozások környezeti-gazdasági értékelésére is (Czira T. - Kukely Gy.
2004). Sajnos még nagyon kis számú a hazai alkalmazási példa.
A logikai menetből látszik, hogy a kulcsot a környezeti indikátorok helyes megválasztása jelenti. Az állapotfelméréshez nemcsak a természeti, hanem a társadalmi
és gazdasági környezet paramétereire is szükség van, ezzel nyílik mód a monitorozáson kívül a hatásértékelésre, a környezeti tervekhez illeszkedő stratégiák modellezésére, vagy a környezeti károk csökkentésének tervezésére. (A környezeti kárt akkor
mondjuk tartósnak, ha beavatkozással nem állítható helyre az eredeti területhasznosítás, ill. az annak megfelelő környezeti állapot.) Az indikátorok gondos kiválasztásátsegíthetik pl. aKEP 2003-2005 projekteredményei (www.kep.taki.iif.hu),melyek rámutatnak arra, hogy a rendkívül szerteágazató és többnyire működő ágazati
adatgyűjtést mely pontokon kell kiegészíteni és milyen technika szerint történik
meghatározásuk. Környezeti indikátorok rendkívül nagy számban léteznek; a vízzel
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és a levegővel kapcsolatosakat túl számos ágazat mutatja be a saját szemléletű kategorizálás alapján (Mészáros A. - Szabó Zs. 2005).

65. ábra. A DPSIR modell (EEA 1999, Czira T.- Kukely Gy. 2004 alapján)

Környezeti konfliktusok
A környezeti konfliktusok közül a vízzel kapcsolatosakat külön részben mutattuk
be (3.4 fejezet), a fontosabb tájalkotó tényezőkhöz illeszthetőeket azok tárgyalásához
fűztük. Ebben a fejezetben az általános kérdéseken túl a területhasznosítással
kapcsolatos környezeti konfliktusokat, pontosabban azok közül kettőt vázolunk.
A környezetet sokan sok szempontból szemlélik, más érdekek, értékek mentén
születnek vélemények a szükséges cselekvéssel kapcsolatban. A környezet gondatlan
kezelése (pl. szennyezése), az erőforrások és adottságok nem hatékony, nem környezetbarát használata, a környezetet ért károk növelik a termelés és az erőforráshoz
jutás költségét, és ez a lokálistól a regionális szintig a környezettel kapcsolatban konfliktusokat teremthet.
A konfliktusok nem feltétlenül rossz dolgok. Az elemzők az ún. konfliktuskörök
(a konfliktusok forrásai szerint) két csoportját szoktak elkülöníteni (Kovács J. - Sándor Cs. 2004). Az egyikbe az ún. felesleges konfliktusokat helyezik, amelyek az eltérő
értékből, értékrendből, vagy a személyes kapcsolatokon alapuló ellentétekből származnak. Kisebb részben forrásuk lehet az információs hiány vagy a strukturális nyomás is. Másrészt értelmezni szoktak előrevivő konfliktusokat is, ilyen pl. az eltérő érdekek egyeztetése. Két-három évtizede - kb. a GNV hatásértékelési projektje óta foglalkozik a geográfus szakma is a környezeti konfliktusok számbavételével, érin-
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tőlegesen azok kezelési és megelőzési lehetőségeivel. (Megjegyzendő, hogy e téren
kulcsfontosságú a jogi és a gazdasági szabályozás.) Bulla és Vári (2002) szerint a gazdasági növekedés önmagában nem biztosítja a társadalmi problémák enyhítését és a
környezeti állapot estleges romlásának fékezését.
Gyakorlati szakemberek szerint (www.tozsdeforum.hu - 2007-05) a környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos konfliktusok folyamatosan újratermelődnek,
bár a konfliktusok nagyobb része jogszabály-módosítással (pl. hulladékkezelés, felszín
alatti vizek védelme), a tapasztalatok értékelésével, a döntési transzparencia segítésével (pl. környezeti jelentések nyilvánossága) kezelhetőbbé tenné ezeket.
Nem egyszerű regionális léptékben a környezeti konfliktusokat rendszerezni. A
66. ábrán bemutatott kísérlet alapvetően az ivóvízellátás és az élőhely zavartalan volta

66. ábra. Környezeti konfliktustérkép 2003
(Magyarország környezetstatisztikai atlasz KSH-VATI 2005)
A - felszíni vízgyűjtők vízminőség-védelmi védőterületei a legrosszabb szennyvíztisztítású területeken, B - árvízveszélyes területek a legérzékenyebb felszín alatti vízminőség-védelmi területeken,
C - települési szilárd hulladékot nem szigetelt lerakóra szállító települések a legérzékenyebb felszín
alatti vízminőség-védelmi területeken, D - erdőtüzek által érintett területek a védett erdőkben leggazdagabb erőterületeken, E - a legtöbb veszélyes hulladékot termelő települések a legérzékenyebb
felszín alatti vízminőség-védelmi területeken, F - a legtöbb veszélyes hulladékot termelő települések az országos jelentőségű védett természeti területeken, G - nagy népsűrűségű települések a
legérzékenyebb felszín alatti vízminőség-védelmi és az országos jelentőségű védett természeti területeken, H - feltehetően nagy kockázatú kármentesítési területek az országos jelentőségű védett természeti területeken, a nitrátérzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területeken
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szempontjából elemzi a felszínt. Pl. az árvizek a magas víz és a felszín alatti vizek
minőségének konfliktusánál jelennek meg. Van olyan egység, ami nehezen illeszthető
be ebbe a méretarányba, ill. ebbe a logikai keretbe. Olykor ez inkább jelent környezeti veszélyt vagy kedvezőtlen adottságot. E szűkítés ellenére a konfliktus feltárása
és kezelése - feltehetően legalább egy hierarchia szinttel lejjebb - kiemelkedően
fontos kérdése lehet a területi terveknek. Épp az itteni regionális lépték miatt nehéz
a pontszerűen jelentkező hulladékszennyezést ebbe a keretbe integrálni.
A környezeti konfliktusok - regionális léptéket tekintve - területileg leginkább a
főváros és agglomerációjában, a Dunántúli karsztos területeken, a Duna menti érzékeny felszín alatti vízbázisú területeken alakultak ki, de a területi tervezésnél e konfliktusokra különösen figyelemmel kell lenni a Felső-Tisza mentén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy részén, a Hortobágyon és a Körösök vidékén.
Területhasználati konfliktusok
Egy adott terület használata komoly környezeti konfliktusnak (is) forrása lehet.
Szakmailag nem olyan egyszerű állást foglalni abban, hogy mire használjunk egy
területet, mert az értékelés sok szempontból elvégezhető, nem feltétlenül azonos
eredménnyel. Mást jelent értékesnek egy ökonómiai, mást egy ökológiai és megint
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67. ábra. A budapesti Duna menti övezet biológiai aktivitásának (BA) változástérképe - a piros
szín annak csökkenését jelzi (Gábor P. et al. 2006 alapján)
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68. ábra. A területhasználat 1990 és 2000 között történt változása Szeged közigazgatási
területén (Kovács F. 2008 alapján)
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mást egy társadalmi szempontú vizsgálat. Egy területnek több funkciója is lehet (ezek
persze hierarchikus rendbe sorolhatóak). Egy településen belül jól ismert a
konkurencia a funkciók között (pl. intézmény, ipari, vagy zöldterület legyen egy telek), nem véletlen ezek rendezési tervekbe rögzítése. A településeken minden esetben
kritikus lehet a zöldfelület csökkenése. Gábor P. et al. (2006) szerint Budapesten, pl.
az elővárosokban a zöldfelület 1990-2005 viszonylatában 54,7-ről 51,1 %-ra, a belső
zónában pedig 21,4-ről 18,3%-ra csökkent (67. ábra).
A településeken a zöldterület kárára történő területnövekedés - kis mértékű
ugyan, de - Szeged példáján is megfigyelhető (68. ábra). Az elemzések távérzékelt
adatok alapján a CORINE 1990-es és 2000-es adatbázisára támaszkodva
l:100.000-es méretarányban történtek (Mezősi G. szerk. 2007). A városi területek
növekedése (úrban sprawl) hazai viszonylatban különösen a nagyvárosok agglomerációira jellemző. Ez növekvő környezetterhelést is okoz a levegő-, talaj- és zajszennyezéssel, a megváltozó vízháztartással, az élőhelyek fragmetációjával, a csökkenő biodiverzitással, a növekvő hulladékmennyiséggel, a természeti és rekreációs
területek visszaszorulásával, a hangsúlyosabbá váló közlekedési terheléssel. Ennek a
funkcióváltozásnak lehetnek gazdasági hatásai is (pl. növekedhet a helyi adó, kitelepülhetnek a központból a vállalkozások, változhatnak az ingatlanárak, a közlekedési
költség növekedhet). De ez generálhat kedvező és kedvezőtlen társadalmi hatásokat,
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69. ábra. Változás és változékonyság térbeli eloszlása a veresegyházi beépített területeken
(Kovács F. 2008)
Vegetációváltozékonyság: a legrosszabb és a legkedvezőbb N D V I értékeket összehasonlításával
kapott eredmény (1979 és 2002), változás: a vegetáció mennyiségének változása.
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pl. serkentheti a korszerkezet megfiatalodását, okozhat társadalmi polarizációt,
lakóhelyi szegregációt, növelheti az egészségügyi kockázatokat, erodálódhatja a helyi
kulturális értékeket (69. ábra, VÁTI 2008).
Egy sajátos területhasznosítási konfliktus: bioüzemanyagok vagy élelmiszerek
A konfliktus forrását a mezőgazdasági funkciójú területek felhasználási célja és a
gazdálkodásnál figyelembe vett környezeti szempontok betartása képezi. A szántóterületen termesztett növények felhasználása lehet energiacélú (bioüzemanyagok)
vagy élelmiszeripari célú. Az EU szándékai szerint mérsékelni kívánja a légkör szenynyezését. 2020-ig 20%-kal csökkentené a káros anyagok kibocsátását, és 20%-ra
növelné a megújuló erőforrások arányát az energiafogyasztásban (ezen belül 10%-ra
tervezi emelni a bioüzemanyagok részesedését, cél, amit hazánk is elfogadott). A
másik oldalról a támogatási rendszer (pl. az üzemanyagok kötelező növényi eredetű
tartalma, a biodízel és -etanol előállítására szolgáló növényeket termesztők növekedő
állami támogatása) miatt a búza és a kukorica ára 10, az olajos növényeké további
20%-kal nőhet tíz éven belül (OECD 2008). Megjegyzendő, hogy a FAO élelmiszerár-növekedési indexe 2006-ban 12%-os volt 2005-höz képest. Ez a mutató
2007-ben 24%-os lett, az idén, az év első négy hónapjában elérte az 50 százalékos
szintet (FAO 2008).
Sok érv hangzik el az emberi táplálkozás céljából termesztett növények (búza, kukorica, repce, cukorrépa, napraforgó) energiacélú felhasználása mellett és ellen. A
konfliktus a körnvezetet érő hatások változásainak és azoknak a gazdasági életben
megjelenő hatásainak megítélésében van. A környezet állapotáért aggódok szerint a
bioüzemanyagok alkalmazásának nem látszik érzékelhető hatása az üvegházhatású
gázok csökkentésében. Igaz, hogy a búzából és a kukoricából előállított üzemanyagok káros kibocsátása 30-50%-kal kevesebb a (csak) szénhidrogéneket feldolgozókénál, de ez még mindig csak 1%-os csökkenését jelenti a légkörterhelésnek (és ez
sokkal rosszabb arány, mint amit az etanol cukornádból történő előállításkor érhetünk el, persze az meg erdőirtással párosul). Amerikai példák alapján gazdasági értelemben is szerény az energiamennyiség, amit a búza és a kukorica energiacélú feldolgozásával lehet nyerni. Ugyanakkor komoly ökológiai aggály, hogy ez a típusú termesztés kiszoríthatja az élelmiszer felhasználás céljából vetett haszonnövényeket.
A gazdasági elemzők szerint a termesztett növények ilyen célú felhasználása
okozta az agrártermékek durva áremelkedését a 2006-2007-es mezőgazdasági évben.
Tény, hogy a bioüzemanyag-előállításra szánt növények termesztése helyett inkább
a táplálkozásban szerepet kapó növények termesztésének kellene prioritást biztosítani. Másfelől a mezőgazdasági szereplők ebben a törekvésekben érhetően nagy
fantáziát látnak, különösen a duplájára emelkedő állami támogatás miatt. Az eltérő
biopolitikai érdekek alternatív megoldási javaslata szerint más megújuló energia-
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forrással kellene kiváltani az ilyen növényi termékek energiacélú használatát, másrészt
szorgalmazni kell, hogy az energetikai célnál a hangsúly a második generációs
hulladékok felhasználására tevődjön át..
Környezetbiztonság
A környezetbiztonság a vélhető hatótényezők együttesében elemzi a feltételezhető
káreseményeket. Itt nemcsak a potenciális természeti károkról (kockázatról és veszélyről) van szó, hanem a potenciális gazdasági és társadalmi károkról is. A környezetbiztonság fogalmának értelmezése és használata azért lehet fontos, mert e biztonság emelésével csökkenhet az emberi indíttatású/hatású haváriák előfordulási kockázata, és jelzi a prevenció szükséges irányait. A környezetbiztonság meghatározásának két gyenge pontja van. Az együk, hogy alig van példa a szerteágazó tényezők
közötti valós integrációra. Mindenki a saját szakterületén beszél környezetbiztonságról, legyen az árvíz, veszélyes anyag, vagy technikai baleset. A károk és a hatások
pedig integrálódhatnak, és logikus lenne ezen potenciális károkat összességében semleges mérőszámmal pl. pénzben kifejezni. Legalábbis a regionális, pl. területfejlesztési
kérdéseknél ez nagyon hasznos lenne. A másik gond az erős méretarány függőség.
A regionális elemzésekből lokális esetekre vonatkozóan sok hasznos következtetést
nem lehet levonni, itt leginkább a figyelembe vett tényezők területi sajátosságainak
elemzésére van mód (ezt a geográfia más okon megteszi). A VATI munkája (2005)
pl. a regionális (kistérségi alapú) elemzéshez az ár- és belvízvédelem, a veszélyes üzemek és tevékenységek, a vegyi és nukleáris biztonság, az erdőtűz-veszélyeztetettség,
az erdőtűzesetek, és a környezeti kármentesítés tényezőjét használja (http://www.
vati.hu/static/otk/int/jelentes2005178.pdf).
A természeti károkat a természeti környezet veszélyeivel foglalkozó fejezetben
részletesen elemeztük. Az ipari/technológiai szempontból a környezetbiztonságot a
gazdálkodás során használt veszélyes anyagok jelenléte fenyegeti. Az ilyen jellegű
veszélyes üzemeket számba vették, 2003-ban 109-et a veszélyes kategóriába, ebből
46-ot a felső- (különösen veszélyes), míg 63-at az alsó-küszöbértékűbe soroltak (70.
ábra, VATI 2005). A nagyobb veszélyes üzemek területileg (regionális léptékben)
nem mutatnak koncentrációt, bár a budapesti, a szegedi és a kazincbarcikai kistérségben átlag fölötti a számuk. Jellemzően ezek a szénhidrogén termeléséhez, a gyógyszeriparhoz és a mezőgazdasághoz kapcsolódnak. A környezetre veszélyes üzemeken
túl, az ilyen tevékenységeket (pl. vegyipari termelés és szállítás, felületkezelés, nagyüzemi állattartás) is felmérték, és velük kapcsolatban védelmi tervek készültek. Az
integrált megközelítés maradt volna a Környezetbiztonsági Információs Rendszerre,
de az 2002 óta nem használható.
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70. ábra. Termelőüzemek legfőbb veszélyforrásainak értékelése és a veszélyes üzemek 2003
(VÁTI 2005 után)
A - kockázatmentes, B - kis kockázatú, C - mérsékelt kockázatú, D - közepes kockázatú,
E - nagy kockázatú

Az erdőgazdaság a környezetbiztonságot ugyancsak saját szemszögéből elemzi és
ebben a tekintetben a legfontosabb elemnek az erdőtűz veszélyeztetettséget tekinti.
Ez érhető, hisz az erdőkárok közül az erdőtüzek ellen lehet rövidtávon a legeredményesebben védekezni a megelőzési módszerek javításával. Az erdők fafajtája
és néhány más éghajlati, társadalmi (miután a tüzek döntő többségének oka emberi
hatás) tényező alapján 2002-ben el is készült a települések erdőtűz-indexe (és ez
alapján a nagyobb régióké is). Egyesek több hasonló index alkalmazásával gazdagították az erdőtűz kockázat becslését (Németh A. et al. 2007). Az erdészeti igazgatóságoknál erdőtűz adatbázis fejlesztése folyik (Debreceni P. et al. 2008), számos
információ elérhető az Erdészeti Igazgatóságnál jwww.aesz.hu). Ezek alapján, kistérségi szinten leginkább tűzveszélyes a Balaton E-i partja, a Velencei-tó körzete, a
Vértes, a Budai-hegység, a Duna-Tisza köz D-i része. Az utóbbi évtizedek jelentősebb tényleges erdőtüzei nem nagyon vannak ezzel korrelációban, ugyanis azok az
E-i Középhegységet, a Ny-Dunántúlt és a Duna-Tisza közt érintették, emlékeztetőül
a tipikus ok mindig az emberi tevékenység, ezért nincs feltehetően korreláció (71.
ábra).
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71. ábra. Kistérségek erdőtűz-indexe és az erdőtűzzel károsított terület 2003
(forrás: Állami Erdészeti Szolgálat).
Égett terület A-E-ig rendre - lha alatt, 1 - 1 0 , 11-50, 5 1 - 1 0 0 , 100 ha felett; Tűzveszélyes
területek F - kismértékben, G - mérsékelten, H - közepesen, I - erősen, J - kiemelten

A környezetbiztonság széles körű értelmezésére két további példa is felhozható:
az egyik a nukleáris biztonság ügye. A paksi atomerőmű esetén a biztonság szempontjából releváns külső környezeti hatás a földrengés. Természetes, hogy ebben az
esetben a földrengés-veszély a környezetbiztonság meghatározó eleme (Katona J.
2005).
A másik a kármentesítés ügye. A növényi és állati hulladékokkal, a szénhidrogén
eredetű anyagokkal, a háztartási hulladékokkal szennyezett területeket kármentesíteni, ill. rehabilitálni kell. Ez elvileg a beruházó/használó kötelessége, de a feladatok
nagyon jelentős része az államra maradt. A szennyezett területekre - a környezeti
kockázatok rangsorolása alapján - a KvVM Kármentesítési Programot dolgozott ki.
A KARINFO nevű program jelen formájában csak a szennyezésre vonatkozó bejelentési kötelezettséget tartja nyilván. Az adatbázisban több mint 15.000 szennyező
forrás található, amiből 1.500 természeti területre esik. Sajnos a GIS alapú adatbázis
nem elérhető, pedig az érzékeny természeti területek menedzsmentjéhez jelentős
segítséget jelenthetne.
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