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1. BEVEZETÉS 

Elsőként a természetvédelem figyelmeztetett a Duna-Tisza közén megjelenő vészjósló 
földrajzi jelekre, majd az egyre nyilvánvalóbb kedvezőtlen folyamatokról az 1990-es évek ele-
jén készült átfogó összegzés (Pálfai 1994). Mára, a tudományos érdeklődésnek is köszönhetően, a 
téma által okozott gazdasági következmények jelentőségének felismerésével a probléma politikai-
döntéshozási szinten is képviselt (Alföld program, Nemzeti Környezetvédelmi program, stb.) és 
nemzetközileg is jegyzett. 

Az ember tájátalakító szerepének és a valószínűsíthető globális klímaváltozásnak együt-
tes eredményeként az Alföldön egy jelentős, az utóbbi évtizedekben egyre fokozódóbb 
víztelenedési folyamat figyelhető meg. Bár ezen folyamatok oka nem teljesen tisztázott - az 
antropogén, vagy a természetes eredet elkülönítése nagyon nehéz az biztos, hogy az ég-
hajlatváltozás regionális hatásaként jellemző, trend jellegű hőmérsékleti és csapadékválto-
zások révén gyorsultak fel és kerültek a figyelem középpontjába. A több évtizedes folyama-
tos vízhiány által okozott felszíni, földrajzi folyamatok mára tájváltozásokat idéznek elő, 
melyet súlyosbít az előrejelzés, miszerint a közeljövőben a degradáció felgyorsulása várha-
tó. Stratégiai szempontból a klímaváltozás olyan hatás, amely a meglévő problémákra 
szuperponálódik (Nováky 2002). 

A vízkészletben történt változások indokolják a tájátalakulás értékelését, amely komplex 
jellege miatt az egyik legizgalmasabb és talán a legnehezebb kutatási feladat. A vizsgálatok 
nagyon fontosak, mivel a kedvezőtlen folyamatok - melyek irreverzibilisek is lehetnek - ha-
tásai mindig gyorsabbak, mint a regeneráció és sajnos a fenyegető potenciális éghajlatváltozás 
a hazánkhoz hasonló kicsiny ország számára "külső", nem befolyásolható tényezőt jelent. 
Számolni kell azzal, hogy a kiszáradás hipotézise kezdetben számszerűen nehezen igazolható, 
mert a természeti-társadalmi-gazdasági folyamatokban bonyolult, hierarchikus hatások sokfé-
le visszacsatolással is szabályozó láncolaton terjednek tovább (Somogyi 2000). Ezért is cél-
szerű a veszélyben lévő, érzékeny területek azonosítására alkalmas módszereket kifejleszteni, 
amelyek alapján feltárhatók az éghajlatváltozás következményei, valamint kidolgozhatók a 
társadalom válaszlépései, alkalmazkodási és fejlesztési stratégiái. A regionális terület- és tele-
pülésfejlesztésben is csak az olyan fejlődésnek lesz realitása, amely az ariditás fokozódásából 
származó körülményeket figyelembe tudja venni. Különösen fontos a védett természeti értéke-
ket veszélyeztető jelenségek vizsgálata, az okok feltárása, mérséklése, az ezek megszüntetésé-
re irányuló kutatások kiszélesítése. 

Ezen cél eléréséhez nagy segítséget nyújthatnak azok a minél részletesebb, különböző 
léptékű térbeli-időbeli elemzések, melyek a témát illetően nagyon hiányoznak a mai döntés-
hozás-támogatásból. 

Vizsgálatainkban a vegetáció, az állóvizek, a domborzat voltak azok a tényezők, melyeket 
a tájban betöltött indikátorszerepük miatt használtunk a természetföldrajzi állapotváltozások 
jellemzésére. A monitoring jellegű kutatás által megkívánt hosszú időtartamú, lokális- és re-
gionális léptékű, minél több adaton alapuló objektív elemzésre a leghatékonyabb térinforma-
tikai-távérzékelési módszereket használtuk fel. A vizsgálatok olyan kérdések alapján indultak 
el, mint: Hogyan elemezhető a kiválasztott tényezők adott időszakon belüli alakulása? Milyen 
értékekkel jellemezhetők az eltérő hosszúságú időtartamon belüli tájváltozások? Van-e össze-
függés az állapotváltozások és a szárazodás között és ha igen, az miként hat a természeti fo-
lyamatokra? A dolgozat elsősorban e problémák megválaszolására összpontosít. 
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2. KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK, TÁJDEGRADÁCIÓS FOLYAMATOK 

2.1. A táj értékelése 

Míg a környezet egy élő szervezet által meghatározott és szabályozott 
„antroposzemléletű" változó térrészlet, addig a táj a tájalkotó tényezők által meghatározott 
földrajzi egység, ezért nem viszonylat, nem birtoka élő szervezetnek (Marosi 1981). A föld-
rajzi környezet tágabb értelmű, rendszerszemléletű koncepciója és a mindenütt jelenlévő em-
ber jelentősen csökkenti ezt a fogalmi különbséget. A földrajzi környezet - időben erősen el-
tolódva - együtt változik a társadalommal, ezért nemcsak természeti, hanem társadalmi kate-
gória is egyben (Enyedi 1972). Mivel mi stabil határok között mozgó, az embernek csak a 
helybéli tevékenységével számoló (például a nooszféra), de nem feltétlenül az ember közegé-
ben történő folyamatokat elemezzük, célszerűbb a táj fogalmának használata. Egy adott térbe-
li egységen belül tárgyaljuk a természeti-társadalmi jelenségeket. 

A tájalkotó tényezők ugyan nem alkotnak önállóan tájat, de a tájhierarchiai felépítés miatt a 
különböző szintekhez adekvát módon kell felépíteni a védelmi stratégiát. Az egyes tájalkotók is 
különbözően fontos szerepet tölthetnek be, jóllehet a vizsgálatok általában megelégszenek a 
szokványos „erősorrenddel" (geológia-domborzat-éghajíat-vízrajz-talaj-növényzet-állatvilág). 
A „megszokottól" eltérő sajátosságok miatt nagyobb szerepet kaphat a vegetáció, a domborzat, 
vagy éppen a tájhasználat (Csorba 2004). A táji kapcsolatrendszerek átlátásához szerteágazó 
ismeretek kellenek, így célszerű kiválasztani egy-két tényezőt és külön megvizsgálni. Az ilyen 
uralkodó szerepű, tájökológiai értelmű indikátorok lehetnek azok a tényezők, amelyek a legjob-
ban kifejezik a változó táji folyamatokat (Kovács et al. 2004). Elemzésük segíti az ökológiai 
eltartőképesség hatékony értékelését, a természet- és környezetvédelmi egységek lehatárolását. 

A tájat magasan szervezett nyílt rendszerként tartják számon, ami azt is jelenti, hogy a 
tájalkotó tényezők valamelyikének változása (változtatása) az egész struktúra valamilyen 
mértékű változását okozza. Hogy milyen mértékben történik mindez, arra adhat választ a 
tájalkotó tényezők dinamikájának a figyelembe vétele. A dinamika kutatása napjainkban 
különös fontosságot kapott a felgyorsuló degradációs folyamatok kapcsán. A statikus ténye-
zők hirtelen és epizodikus, a dinamikus tényezők (éghajlat, növényzet) pedig leginkább 
periodikus hatásokra változnak a tájban. 

Bár mező- és makroszinten nagyon gazdag kvalitatív elemzések vannak, a funkcionális 
szemléletű tájvizsgálatokhoz jó adatokat szolgálhatunk az egyes tájalkotókat jellemző érté-
keléssel. A geoökológiai értékelésben szükség van olyan dolgokra, mint pl. antropogén be-
hatás mértéke, veszélyeztetettség fokozata, fejlődési tendencia, természetességjelenlegi ér-
ték (Mezősi 1997). A jelen folyamatok megértéséhez nagyon fontosak azok a történeti vizs-
gálatok (például tájhasználat-történet), amelyekkel az egyszerű kétdimenziós térképi ábrá-
zolásból a dinamizálás, a háttérfüggések és a skálázás! kényszerek figyelembevételével na-
gyon bonyolult feladat lesz (Kovácsné et al. 1998). A változások vizsgálatánál általános 
probléma, hogy a végtelen folyamatot az észlelések véges mintáján keresztül ismerhetjük 
meg, megismerése ezért csak korlátozott lehet (Nováky 2003). Az eredményeink szempont-
jából fontos, hogy a földrajzi folyamatok nem lineáris jellege miatt a múlt alapján nehéz 
megbecsülni a jövőben várható hatások mértékét. 

2.2. A tájdegradáciő folyamata 

A károsodás többnyire a tájalkotó tényezők egy-egy elemét érinti, de ezek továbbgyűrűznek 
és ott is megfigyelhető változás, ahol közvetlen hatás nem volt. Ezért is kell a földrajzi környe-
zetet komplexen, a maga táji egységességében szemlélni (Enyedi 1972). Amíg az emberiség lét-
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száma kisebb volt addig a természet korrigálni tudta a kedvezőtlen hatások következményeit. A 
historikus időn belüli tájváltozások klíma-, vagy emberi eredetűek lehetnek (Huggett 1997). 

Az ember környezetének átalakító tevékenysége egy sor új földrajzi fogalmat eredménye-
zett, ilyen a tájdegradáció is. Mindenütt megnyilvánul, ahol a környezeti hatások meghaladják 
az ökológiai tűrő- és regenerációs képességet. A termőképesség, illetve a biomasszapro-duktum 
csökkenéséről van szó (UNCED1 1992), redukálódik a táj használhatósága. A tájdegradáció tu-
lajdonképpen a reziliancia elvesztése, és csak a nagyon szűklátókörű behatárolás szerint egyezik 
meg a talajdegradációval (Kertész 2001). A táj elsivárosodási folyamata, aminek a vége sivatagi 
körülményekre emlékeztető állapotokkal fenyeget. Ezzel nem szinonim a dezertifikáció, amely 
a különböző tényezők - köztük az éghajlatingadozás és más emberi tevékenység - okozta talaj-, 
vagy táj degradációt az arid, szemiarid és száraz szub-humid területeken jelenti (Nemes et al. 
1995). Az elsivatagosodás folyamatai hazánkat is érintik (Rakonczai 2003). 

Napjainkban óriási nyomás nehezedik a természetközeli tájakra, csökken a táji változatosság. 
A degradációs jelenségek következményei csoportosíthatók a talaj termékenységének 

csökkenésére (erózió, sófelhalmozódás, talajnedvesség csökkenése), a növénytársulás szerke-
zetének kedvezőtlen megváltozására (invazív fajok száma ijesztően magas), felszíni és felszín 
alatti vizek szennyeződésére, stb. Gazdasági, kulturális és szociális szempontok is szóba jö-
hetnek, ezért az előzőek nem lehetnek mindig kizárólagos mérőszámok. 

Az emberi tevékenységen alapuló tájdegradációnak két oldala van. Építő rombolás jellem-
ző, ha az ember hosszú távon a táj sajátosságaihoz legjobban alkalmazkodó erőforráshasználatot 
dolgozza ki és romboló építésről beszélünk, amikor nem sikerül a fenntartható gazdálkodás 
(Johnson Lewis 1995). Bár a problémát a leginkább érintett mezőgazdaság és ipar növekedési 
kényszere fokozza, de a szintén erősödő környezet- és természetvédelem miatt a következő év-
tizedekben, az ember-környezet viszonyban nagy változások várhatók. 

A degradáltság mértékét a rehabilitáció költségével lehet kifejezni (Bádonyi 2001). Nettó 
degradáció = (természetes degradáció + emberi beavatkozás) - (természetes regenerálódási 
folyamat + rehabilitációs tevékenység). 

A szélsőséges helyzetek kialakulására vonatkozó kérdésre a meteorológia, a hidrológia és 
a történeti földrajzi kutatások határozott válasza szerint statisztikai megközelítésben ezek nem 
tekinthetők rendkívülinek az Alföldön. De a nagy táj átalakítások fokozták a szélsőségek hatá-
sát és új problémákat okoztak. A homogenizálódás miatt a természetvédelem már nem feltét-
lenül a tájra legjellemzőbb területeket tudta védetté nyilvánítani, hanem egy kényszerű mara-
dék-elv érvényesült (Rakonczai 2000). Újabban a természetesség fokozódásának kedveznek a 
rendszerváltás óta született törvények, környezetvédelmi tanulmányok, a tőkehiány és a ked-
vezőtlen piaci hatások miatt csökkenő intenzív gazdálkodás. 

A tájértékelés új fejezetét jelöli ki az a feltételezés, hogy a földrajzi táj éghajlati adottságai-
ban rövidebb időtávlatban is változás várható. Nem tisztázott, hogy a klímaváltozással járó vál-
tozások mennyire irreverzíbilisek. A következmények taglalását regionális léptékben célszerű 
elvégezni, mivel a változások ekkor eltérő mértékben nyilvánulnak meg (Szász 1997). A visz-
szacsatolási mechanizmus szerint a klímaváltozás hatása tovább bonyolítja az ember tájra gya-
korolt hatásának kimutatását. A rengeteg bizonytalanság miatt nem tudjuk, hogyan alakul a te-
rülethasználat a következő évtizedben, pedig itt az embernek kell megoldani a szabályozást, 
mivel a gyors változtatásokhoz az élőlények képtelenek alkalmazkodni. Vannak politikai, tech-
nológiai, szocio-ökonómiai fejlődések (piaci hatások, urbanizáció, környezeti tudatosság, precí-
ziós mezőgazdaság) és a globális felmelegedés, ami az 1970-es évek óta tart (Bouma et al. 
1998) (1. ábra). A megváltozott viszonyok miatt talán újra kellene értékelni a kistájkatasztert is 
és fontos lenne egy tájműködési összegzés megadása (Csorba 2003), amihez az egyes tájalkotó 
tényezők alakulására vonatkozó változásvizsgálat szükséges (Kovács-Rakonczai 2001). 

UNCED = United Nations Conference on Environment and Development 
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1. ábra A tájalkotó tényezők közötti kölcsönönhatások és visszacsatolások sematikus ábrázolása 
(Boumaetal. 1998) 

A feltételezhető globális változás természetföldrajzi következménye lehet az aridifíkáció 
(szárazodás) folyamata (Kertész et al. 2001). A szárazságtól eltérően a szárazodáshoz tartozó 
természeti folyamatok hosszú periódusúak, krónikusak és mindenre kiterjednek (2. ábra). A 
folyamat alapja a hosszútávú adatsorokon megfigyelhető csapadékcsökkenés, amihez trend-
szerű hőmérsékleti emelkedés is társul, ami a szemiarid jelleg fokozódásában nyilvánul meg. 
De a folyamat - az elsivatagosodáshoz hasonlóan - nemcsak a klímaelemek változásán alap-
szik. Az aridifíkáció része az a természeti adottságokba történő jelentős és tartós emberi be-
avatkozás is, melynek eredményeként a mikroklíma és a lokális éghajlat egyes térségekben 
számszerűen és mérhetően is módosult. A XIX-XX. században a három legfontosabb emberi 
hatás: a folyószabályozások és a hozzájuk kapcsolódó lecsapolások, az öntözéses gazdálkodás 
és a korábbi növényzet rovására létrejött új termesztési viszonyok (Antal 2000.b). A napja-
inkban végzett vízgazdálkodási munkálatok jórészt a korábbi beavatkozások káros mellékha-
tásait igyekeznek kiküszöbölni, mert ezek elmulasztásával a táj változásai az említett szabá-
lyozási munkálatoknál is súlyosabbak lehetnek. 

Klimatológiai 
kutatások 

Az aridifíkáció 
természetföldrajzi 

folyamatai 

Földhasznosítási 
vizsgálatok 

1 1 1 
A globális 

hőmérsékletváltozás 
hatása a Kárpát-

medence éghajlatára 

Az Alföld talaj-
vízszint változásainak 

elemzése 

1 

A potenciális természetes 
növényzet jellemzése 
mint a klímaváltozás 

következménye 

A hoiocén klímájának 
vizsgálata, különös 

tekintettel a közeimúltra 

Az alföldi 
talajvízszint változások 

hatása a talajokra 

Hőmérséklet- és 
esapadéktrendek a 20. 

század folyamán 

X 
A különösen száraz 

területeken folytatott 
öntözés hatásainak 

a felmérése 

Klímaszcenáriók a 
jövőre, 

következtetések 

X 
A termőföld 

degradáeiójának 
vizsgálata a változó 

klímafeltételek esetén 

A klímaváltozás 
hatása a 

földhasznosításra 

2.ábra Az aridifíkáció folyamatának értékelése (Kertész et al. 2001) 
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Az aridifíkáció a Duna-völgyi térség egyik legfenyegetőbb természetföldrajzi 
folyamategyüttese, amely nyomon követhető a tájalkotó tényezők változásaiban (Huszár et al. 
2002) és a jelenségei erős összefüggést mutatnak a településhálózat lényegi átalakulásával 
(Csatári-Csordás 1994). Ezért nagy szükség van a tájdegradáció objektív, ismételhető, szisz-
tematikus és térbeli elemzésére. 

2.3. A feltételezhető globális változások és a regionális értékelés problémái 

A lokális és regionális tájváltozások egyik motorja a valószínűsíthető globális éghajlat-
változás, pontosabban a felmelegedés. A probléma megítélése nem egyértelmű, amire a feje-
zet címében található jelző is utal. 

1984-1987 között működő Brundtland Bizottság a CO2 kibocsátás növekedésével kapcsolatban 
már felvetette a lehetséges klímaváltozás tényét. Konkrét javaslatot az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyv 
tartalmaz, míg a 2002-es Johannesburg-i Világtalálkozón elhangzottak szerint: „...az éghajlatválto-
zás káros hatásai már nyilvánvalóak..." (Láng 2001). A környezeti problémák globalizációja csak a 
XX. század utolsó harmadára vált egyértelművé. Az 1800-as években már megemlített jelenségek 
veszélyességének felismerésére jó évszázadot várni kellett (Rakonczai 2003). 

Az IPCC2 Értékelő Jelentések, az AGU3 közleményei, az EEA összeállításai hangsú-
lyozzák a fokozódó felmelegedés kockázatait, ami alapján ma már a döntéshozók is vészter-
hes jövőt jósolnak: "a helyzet nem olyan rossz, ahogy sokan gondolják. Rosszabb." ', vagy „A 
tudományt megkérdőjelező kérdések miatti tétlenség tovább nem védhető és döntő, hogy az 
emberek felfogják mindezt."6. A CEBR7 szerint az euróövezet gazdasági teljesítményére már-
is kimutathatóan negatív hatással van a klímaváltozás. Új ipari forradalomról beszélnek, amit 
az éghajlat kényszerít ki. A klíma stabilizálása az országok GDP-jének 1 %-át igényli (Wirth 
2004). Az egyes ágazatok érzékenységének meghatározására már korábban is történtek kísér-
letek (1. táblázat). A sorrend a klímaváltozási folyamatok közben fel is borulhat, amit a terve-
zési stratégiáknál figyelembe kell venni. 

1. táblázat Gazdasági tevékenységek klímaérzékenységi sorrendje (Czelnai 1980) 

% 
Mezőgazdaság és erdészet 60 
építőipar 13 
településfejlesztés 13 
energiafelhasználás 4 
közlekedés és áruszállítás 3 
vízgazdálkodás, vízellátás 3 
turizmus, üdülés 2 
kereskedelem, ipari tevékenység 2 

A tudomány leginkább azzal segíthet a klímaváltozás korlátozásában, ha ahhoz hasonló gyor-
sasággal, mint amivel a korlátozás költségeinek és gazdasági kihatásainak elemzői eljártak, de 
megfellebbezhetetlen tudományos igényességgel, minél pontosabban behatárolja, hogy mi az a 
természeti és gazdasági érték, amit a melegedés folyamatának beavatkozás nélküli megvalósulása 

2 
3 Intergovernmental Panel on Climate Change 
4 American Geophysical Union 
s European Environment Agency 

Morley, E. környezetvédelmi miniszter, Nagy-Brittannia 
David A. King, a brit kormány tudományos főtanácsadója 
Centre for Economics and Business Research Ltd. 
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esetén kockáztatunk (Mika 2002). A fenntartható gazdaság megvalósításának egyik sarkalatos 
előfeltétele a természeti erőforrások minél részletesebb megismerése és mivel az éghajlat alakulá-
sába az ember nem avatkozhat bele, éppen ezért kell azt részletesen vizsgálni (Szász 1997). 

Természetesen nagy a bizonytalanság is a klímaváltozást illetően. Bár nem általánosítha-
tó, de bizonyos területeken hasonló folyamat utoljára több mint tízezer éve fordult elő, amikor 
egy hidegebb klímájú időszakban a földi éghajlat - a maihoz hasonló gyorsaságban - néhány 
évtized alatt több celsius-foknyit ingadozott (Newson 1997). Kilengések viszont azóta is elő-
fordultak, hiszen a IX-XIII. században a mainál melegebb volt a hőmérséklet (középkori, 
vagy kis klímaoptimum), míg a XIV-XV1I. században a szokásosnál hidegebb idők jártak Eu-
rópában (újkori, vagy kis jégkorszak) (Hevesi 2003). A kis jégkorszakot egészen az 1860-as 
évekig is jegyzik. De a mai változást általában nem lehet összehasonlítani más, pleisztocén és 
holocén melegedéssel, mert a mai klímaváltozás generálta hatást jelentősen befolyásolja az 
életteret csökkentő humán aktivitás (Moore 2003). A globális felmelegedésben kezdetben - a 
XX, század első felében - természetes okok domináltak, míg utána - a XX. század utolsó 
harmadában - már az emberi tevékenység a döntő tényező. 

Komoly kérdések merülnek fel az adatminőséggel, -hiánnyal, feldolgozási módszerekkel 
kapcsolatban (Mika et al. 1995). A referenciaként használt időszakokat elemezhetjük klíma-
történeti átlag (Rácz 2001), éghajlati normálérték (Molnár K. 1996), éghajlati törzsérték (An-
tal 1991) alapján, de egy-egy fiktív időszak segítségével számított átlaghoz viszonyítva akár 
ellentétes előjelűvé is válhat egy, ugyanabban az adatsorban megfigyelhető trend (Rakonczai 
Kovács 2005a). Az elemzéseket nehezíti, hogy a többéves periódusú ingadozás amplitúdója 
természetes állapotban is nagyobb volt, mint az antropogén éghajlatváltozás várható értékre 
gyakorolt hatása (Simonffy 2003). Azt, hogy klímaváltozás, vagy ingadozás van-e, azt eldönti 
a változás mértéke, tér- és időbeli szerkezete, kiterjedése és sebessége (Kertész Mika 1999). 
Az utóbbi 2000 évre vonatkozó dendrológiai és diatómavizsgálatok szerint félő, hogy a mű-
szeres mérésekkel történő megfigyelések nem mutatják ki kellő pontossággal a klimatikus va-
riabilitást (Grissimo 1996, Hughes-Graumlich 1996, Laird et al. 1996). A klímamodellek fej-
lődésének bekövetkezéséig az egyszerűen számított becsléseket az éghajlati hatásvizsgálato-
kat orientáló információminimumnak tekinthetjük (Bartholy-Mika 2005). 

Annak a valószínűsége kicsi, hogy a kiterjedt mérőhálózat a Földön hasonló hibákat elkö-
vetve egyformán rosszul mérjen. A sok kétség ellenére az alaptendencia megfelel a valóság-
nak, de azok pontossága, nagysága csak később igazolódhat (Szalai 2004). Ma egy kérdéses 
időszakra vonatkozó klímajellemzés - a kis térbeli, de nagy időfelbontással bíró modelleknek 
köszönhetően - a hosszabb időre kidolgozott regressziós kapcsolatnak megfelelően alakul 
(Nováky 2002, Bartholy-Mika 2005). 

A természet és társadalom évezredek során kialakult stabilitása feltételezi a klíma hosszú 
távú állandóságát. A klímaváltozáshoz az élővilág képes alkalmazkodni, de ennek alapvető 
feltétele a változás lassú üteme (Antal 2004). Stainforth et al. (2005) szerint azonban a Föld 
átlaghőmérséklete száz éven belül akár több mint 10 °C-al is nőhet, amihez „csupán" a jelen-
legi szén-dioxid-koncentráció megduplázódására lenne szükség. Ez a maximális felmelegedé-
si érték csaknem a duplája annak, amit az eddigi legpesszimistább (5,8 °C) számítások mutat-
tak. A többféle üvegházgáz-koncentrációval számoló kalkulációk átlagos 3,4 °C-os globális 
hőmérséklet-emelkedése is negyven százalékkal magasabb az eddigi, ismert klímaprognózi-
sok értékénél. Pedig már 2 °C-os emelkedés esetén jelentős károsodás állhat be az ökoszisz-
témák működésében, a társadalomnak nyújtott szolgáltatásaiban (MA adatok alapján 
Kovácsné et al. 2005). Ráadásul nemcsak átlagos értékekről beszélhetünk, hiszen az időjárási 
szélsőségek előfordulási gyakorisága is megnőtt az elmúlt évtizedekben. 

8 J Millennium Ecosystem Assessment 
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A regionális sajátosságok az éghajlati rendszer belső folyamatainak késleltető és térbeli új-
raelosztó szerepe miatt az egyes térségekben nem egyszerre és nem azonos módon jelentkeznek 
(Mika 2002). Európában az északi övezetek és a mediterrán régió változásai többé kevésbé tisz-
tázottak (előbbi csapadékosabbá, utóbbi szárazabbá válhat), de kérdés, hogy mi lesz közöttük? 
Minél nagyobb léptékben vizsgálódunk annál jobban nő a regionális hatások bizonytalansága, 
hiszen a helyi adatsorok belső változékonysága többszörösen meghaladhatja a globális adatokét. 
Érdekes lehet kisebb változások (területhasználat változás) hatását vizsgálni a meteorológiai 
elemekre, mivel ezek fontosabbak lesznek a helyi klíma alakulására a globális változásoknál 
(Horváth et al. 2001). Vagyis a probléma globális, de lokális a kezelés. Ha jelenleg nincs is ál-
talános felmelegedés Magyarországon, akkor is érdemes felkészülni rá, mert klímánk hajlamos 
a hosszabb-rövidebb idejű aszályokra: egyrészt az alacsony csapadék miatt, másrészt annak 
rendszertelen területi és időbeli eloszlása miatt, amihez hozzáadódhat még a levegő magas 
párologtatóképessége és a homokos talaj alacsony víztárolóképessége (Antal 1991). 

A jelenség közvetlen következményeivel (pl. aszály, terméscsökkenés) nehezen értékel-
hető. Nováky (2003) szerint az éghajlatváltozás elsősorban a hidrológiai adottságokon keresz-
tül érvényesül, jellemzői az idő és a tér minden léptékében követik az időjárási elemek, első-
sorban a csapadék és a hőmérséklet időbeli változását, amellett, hogy természetesen az emberi 
tevékenységek is befolyásolnak. Szász (1997) szerint a talaj, klíma, ember olyan faktorcso-
port, amely meghatározza a tényleges produkciós szintet, létrehozza a természetes és mester-
séges közösséget, illetve rajtuk keresztül vizsgálható a produkciós szint. 

Kockázatelemzésre van szükség, de ehhez nehézséget jelent a megfelelő indikátorok meg-
találása és a változás felismerésének a bizonytalansága, vagyis magának a változásnak az ér-
telmezése. Az egyéves léptékű folyamatban akkor nincs változás, ha a leíró jellemzők időso-
rában az abszolút idő éves léptékű skáláján bármely tj időben felvehető értékkészlete nem vál-
tozik és a felvehető értékek bármely időponthoz rendelhető valószínűségi eloszlása állandó. 
Nem az a lényeg, hogy egy idősorban milyen értéket vett fel a vizsgált elem, hanem, hogy mi-
lyen értékeket vehetett volna fel adott időben, és a felvehető értékekben van-e változás. A fo-
lyamat változását ezért a jellemző által felvehető értékeik valószínűségi eloszlása változása-
ként értelmezzük (Nováky 2003). Evvel kapcsolatban kérdés az ís, hogy a változások jellege 
milyen: nem-folytonos, direkt irányú, trendszerű, vagy ingadozó. Valamilyen szinten minden 
környezeti változó mutat ciklikus ingadozást (Huggett 1997). 

Ha két különböző görbe mindegyikéhez tartozik egy konfidencia sáv, akkor előfordulhat 
olyan pont, amelyik mindegyik sávban benne van, de nem mondhatjuk, hogy az l-es válto-
zott, és 2-es lett belőle, mert csak ingadozásról lehet szó (3. ábra). Hazánkban a klímaelemek-
nél a sokévi átlaghoz viszonyított +/- 20-30 %-os ingadozások sem ritkák és a csapadékingás 
nagyobb, mint a hőmérsékleti. 

3. ábra A hidrológiai jellemző valószínűségi eloszlásfüggvénye a jelen (1) és az új (2) éghajlat 
esetén (Nováky 2003) 
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A megalapozott döntésekhez szükség lenne az éghajlatváltozás (változékonyság) és az 
emberi hatások vizsgálatára, sőt az azok közötti megoszlás megállapítására. A szétválasztás 
bizonytalanságait példázza az a két korábbi modellvizsgálat is, amit a Duna-Tisza közén meg-
figyelt, jelentős talajvízszint süllyedés okainak feltárására készítettek: az egyik modell szerint 
az időjárás 15 %-kal, míg egy másik modell szerint 50 %-kal „felelős" a süllyedésért (Pálfai 
2003b). A tényezők közötti megoszlás még akkor is nehéz, ha az árvízvédekezés előtti és utá-
ni állapotokat külön kezeljük. 

A klímaelemek egyre pontosabb becslése mellett nagyon fontos a felszíni elemek nagy idő-
felbontású regionális vizsgálata. Például az erdők válasza a klímaváltozásra kulcsfontosságú 
lehet. Szükséges az ökológiai és gazdasági következmények hatásvizsgálata (öntözővíz igény, 
víztározás, víztakarékosság). Kérdéses, hogyan változnak a domináns felszínformáló folyama-
tok (defláció, erózió) a vízháztartás-, vízhozam-, párolgás-, lefolyásváltozásokon keresztül és 
hogyan módosul a talaj müvelhetősége. 

Igaz, még a legnagyobb gondokkal küzdő Száhel-övezethez tartozó térségekben is előfor-
dulhat kedvező, pár évtized alatti regenerációs változás (Rassmussen et al. 2001), de általános-
ságban a veszély nagysága miatt a regionális léptékű hatáselemzés szükségessége vitathatatlan. 



3. A TÁJ VÁLTOZÁSAI AZ ALFÖLDÖN. 

Az utóbbi 150 évben Magyarországon, és ott is elsősorban az Alföldön nagy hatású, gyors 
lefolyású, antropogén eredetű hatások érték és érik jelenleg is a felszínt. A XVIII. század má-
sodik felében még körülbelül 75 %-ban természetközeli terület (Bíró-Molnár 1998) mára 
gyökeresen megváltozott. Az átalakulás miatt a tudományos kutatások szerint az Alföldön be-
lül is elsősorban a Duna-Tisza köze veszélyeztetett (Rakonczai 2003). Ezt jól reprezentálja a 
FAO9 előrejelzése is, amely a Duna-Tisza közi hátságot a globális klímaváltozás és a helyte-
len agrárgazdálkodás miatt a félsivatagi jellegű övezetbe sorolja. A Kecskeméttől délre eső te-
rületeken az évtizedek óta tartó szárazság és a talajvízszint csökkenése miatt megváltozott a 
táj jellege, egyre erősebb a sztyeppesedés folyamata (Iványosi 1994). Az Országos Terület-
rendezési Terv (VÁTI 2003) a Duna-Tisza köze döntő hányadát „kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület övezete" kategóriával határolja le, ez pedig esetenként kiváló termőhelyi 
adottságú szántókat, ökológiai hálózatokat, érzékeny felszín alatti és felszíni 
vízminőségvédelmi területeket is érint. A probléma összetettsége miatt a terület további kuta-
tásokat igényel (Somlyódi 2002, Csatári 2004, Rakonczai-Kovács 2005b). 

3.1. A mintaterületek földrajzi jellemzése 

A tájváltozásokkal szemben mutatott érzékenysége miatt kutatásunk célterületének a Du-
na-Tisza közét választottuk. A vizsgálatba bevont kiterjedt erdőterületek, gyepek-legelők a 
Duna-Tisza közi síkvidék, a Duna-menti síkság, a Bácskai-síkvidék középtáji egységekbe tar-
toznak. Északi határként Monor település vonala, délen az országhatár, keleten az Alsó-
Tiszavidék, nyugaton pedig a Duna határozható meg, leszámítva a Mohácsi szigetet. A részle-
tesebben vizsgált vizes területek, szikes talajok a Solti-sík kistájon találhatók (4. ábra). 

A sajátos „Homokhátság" lehatárolás Magyarország természeti tájainak rendszertani felosz-
tásában nem szerepel. Természeti képződmény és ember által átalakított „kultúrtáj" is, amely 
nagyrészt a Duna-Tisza közi síkvidék kistájait fedi le. Talán a talajtípusok és felszínfedettség 
változásának ábrázolása során rajzolódik ki legjobban a térképeken (Kovács A.D. 2004). 

3.1.1. Duna-Tisza köze, mint a regionális vizsgálatok tere 

A mai határaival a würm óta bíró Duna-Tisza közén három fő domborzati típus különíthe-
tő el: futóhomokkal borított hordalékkúp-síkság, lösszel fedett homokbuckás hordalékkúp-
síkság, ártéri síkság. A folyam a mélyebb fekvésű ártéri síkon a pannon üledékre minimum 
40 60 m vastag öntésanyagot, löszt, agyagot, homokot rakott le, aminek nagy részét 10-20 m 
vastagságban folyamatosan átforgatta. A legkeletibb holocén főmeder kiszélesedése 
Fülöpszállásig egységes. A főmeder, a mellékágak, a fattyúágak, az erek munkája egy 
mikroformákban gazdag, 90-95 m tszf.-i magasságú, alacsony- (újholocén felszín) és magas 
ártéri szintekre (óholocén felszín) tagolható, rendkívül mozaikos és uralkodóan magas mész-
tartalmú ártéri összletet eredményezett. A 95-98 m tszf.-i magasságú terület már az óholocén 
terasz szintje. A hordalékkúpon - ahol a felszínközeli rétegsor többtíz méter vastag 
szélszállította üledék - a nagyarányú homokmozgások után egy élénk relieffel bíró domborzat 
alakult ki, amely meghatározta a rendkívül sokszínű ökofáciesek kialakulását. A különböző 
magassági helyzetben lévő, nagy kiterjedésű síkokat és hátakat tómedencék és deflációs lapo-
sok tagolják (Szilárd 1955, Molnár B. 1994, Borsy 1996). 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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4. ábra A mintaterületek földrajzi lehatárolása 

A terület a meleg, száraz, forró nyarú éghajlati körzetekbe tartozik, az évi átlaghőmérsék-
let 10-11 °C, a csapadékátlag 550-600 mm. Szélsőséges klímájú terület, ahol az időjárás éves 
alakulását a szubatlanti, mediterrán, szubmediterrán és a kontinentális hatások irányítják. Pél-
dául a napsugárzás (2100-2200 óra/év) éven belüli jelentős különbségeinek hőmérsékleti kö-
vetkezményeit a mediterrán hatások csökkentik. A napi hőmérsékletingás szóródása a sokévi 
átlaghoz képest nagy, ami a fagyveszélyre való hajlamot is mutatja. A nyári párolgási hiány 
150-180 mm, tehát a'vízkészlet csak a téli félévi csapadékból egészülhet ki, de ez sem túl bő-
séges (220-260 mm) (5. ábra). Jellemző a csapadékmennyiség nagyfokú évközi változékony-
sága. A nyári félév csapadékeloszlása miatt még a nedvesebb évek sem zárják ki az aszály le-
hetőségét. Az éghajlati vízhiány évi összege minimum 300 mm, de sok helyen 350 mm-nél is 
több. A szélsőségek fokozódását a homokfelszín erősítheti, alacsonyabb páratartalmat, nagy 
hőingadozást okozva. Kistáji szinten az ariditási index szerint valamennyi terület természete-
sen is száraz jellegűnek mondható (Pécsi 1967, Andó 1984, Marosi-Somogyi 1990). 

A „Kétvizköze" felszíni vízfolyásokban nagyon szegény és a pataknak, folyónak tekinthe-
tő belvízcsatornák jelentős részében csak időszakosan van víz. A Duna és a Tisza is meglehe-
tősen távol van a síkvidék középső részétől és fontos, hogy jóval alacsonyabb szinten is talál-
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hatók. Ráadásul - a folyók közvetlen hatásterületén túl - a csapadékon kívül nincs ide szivár-
gó, a talajvizeket tápláló felszín alatti víz. A Duna-Tisza közén, a földrajzi adottságai miatt az 
ország egyik legmostohább vidékén az élet - kis túlzással - a talajvíznek köszönhető, de ez a 
vízkészlet sérülékeny is, hiszen egy száraz periódus esetén könnyen kiürülhet (Pálfai 2003a). 
A talajvíz a litológiai adottságok miatt nagyon változó mélységben lehet: löszön 5 -6 m, ho-
mokon 3-6 m, de a laposokban 1-2 m (a víztartó anyagától függetlenül). A víz szintje első-
sorban az aktuális és az előző havi csapadéktól, illetve középhőmérséklettől függ. A talajvízre 
vonatkozóan nagytérségi szivárgás figyelhető meg a Duna és a Tisza-völgye felé, illetve ki-
sebbek a buckavonulatok felől a buckaelőtéri mélyedések felé. A talajvíz szintje csak az 
Észak-Bácskai-löszháton és a Duna mentén mutat nagy ingadozást (Pécsi 1967). 

5. ábra Havi csapadékátlagok alakulása 1931-2001 közötti időszak alapján a Duna-Tisza közén10 

Korábban a terület az „ezer-kistó" vidéke volt. Pleisztocén kavicsot vastag homok takarja 
be, amit 1-2 m vastag vízzáró agyag, vagy kőzetliszt fed. Ez, és a felszínmorfológiai viszo-
nyok kedveztek az állóvizek kialakulásának. Hátsági területen Molnár (1994) szerint 4 fő tótí-
pust különíthetünk el: a karbonátiszap löszön van, karbonátiszap és lösz között futóhomok 
van, karbonátiszap fölött tőzeg van, a tófenék alatt folyóvízi rétegek vannak. 

Az agrotopográfiai felmérés szerint a Duna-Tisza köze felszínén mintegy húszféle talaj-
típus harmada borítja a felszín több mint 3/4-ét. Döntően homoktalajok, csernozjomok, réti 
talajok és szoloncsák-szolonyecek jellemzőek. A löszön kialakult mezőségi talajok rossz 
vízgazdálkodásúak a szikes altalaj miatt. Az északnyugat-délkelet irányultságú homokhátak 
közötti laposokban tőzeges láp- és kotus réti talajok, vékony humuszos réteggel bíró réti ta-
lajok, sós és lúgos szikesek alakultak ki. A Duna-völgyben a vízhatástól függően talajok so-
rozatai képződtek. A mezőségi- és a réti talajok jelölik ki a legmagasabb térszíneket. A hul-
lámtereken öntéstalajok, az ártereken réti- és szoloncsák-szolonyec talajok, a magasártéri 
szigeteken csernozjomok, a löszös térségeken mészlepedékes csernozjom, a buckaközi mé-
lyedésekben réti talajok képződtek. Ez a változatosság a gazdag ökológiai variablitás alapja 
(Tóth 2003). Területünkön a talajok mindössze 19 %-a mondható jó vízgazdálkodásúnak és 
mintegy 75 %- a gyenge, illetve extrém vízgazdálkodású (6. ábra). A későbbiekben vizsgált 
erdők 2/3-a futóhomokon található és sok fekszik humuszos homokon, barnafóldön. Az er-
dők alatti talajok 98 %-a gyengén víztartó! A gyepek és a legelők már változatosabb talajtí-
pusokon találhatók; szoloncsák-szolonyecek, különböző réti talajok, homokok, kevés 
csernozjom jellemző. A vízgazdálkodási mutatók itt sem sokkal jobbak, hiszen 86 % gyen-
gén víztartó, vagy kedvezőtlen vízgazdálkodású. 

° Ásotthalom, Cegléd, Izsák, Kecskemét, Kiskunhalas, Kistelek, Szeged állomások adatai alapján 
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A számunkra kiemelten fontos szikesek jelenlétével a korábbi, természetes időszakban is 
számolni kell. A lefolyástalan területeken bepárlódó és kiszáradó felszíni víz, a vízzáró altalaj, 
a nagy sótartalmú és magas vízszintű talajvíz áramlásai, a nyári félév kevés csapadéka, a talaj 
típusa, az élénk felszíni vízmozgás hiánya miatt a föld predesztinálva volt a szikesedésre, a 
szerkezet nélküli szoloncsákok kialakulására. A Duna hordalékanyagának köszönhetően me-
szes, szódás szikesek alakultak ki. A vízrendezések folyamata is nyújtott lehetőséget a sók 
felhalmozódására (Rohringer 1934, Somogyi 1965, Várallyai 1999). A legelőként való hasz-
nosításukon kívül ma a természeti területek országos hálózatában kaphatnak kiemelt szerepet. 

Talajok vízgazdálkodása 

| | gyenge vizraktározó 
| közepes vizraktározó 

• jó vizraktározó 
H nagy vizraktározó 
B igen nagy vizraktározó 

| | kedvezőtlen 
vizgazdálkodású 

I | extrém szélsőséges 
vizgazdálkodású 
szélsőséges 
vizgazdálkodású 

folyó 

város 

a mintaterület határa 

kilométer 

6. ábra A talajok vízgazdálkodása a Duna-Tisza köze-i mintaterületen 

A természetes növénytakaró az Alföld flóravidék Duna-Tisza közi flórajárásának meg-
felelően alakult ki. A zonális vegetáció - a lomberdők és évelőfüves sztyeppek között átme-
netet képező - mozaikos erdős-sztyepp, mivel a többlet vízhatás hiányában itt nem lehet 
zárt erdőtársulás. Főleg kontinentális fajok jellemzik, de vannak mediterrán eredetű csopor-
tosulások is. A homoki erdők természetes állapotban tölgy, nyár, boróka összetételüek. Ez 
az átmeneti típusú vegetáció a klímaváltozás érzékeny indikátora. A mélyebb térszíneken 
rétek, ártéri erdők és mocsaras, lefolyástalan lápterületek, a depressziókban szikes tavak, 
mocsarak, puszták és legelők alakultak ki. Az intenzív erdősítés során kezd elterjedni a fe-
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kete és erdei fenyő, az akác, a nemesnyár és a gyepek fokozatosan záródnak. Ma a Nagyal-
földön az idegenhonos és nemesített fajok aránya több mint 70 %. A táj alapvető sajátsága a 
foltosság, melynek kialakulásában a több évszázados tájhasználatnak is jelentős szerepe van 
(Bíró-Molnár 1998, Kovács-Láng et al. 1998). 

Az antropogén hatás a rézkortól kezdve gyorsult fel és mára a terület elsősorban a víz-
használat, a vízrendezés és a földhasználat-erdősültség miatt másod-harmadlagosan átalakí-
tott kultúrtájjá vált. Szük fél évszázad alatt az antropogén hatások kerültek előtérbe és teljesen 
új üledékszállítási, felhalmozási és talaj fejlődési dinamika alakult ki. Ma uralkodóan agrár-
gazdasági hasznosítású térszínről beszélhetünk (7. ábra). 

A tájhasználat módja, a homokmozgás, az erdősítés intenzitása, valamint a növényzet 
átalakítottsága alapján a homokhátsági gazdálkodás 4 szakaszát különböztethetjük meg 
(Lóki 1994, Bíró-Molnár 1998): 

• Árútermelő, állatartó termelési szerkezet, amikor csak a jobb földeket művelték. 
• 1890-től a folyószabályozás után a szántóföldek hatására visszaszorult a külterjes ál-

lattartás. A löszpusztákat eke törte föl, megjelenik a másodlagos szikesedés, módosul 
a talajvízjárás. 

• A homok termelésbe való bevonásával kialakul a kertkultúra. Az „aranyhomok" korszak 
hatására a felszíni formakincs a hátság 1/10-én eltűnt. „Intenzív fásítások korszaka". 

• A hatalmas táblákon termelő nagyüzemi gazdálkodással kirajzolódnak a mezőgazda-
sági körzetek. Az „aszályos időjárás és a talajvízszint süllyedés" korszaka 

A folyószabályozás során a Budapesttől délre levő szakaszt 1870-től kezdve építik ki. 
Az árvízvédelmi töltéseken kívül megépítik a Duna-völgyi-főcsatornát (1914-1930). A Hát-
ság lecsapolásának az 1940-es és 1960-as belvizes évek adtak lendületet, melynek következ-
tében a mocsarak és lápok egy része fokozatosan eltűnt. Már a '30-as években jelentősen 
visszaesett az alma-, a szőlő-, a kapásnövény- és a nádtermés, megszűnt a - még a szikes 
tavakra is jellemző - halászat (Erdélyi 1960). A talajvízjárást a csapadékviszonyokon kívül 
a csatornarendszer alkalmazott üzemelési rendje is befolyásolhatja. A vízmentesítési tevé-
kenység miatt az ország második legnagyobb szikes területe jött létre az 1930-as éveket kö-
vető időszakban a Dunamenti-síkságon. Az egész területre jellemző kiszáradási folyamatban 
előbb az árvízjárta mocsarak szikes mocsarakká alakultak át, majd átadják helyüket a szikes 
réteknek, melyeknek ma már a sztyeppesedése figyelhető meg. A komplex vízrendezésből 
csak a víztelenítési munkálatokat hajtották végre. Az egyszeri belvíz kártételt nem szembe-
sítették a hosszú száraz időszakok kárával, és a vizek évtizedeken át történő rendszeres el-
vezetése lett a jellemző (Iványosi 1994). 

3.1.2. Lokális mintaterületek-vizes élőhelyek, padkás szikek 

A Duna-völgy középső harmadában hazánk egyik legszélsőségesebb vízrajzi adottságok-
kal bíró szikesei kerültek védelem alá. A mintaterületként választott Felső-Kiskunsági tavak 
és Miklapuszta kialakulásában azonos földrajzi tényezők hatottak, de egyediségük alapján 
sokban különböznek egymástól (8. ábra, 9. ábra). Ezek a mérsékelten kontinentális ártéri sík-
ságon fekvő, magas talajvízállású, hidromorf talajú kultúrsztyeppes tájtípusok a tökéletes sík-
ságok iskolapéldái (Pécsi 1989). , , „ 

A magas sótartalmú víz miatt itt kialakult, Közép- Európában egyedülálló floranak es fa-
unának, illetve a szikmorfológiának köszönhetően mindkét terület szigorúan védett. A szikes 
tavakra jellemző „ex lege" védettségen kívül a Felső-Kiskunsági tavak a hozzájuk hasonló 
Böddi-székkel a ramsari egyezmény alá tartoznak. 
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7. ábra A Duna-Tisza közi mintaterület felszínfedettsége 2000-ben 
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3.1.2.1. A Felső-Kiskunsági tavak 

A Büdös-székkel, Fehér-székkel, Kelemen-székkel, Kis-réttel, Zab-székkel jellemezhető 
Felső-Kiskunsági tavak a Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) megalakulásától annak részét ké-
pezi (8. ábra, 1. fénykép). A mintaterület a Duna-ártér mélyvonalában fekszik, amely nyugat-
ról a kavicsos hordalékkúpteraszhoz vezető Kígyós-ér környékével (Kiskunsági-főcsatorna), 
keletről a magasabb ármentes térszínt jelölő Fülöpszállás és Szabadszállás vonalával határol-
ható le. Északon és délen csak mikromorfológiai határokat húzhatunk, hiszen a legnagyobb 
relatív szintkülönbség sem haladja meg a 2 m-t. 

védett terület határa 

mintaterület határa 

8. ábra A Felső-Kiskunsági tavak (háttér: LANDSAT ETM+ műholdkép, 2002. június; RGB 742) 

1 • fénykép A Kelemen-szék panorámaképe északi irányból - 2005. június (a szerző felvétele) 
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A Duna áradásai miatt az ártér lapos területeit rendszeresen víz borította. Ezen a keskeny, 
mintegy 100 km hosszú sávon a bekerült víz, a korlátozott visszafolyási lehetőségek miatt he-
tekig, hónapokig ott maradva bepárlódó vízzé vált. Az alacsony ártéri hordalék tömöttsége, 
valamint a szikesedéssel és a mélyedések felé irányuló mészanyagból a felhalmozódott szódás 
víz hatására képződött meszes iszap jó vízzáró réteget alkotnak. A talajszint alatti agyagoso-
don karbonátos réteg is meggátolja a csurgalékvizek elszivárgását. „... s gátak híján a folyó 
elárasztotta a Fölső-Kiskunság laposait az Ócsai turjánon keresztül. Az egykori utazó az ezer 
sziget világában találta magát..." (Illyés 1992). A Szabadszállás - Fülöpszállás irányában ha-
ladó óholocén főmeder és a Kígyós-ér a szájhagyomány szerint „hajózhatók" voltak (Erdélyi 
1960). Ehez képest az 1960-as évek végére az állóvizek aránya a Dunamenti-síkságon már 
csak 0,3 % (Pécsi 1967). A tavak a sekélyvizek kategóriájába tartoznak és mivel a tápanyagok 
forgási sebessége nagy, a külső hatásokra érzékenyebben reagálnak (Dévai 2000). Az állóvi-
zek asztatikus jellegűek, amelyek közül a leírások alapján száraz nyarakon szinte valamennyi 
kiszáradt. Ez nem idegen a szikes tavak életciklusában, de szükség van az ősztől tavaszig jel-
lemző feltöltődésre is, ami a csökkenő csapadékmennyiség miatt az utóbbi időben rendre el-
marad. Korábban egyáltalán nem az az önállóság jellemezte ezeket az állóvizeket, mint ahogy 
most védelem alatt állnak. Sajnos, itt az élőhelyekre jellemző, az erekre és az árvizekre alapu-
ló természetes kapcsolatok fellazultak, vagy megszakadtak. 

Az 52-es út 2 részre (északi és déli) osztja a talajvíztükröt. A talajszint magassága alapján 
lokális vízgyűjtő van a területen és ebben a csapdában a folyamatos párolgás miatt nagyon 
megnő a Na ion koncentráció. A talajvíz bizonyos nyomás alatt van, ami 1-1,5 km-en belüli 
2,5-3,5 m-es relatív vízszintkülönbséget is lehetővé tesz (Molnár-Kuti 1978). A tószint ösz-
szefüggésben van az aktuális csapadékkal, így a szikes tavak évszakos dinamikájúak. A tóvíz 
nátrium-hidrogénkarbonát-kloridos, az átlagos sótartalom 700-1200 mg/l. A Kelemen-szék a 
legszikesebb (>3000 mg/l), de pl. 2000 nyarán 59000 mg/l-et is mértek a területen! Csak a 
Kis-rét - ami ma nádas, hinaras - édesvíz, ezért nem tekinthető igazán szikesnek (Schmidt 
2003). A tavak fehér szikesek és a szikes tómederben - a vízborítástól függően - az egyes 
élőhelyek növényközösségei a következő kategóriákba sorolhatók: időszakosan nedves szikes 
Puszták, időszakos vízborítású szikes rétek, szikfok- és vaksziknövényzet, huzamosabban víz-
zel borított szikes mocsarak, szikes nyílt vizek, szikes hínár, a kiszáradt szikes tófenék és a 
kopár padkafenék növényzete (Boros 2002). 

A legutóbbi ökológiai állapotfelmérés szerint (Forró 2003) 1975-2000 közötti időszak 
alapján a szikes tavak jó állapotban vannak és a vízviszonyok javulásának köszönhetően szá-
mos faj állománya növekedett, de a csökkenő trendű fajok oka nem ismert. 

3.1.2.2. Miklapuszta 

Miklapuszta csak 1996 óta a KNP része. Az „óriás" szikpadkákkal tarkított puszta Európa 
egyik leglátványosabb padkás szikese (9. ábra). A meredek padkaoldalak itt nem egyszer 
meghaladják az 1 méteres magasságot, de többségében fél méternél magasabbak és általában 
a 93 m tfsz. szintvonal határolja őket. A padkák felszíne a néhány négyzetméterestől a több, 
mint 1 km2-ig terjedhet. A szikes lapos a Duna újholocén árterületének tartozéka, annak elle-
nére, hogy 12-15 km távolságban van a mai főágtól. 

A miklapusztai sziket jellemző értékek jól mutatják a kis területen belüli, rendkívül 
nagy változékonyságot (lásd. 3.1.2.1 fejezet). A közel 300 cm szelvényvastagságú 
szoloncsák szikes vastagabb, mint a Duna-völgy középső részén, így itt a kilúgozódási fo-
lyamat lassabb lehet. A talajvíz a vízzáró réteg hatására hidrosztatikai nyomás alatt van 
(1960-as évek elején fúrás után 83 cm körül volt a talajvízszint). Rendkívül sós a talaj (mi-
nimum 500 mg/lOOg) és még sósabb a talajvíz (minimum 6400 mg/l), ami közrejátszik a vi-
szonylagos fajszegénységben (Harmati 2000). 
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9. ábra Miklapuszta északi része 

Annak ellenére, hogy a talajerózió sajátos síksági formájában, a padkás erózióban érintett 
területek kiterjedése jelentős és tájképi jelentőségű Magyarországon, a mikroformák átfogó 
geomorfológiai értékelésével az 1970-es évekig csupán Strömpl 193l-es tanulmánya foglalko-
zott. Elterjedésük fő területei a vízrendezések előtt rendszeresen elöntött vidékek, de megjelen-
nek ezek a formák a tájrendezési munkálatokhoz (pl. út- és csatornaépítések) kapcsolódva is. Az 
Alföldön a reliefenergia igen csekély, de akár néhány centiméter elég a sajátos formakincs, a 
szikpadka megjelenéséhez, melynek kialakulása komplex folyamatnak tekinthető. A domborzati 
differencia okozója lehet természetes körülmények között az alluviális formakincs, vagy sík te-
rületen a száraz talaj repedései, de a folyamat az esetek nagyobb részében valamilyen 
antropogén beavatkozásra vezethető vissza. A padkás erózió folyamatában két fázist célszerű 
megkülönböztetni- a padkásodás megindulása, illetve a padkás felszínek pusztulasa. A degradá-
ciós folyamat (szologyosodás) az alsóbb szinteknek az erózió következtében torteno felszínre 
kerülését jelenti A III katonai térkép (1882) már ábrázolta mintaterületünkön a szikpadkákat, 
ami valószínűsíti hogy azok nem a másodlagos szikesedés eredményei. A területhasználat vál-
tozása, a kisebb-nagyobb csatornák kiépítése, a legeltetés miatti koncentrált állati taposás, utak 
használata (amit tovább fokoz a közeli szántóföldi növénytermesztés esetleges gépforgalma) 
mind a lokális relief energia növekedését eredményezik, vagy a már padkás felszínt tagolják. 
Mivel egy felszabdalt út nem járható (márpedig a sziken egy egyszeri mély keréknyom elég a 
járhatatlanághoz) a forgalom sokkal szélesebb sávban történik, mint az a térképen van jelezve. 
A padkás területek további felszínfejlődését döntően a relatív magassági különbség és a talaj-
szerkezet befolyásolja de hatása lehet rá a növényzettel való fedettségnek is (Kiss 1971). 

A sajátosan gazdag mikroformakincset formakomplexumokként lehet felfogni. A szik-
formák három típusa- szikpadka, szikér, sziklapos. A szikpadka a zárt szikes pusztai gyeppel 

19 



borított, ép talaj szelvényű - a denudációból kimaradt, eredeti felszínmagasságot mutató - tér-
színnek (hát, padkatető), különböző lejtőszögü peremmel (padkaperem) való leszakadása egy 
alacsonyabb, elvékonyodó - a lehordódott talajt tartalmazó - térszínbe (sziklanka), majd a 
legmélyebb szikfokba (szikfenék, sziklapos). A szikpadka tehát a tető, a perem és a sziklanka 
formaegyüttese, amelyhez szorosan kapcsolódik az erózióbázis szintje. A szikér a kezdeti 
padkásodási foíyamat haladását mutatja és a szikfenék terebélyesedése - vagyis a sziklaposok 
kialakulása - után a felesleges vizet szállítják el a helyi erózióbázis felé (Rakonczai 1986, 
Tóth 2003). A lejtés irányában mozgó csapadékvíz mechanikai hatása mellett a záporok, ziva-
tarok okozta csepperózió, a huzamosabb talajátázás esetén a víz oldó hatása (szik-töbör) és a 
nagyon vizes időszakban a hullámzás ereje is rombolhatja a felszínt. Miklapusztán a padkák 
futása az alluviális formakincs meghatározó szerepére utal és az egykori folyóháton kialakult 
csernozjom és réti talaj felszínt érinti. A felszín közelében a talajszelvény jobb vízgazdálko-
dású szintje lepusztul és a felszínre került nagy sótartalmú szinten csak sókedvelő növényfa-
jok élnek meg. 

Tóth (2003) szerint a szikes felszínfejlődés stádiumai: 

• Iniciális állapot (repedezett felszín kialakulása) 
• Juvenilis állapot (szikerek, lefolyástalan mélyedések kialakulása) 
• Maturus állapot (szikerek kiszélesedése és összeolvadása) 
• Szenilis állapot (nagy kiterjedésű, letarolt felszínek kialakulása) 
• Antropogén hatásra bekövetkezett felszínfejlődés: a hatótényezők koncentráltsága mi-

att, a természetes körülményekkel szemben gyorsabban formálódnak. 

Rakonczai et al. (2004) szerint a padkás erózió négy fontos típusát különíthetjük el az Al-
földön, amelyeknek természetesen átmeneti formái is ismertek: 

• Terepi tapasztalatok alapján a legjellemzőbb típus a hátráló erózió. A padka peremén, 
egy szabálytalan - döntően növényzetmentes - vonal mentén folyamatos talajpusztulás 
figyelhető meg (2. fénykép). Antropogén hatás eredményeként ez az erózió típus két 
lépcsőben is létrejöhet. 

2. fénykép Hátráló erózió - Miklapuszta (a szerző felvétele) 
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• Jelentősebb relatív magassági különbségek esetén alakulhat ki a látványos és jól szaka-
szokra bontható leszakadásos típus, amely jellemző Miklapusztán területére (Rakonczai-
Kovács 2000). A 60-100 cm-es padkák - egyszerre akár tíz métert is meghaladó hossz-
ban - a rajtuk levő növényzettel együtt leszakadnak (3. fénykép). A feltűnően sok lesza-
kadó padkaperem aránya az erózió intenzív mivoltát, vagy a méret nagyságát jellemzi. 

3. fénykép Leszakadásos erózió (fotó: Rakonczai János) 

• A lineáris erózió leginkább a padkás felszínek feldarabolódásában fejti ki szerepét. Ál-
talában jármünyom, állatösvény hatására a nagyobb padkák félsziget-, illetve sziget-
szerű formákká alakulnak, s az egyre növekvő határvonalak miatt a pusztulási folya-
mat is felgyorsulás (4. fénykép). Az erózió kiteljesedése után akár sziki erek is kiala-
kulhatnak ezekben a hosszanti formákban. 

4. fénykép Lineáris erózió (a szerző felvétele) 

• Az areális erózió során a folyamatosan csökkenő magasságú padka morfológiailag bele-
simul a mélyebben fekvő felszínbe (sziklapos), bár egy ideig még vegetációjával jól el-
különíthető az egykori mikroforma. A padkák nem elsősorban a peremeik irányából 
pusztulnak, hanem egy lassú anyagelszállítódás nyomán felülről alacsonyodnak. 
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3.1.3. Döntéshozás és szárazodás Magyarországon. 
A „mi o k o z z a a jelenséget?" kérdésre adott válaszban az ember szerepe a helytelen kör-

nyezetgazdálkodás és környezetpolitika révén napjainkban nagyon jelentós. Az Aljold egyik 
legsúlyosabb - a Duna-Tisza közén mintegy 700.000 embert érintő erinto - problemajara a 
mai napig nem született végleges megoldás (Csatári 2004). Csodát azért sem varhatunk, mert 
az elmúlt 10 évben a szükséges pénz alig fél százalékát költötték a megoldásra 

Vízvisszatartási, -gazdálkodási tanulmányok a '90-es évektöl megfigyelhetoL Pohöka, 
szinten először a szép reményekkel induló Alföld program jelen,k meg (KH 2042/1994.), 
amely területfejlesztési, tájvédelmi programként a szárazságra vonatkozo mtezkedeseket ,s 
tartalmaz. Sajnos ez ugyanúgy komoly következmények nélkül maradt, mint a későbbi vizpot-
lásról szóló határozatok (OGY. 2087/1995, KH 2271/1999.). Irányelvekben nincs. hiány, hi-
szen a Nemzeti Környezetvédelmi Program és a Nemzeti Aszály Stratégia ,s a különleges in-
tézkedéseket igénylő területként kezelik a tájat, és a termőhelyi adottságokhoz igazodo gaz-
dálkodásban látják a megoldást. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program kenytelen lesz 
fokozottan figyelembe venni a valószínűsíthető táj változásokat, hiszen nemcsak a termelesbol 
ettől függetlenül is kivonásra szánt extrém talajokkal borított felületeken figyelhető majd meg 
a klímaváltozás által okozott talajdegradáció (Ángyán 2002). A döntéshozást tamogato tudo-
mányos programok közül kiemelkedik a VAHAVA . A konkrét eredmenyeket surge o „Ho-
mokhátság programjainak az alapjai a szabályozó megyei területrendezési tervek, illetve a 
homokhátsági ügy egy tárcánál történő összpontosítása lehetnének (Csatari 2004). 

3.2 Recens tájváltozások tényezői az Alföldön 

Sajnos a természetföldrajzi tényezők működését befolyásoló aridifikációnak a régiónkra 
fókuszáló összefoglaló müve még várat magára, így a témát felölelő tanulmanyok alapjan 
Próbáltunk meg átfogó képet nyújtani e komplex problémáról. 

Antal (2000a) szerint az Alföldön a felszínfedettség, a talajnedvessegi viszonyok, a ve-
getáció minősége és mennyisége alapján egyértelműen megállapítható hogy a klímaviszo-
nyok kedvezőtlen irányban alapvetően megváltoztak. Saját vizsgalatainkban olyan komplex 
indikátorokra van szükség melyekkel be lehet bizonyítani, hogy az elmúlt idoben nemcsak 
aszályos időszakról, hanem a sokkal veszélyesebb szárazodás, folyamatról van szo, illetve 
az erősödő degradációs jelenségeknek (pl. sztyeppesedésnek) milyen karos halasai vannak. 
A dolgozat három különböző jellegű, ám földrajzi eredetük szerint szorosan összetartozó 
Problémának az értékelését végzi el és bemutatja, hogy az emberi halasok altal okozott 
Problémák különböző léptékekben milyen felszíni földrajz, folyamatokat indukálnák. Vizs-
gálatainkban a vizek (tavak, vizes élőhelyek), a vegetáció (erdők, gyepek, legelők) es a talaj 
(talajerózió) voltak azok a tájalkotó tényezők, amelyek a Duna-Tisza közi mintaterületein-
ken betöltött szerepük, valamint az általunk igénybe vett módszerek miatt is alkalmasnak 
mutatkoztak a kérdéses felszíni folyamatok értékelésére. 

3.2.1. A valószínűsíthető klímaváltozás mértéke 

A klímaváltozás kockázatának megítélésekor több tényt is figyelembe kell vennünk. Hazánk 
három éghajlati régió (óceáni, kontinentális, mediterrán) határán helyezkedik el, így az éghajlati 
övek kisebb eltolódása is oda vezethet, hogy Magyarország a három hatás valamelyikenek uralma 
alá kerül (Mika 2002) A vegetációs periódusban az is jellemző, hogy fölerősödik a kontinentalitás 
magas hőmérséklettel, száraz légtömegekkel párosulva (Antal 1991). A klímaváltozás problémájá-

f 

' ' VAHAVA = A Magyar Tudományos Akadémia és a Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium közös projektje 
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val kapcsolatban fontos tény, hogy az 1860-as években egy hideg időszak következett be és a válto-
zásokat sok esetben pont ehhez az időhöz viszonyítjuk (Szalai-Szentimrey 1996). 

Az alföldi éghajlatváltozás kérdésével először az 1860-as években fellepő aszalyos pe-
riódussal kapcsolatban jelentek meg tanulmányok (Antal 2000b). Az 1930-as években az 
esők elmaradásáért, a talaj kiszáradásáért, a talajvízcsökkenésért és az elszikesedesert az 
ármentesítés és belvízrendezés megtervezőit okolták. Réthly (1936) és Róna (1936) szerint 
azonban az 1850-es évektől 1930-as évekig terjedő időszakban a hőmérsékleti es a csapa-
dékadatokban sincs egyértelmű tendencia, csak nagy ingadozás. Ma is kijelenthető - bar az 
objektív válaszadást nehezíti a vízügyi munkálatok kezdetét megelőző műszeres megfigye-
lések hiánya - hogy az ármentesített területeken sem a csapadék, sem a homersekleti tren-
dekben látható ingadozás nem tulajdonítható határozottan ennek az antropogen tevekeny-
ségnek (Antal 2000a). Szász (1992) szerint csak a több 10.000 km -re kiterjedő vize öntés 
elmaradásának lehet a mezoklímára jelentős befolyása, amikor a nagy parolgascsökkenes 
hőenergiatöbbletet okoz. t ,, , „ - , . , „ , „ 

Az éghajlatváltozás a különböző elemek egyidejű változásabol ismerhető fel. A hőmérsék-
let és csapadék adatokon keresztül képet kaphatunk az egyéb klímaelemek változásáról is es a 
közöttük lévő szignifikáns kapcsolat lehetővé teszi a többdimenziós klimaanalizist 

A vizsgált elemek közül a hőmérsékleti értékelés a bizonytalanabb, amit az elemzesek is 
jól mutatnak Molnár (1996) 110 éves adatsor alapján (1881-1990) az országos közepho-
mérséklet +1 04 °C/100év-es átlagos változását írta le. Ettől eltérően az 1901-2000 közötti 
időre már 0 68 °C/100év-es melegedés állapítható meg (Szalai-Szentimrey 2001). Kertész-
Mika (1999) a Duna-Tisza köze területére az 1991-1995-ös idő és a törzsérték között +0,5-
1,0 °C közötti változást állapít meg (az 1981-1990-es átlagnál körülbelu +0,5 C volt). 
Szintén a Duna-Tisza közi síkvidék területére Pálfai (2003b) az 1931-2002 közötti időszak-
ra 0,61 °C/100év-es gyenge emelkedést regisztrál. Szerinte az október-május időszak mele-
gedést mutat míg a június-szeptemberi időszak egyre hűvösebb. Az országos atlagok alap-
ján azonban Antal (2004) növekvő nyári középhőmérsékletet regisztrál (10. abra). A 2003. 
év vegetációs időszaka már 3-4 °C-al melegebb a sokéves átlagnál. A vegetáció számára 
fontos nyári középhőmérsékletek átlaga 1973-1996 között meredekebben emelkedett, mint 
az éves középhőmérséklet (Berki et al 1998). Szász (1997) szerint 1870-1992-es időszak 
alapján a középhőmérséklet emelkedés az '50-60-as években lelassult és onnantól az 1990-
es évek elejéig csökkenés figyelhető meg az éves, évszakos adatok tekinteteben is az egész 
Alföldön (nyári hőmérsékleti trend Szegeden -1,37 °C/100év) és csak télen figyelhető meg 
enyhülés. Bartholy-Matyasovszki (1998) értékelésében is egyre hűvösebb a nyar (-0,2 C), 
és a tél mellett a tavasz is 0,3-0,5 °C-os növekedést mutat (1880-1985 időszak alapján), míg 
ősszel nincs szignifikáns változás. Weidinger et al. (2000) viszont éppen őszre teszi a leg-
nagyobb változást és az 1970-1992 közötti időre növekvő hőmérsékleti trendet állapít meg. 
Általános vélemény hogy az éves, évszakos változások miatt nő a tenyészidőszak hossza. 
Walkovszky (1998)'felmérése szerint az 1854-1994 közötti időszak alapján az akác Ma-
gyarországon már 3-8 nappal korábban virágzik. 

A hazai klímaváltozás erősödését nemcsak az egyre növekvő trendek, hanem a szélső-
ségek gyakoribb megjelenései is valószínűsítik. A hőségnapokat tekintve 1980-tól jelentős 
emelkedés van (Szász 1997), ami a felszíni vizeket érintő párolgási veszteség növekedését 
is előrevetíti Magyarországon 1860-2002 között a hét legmelegebb év - az átlagnál 0,5 °C-
al melegebbek - az utóbbi 15 évben volt (1998 az első és 2001 a második legmelegebb, a 
'90-es dekád a legmelegebb évtized) (Antal 2004). „ , 

Az Alföldön -főleg a Duna-Tisza közén - a csapadék a determináló tenyezo, ezert az öko-
1ógiai-földrajzi krízis legfontosabb összetevője ennek csökkenése. A csapadékmennyiség válto-
zásánál jobban módosulhat és fontosabbá is válhat annak éves eloszlása. A vegetációs idő vízel-
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látottságának vizsgálata nemcsak természeti, hanem gazdasági szempontból is fontos, mivel 
Magyarországon a nedvességhiány minimálisan pótolható öntözéssel. 

Az 1870-es évektől az 1990-es évek elejéig tartó időköz alapján az orszagban es az Al-
földön határozott csapadékcsökkenés figyelhető meg az éves, évszakos es havi atlagokban 
(Mika et al. 1995, Molnár 1996, Szász 1997) (11. ábra). Az 1880-1910-es 650 mm-es atlag az 
1880-1992-es időszakra 611 mm-re módosult és a mennyiség az 1970-es evek ota folyamato-
san monoton csökkenő (Szász 1997). Országos átlagtrendként a -0,917 mm/ev szerepel (Mol-
nár 1996) Pálfai (2001) a 160 éves alföldi adatsorban nem talál sem pozitív, sem negatív tren-
det, de a Duna-Tisza közére az utóbbi 70 évben mérsékelt csökkenést állapít meg (Pa fai 
2003a). Az átlagtól való eltérések éves átlaga 1951-2003 között a fokozodo szarazsagnak kö-
szönhetően folyamatosan, trendszerűen csökken (Varga 2003). A térbeli eloszlás fontosságára 
jó példa, hogy az 1998-as, 1999-es csapadékos évek ellenére általában nott a szárazságomért 
egyes területek nagyon sok esőt kaptak, de az ország más része, szinte semmit. A 
hányadostérképek szerint a legnagyobb változású a Dél-Tiszántul, a Mezőföld es a Nyugat-
Dunántúl (Ambrózy et al. 1990). 

10. ábra Május-augusztus havi középhőmérséklet országos átlagának alakulása 
1901-2003 között (Antal 2004). 
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11. ábra A csapadékösszeg alakulása 1931-2004 között Kecskeméten 
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A csapadék változékonysága a századforduló óta egy alacsonyabb ertektartomanyba he-
lyeződött át, aminek a következménye az aszály gyakori bekövetkezése vagy a nagy csapade-
kok ritkulása (Szász 1997). Az 1980-85 - 1995-ig tartó idő 1881 óta a legszárazabb periódus 
volt, különösen az Alföld területén (Mika et al. 1995), és az utóbbi 30 évben anny, szarazsag 
volt, mint az azt megelőző 80 évben. 

Bár az 1851-1980 közötti időszak telén még a 35 %-os növekedés volt a jellemző 
(Bartholy-Matyasovszki 1998), mára ebben a sorsdöntő téli félévben figyelheto meg teljes ege-
szében a csökkenés (az utóbbi 30 évben 40 mm-t csökkent a téli csapadekatlag) (Palfa, 2003a), 
ami meggátolhatja az amúgy is csökkenő tárolt készletekben a hasznosítás szempontjából fontos 
utánpótlódást. A vegetációs időben a 20. század elejének 360 mm-e a 21. szazad elejere 320 
mm-re csökkent, sőt 2003-ban csak 224 mm volt (Antal 2004)! Nagyon fontos a tavasz, csapa-
dékcsökkenés megfigyelése, mert a nyári hozzátartozik a klímánkhoz. Novaky (2002) szerint a 
tavaszi vízfelesleg 18 állomás alapján -8 - -25 %. Márciushoz hasonloan az áprilisok ,s szara-
zabbá váltak a század második felében (Ambrózy et al. 1990). 

A Duna-Tisza közén az első hirtelen kiszáradás az 1921-50 kozott, 30 evben történt 
(Ambrózy et al 1990) Az 1970-es évek közepe óta a szárazodásban meghatarozo volt az 
északi és középső részen tapasztalt súlyos csapadékhiány. Az 1990-es; évek közepéig, egy 17 
éves időszakban a tél átlag alatti csapadékmennyiséget produkált es 720' mm-es hiányt oko-
zott, aminek a hatását fokozza a mintaterület középső részén megfigyelhető erőteljes nyar, 
nedvességhiány (Iványosi 1994). A Kecskemét-Mórahalom közötti területre vonatkozo adat-
sorból (1931-2002) kiderül, hogy a 12 hónapos csapadékok súlyozott összege alapjan a csök-
kenés 0,95 mm/év! Július, szeptember és december ugyan pozitív trendet mutat, de a negatív 
trendek (május, október, november) 2-szer, 3-szor nagyobbak Az oktober^majus időszak -
0,99 mm/év-es változása miatt a talaj vízutánpótlás csökken (Palfa, 2003b). Súlyosbítja a 
helyzetet, hogy októberi, novemberi csapadék már az 1941-70-es idoszakto kezdve rohamo-
san csökken (Ambrózy et al. 1990). A 2000-2003 közötti négyéves csapadekhiany terület, at-
lagban 200-300 mm volt, ami a Duna-Tisza közi homokhátak deli reszen akar 500-600 mm-
re is nőtt (Varga 2003). Valószínűsíthetően a vízrendezés miatt mar a 30-as evekben a leg-
több helyen megfigyelhető a mély területeken jellemző, vízpótló harmat megszunese (Erdély, 
1960), ami szintén fokozza a nedvességhiányt. 

A szárazodás szempontjából érdekes „átlag feletti homerseklet, atiag alatt, csapadék 
(H+,CS-)„ együttes előfordulási lehetősége a normál 25 % helyett az Alföldön ma 40 % A 
csapadék és a potenciális evapotranspiráció alapján számított klimatikus vízhiány az Al-
földön 0,4-0,5 mm/év-e 1 nő. Tehát 1870 óta az 1990-es évek elejéig; a hiany atlagosan mint-
egy 60 mm-el gyarapodott, de ez a Délkelet-Alföldön több mint 350 mm (Szász 1997)! A 
vegetációs időszakon belül a párolgás csökkenése - a felszíni sugárzás, merleg alapjan 
felszíni kisugárzás és az érzékelhető hőáram számottevő növekedeset kivanja, amihez a fel-
színi hőmérsékletnek kell emelkednie. Ez fokozza a levegő páratelitettseg, hiányát, tehát no 
a Potenciális párolgás, nő a vízhiány. Az anticiklonális helyzet gyakoribba valasaval a vege-
tációs időszakban az éghajlati vízhiány görbéje magasabbra tolodik miközben a csapadék 
alacsonyabb szintre kerül (Antal 1991). 110 év alatt 0,3-0,6-el növekvő tendenciát mutat a 
melegebb és szárazabb évek mennyisége, így az aszályhajlam novekedesevel fokozodik az 
arid jelleg (Weidinger et al. 2000). Az aszályosság a globális felmelegedest megelőzően is 
az alföldi gazdálkodás egyik legnagyobb problémája volt de 1931 óta tíz súlyos aszály kö-
zül hat az 1990-2003 közötti volt és megnőtt a szorosan egymás utan kővetkező aszalyos 
évek száma is, például az 1981-1997-es időszak egyben száraznak tekinthető (Palfa, 2001, 
2003b). A lefolyás növekedése nagyobb, mint a párolgás csökkenése es ez nove i az aszály-
hajlamot. Az aszályossági index 10 éves átlagai 1970 óta folyamatosan nőnek (Varga 2003). 
Az aszály országunk egyik legnagyobb károkozója, így a leírtak fényesen igazoljak a nem-
zeti aszálystratégia fontosságát. 
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A globális klímaváltozás különböző értékeire készült hazai forgatókönyvek (Mika 1996, 
2002) is általánosságban a negatív folyamatok mélyülését irányozzák elő (2. táblázat). 

2. táblázat Hőmérséklet és csapadék hazánkban várható változása adott globális melegedés 
esetén (Mika 2002), zárójelben egy korábbi összesítés számértékei (Mika 1996). 

Globális változás +0,5 °C +1 °C +2 °C +4 °C 

Helyi változás 

Hőmérséklet: nyári félév +1,0 °C (0,6) +1,3 °C (0,8) +2 °C (1,5) +4 °C (3) 

Hőmérséklet: téli félév +0,8 °C (0,1-0,5) +1,7 °C (1-2,5) +3 °C (3) +6 °C (6) 

Csapadék: évi összeg -40 mm (-30) -66 mm (20-100) ? (kb.0) +40 mm (40-400) 

Amire a legfrissebb kutatások szerint fel kell készülnünk az a nyan felevi hőmérséklet-
emelkedés, csapadék és felhőzet csökkenés, illetve a téli félévi -csapadék es felhőzet növe-
kedés, a száraz időszakok hosszabbodása (Bartholy-Mika 2005), bar Novaky (2002) szerint 
a téli félév még bizonytalan. Az Alföld tágabb övezetében, a Kárpat-medenceben is csökken 
a csapadékosság és a maximumok téli hónapokra való tolódásával az aszalyos penodusok 
megnövekedése várható. 

3 2.2. Felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi változásai 

Az Alföldön a víz és az ember a két legfontosabb tájformáló tényező. A vízrendezések 
előtt a mai országterületnek 'A-e tartozott az állandóan, vagy időszakosan vízzel bontott árte-
rek, lápok, mocsarak szövevényes hálózatához (12. ábra). Ez.az.arany az Alföldön magasabb 
volt (30-35 %) sőt mintaterületünkön a Solti-Lapályon 50 % (Somogyi 2000). Mara mindez 
2-3 %-nyira zsugorodott (Tóth 2000). Egykor hazánk 25 %-a aktív arter volt, ma mar csak 
1,7 % nevezhető annak (Szabó 2004). 

12. ábra Magyarország vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló 
munkálatok megkezdése előtt (Somogyi 2000) 

1: időszakosan vízzel borított területek, 2: állandóan vízzel borított területek 
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A felszíni vizek járását tekintve megnőtt a változékonyság. Az amzzel-belvizze jelle-
mezhető állapotokat rögtön követő aszály többször is előfordult az utóbbi 5 evben ami tovább 
súlyosbítja a növekvő aszályjelleget. Intenzív öntözéssel csak a károsodott terület izeden le-
het előállítani a csökkenés miatt kieső terményeket (Ijjas 2002), raadasul az eghajla vaJ ozas 
különböző forgatókönyvei alapján megállapított öntözési szükséglét novekedese 1 3 - 5 0 / . kö-
zött, (Simonffy 2002). A vízbázist jelentő, Duna-Tisza közét hataro o folyók vizjarasaban az 
utóbbi évtizedek alap án nem ismerhető fel tendencia (Szlávik 2005) de hosszabb tavon szá-
molni kell a hazánk területére érkező vizek csökkenésével, minőség, romlasaval is (Antal 
2004). A szárazodás hatással lehet állóvizeinkre, mivel azok a sekely tavak kategonajaba tar-
toznak. Természetes tehát, hogy az új stratégai gerince a vizmegtartasra epul: belv,zek hasz-
nosítása, talajnedvesség megőrzése, lefolyásvesztesegek csökkentese , . , 

A vizes élőhelyek visszaszorulása az antropogén eredetű tájvaltozasok egy,k meghatarozo 
része, az erdők mellett ezek szenvedték el hazánkban a legnagyobb pusztu ast. Az armentesi-
tés után - az 1940-es és 1960-as belvizes évek hatására - az add.g vizbontotta területeket e-
csapolták, elvágták az elsőrendű utánpótlást jelentő élővizektől. Magyarországon egymillió 
hektár körüli vizes élőhelyet számoltak fel (Istánovics-Somlyódi 2002). Az armentes helye-
ken elsősorban a csapadék és a talajvíz maradtak, hogy pótoljak a felszínen jelentkező vízhi-
ányt. A megmaradt vizes élőhelyek érzékenyen reagálnak a környezetük valtozasaira, pedig 
ezek tartalmazzák a nemzeti ritkaságok, a védett növények jelentós hanyadat A vizes elohe-
lyek degradációs ideje 5-10 év, míg a regenerációs idő 10-30 ev (Szabó 2UU4J. 

A kevés víz a nyári kisvizes időszakot érinti érzékenyen es a vizes ökoszisztémáknál a 
tartósan alacsony vízszint sok területen táji átalakulást okozhat (Simonffy 2003). A Duna-
Tisza közén a tavaknál a szárazodás hatásai 1980-tól látványos változásokhoz vezettek, me-
lyet vízgazdálkodási beavatkozásokkal sem tudtak visszafordítani. Gyakorlatilag minden to -
Kondor-tó, Szappanos-tó, Kerek-szék - végveszélybe került, amikor mar tavasszal is szarazon 
álltak. A táj karakterét meghatározó szikes jelleg megszűnőben van. A part, vegetációs zona 
meghódítja a korábban növényzetmentes tómedret, ahová ráadásul tömegesen nyomulnak a 
gyomfajok. A buckaközi mocsarak kiszáradásával a lágyszárú növenyzetet fasszaniak váltják 
fel (Iványosi 1994) A degradált élőhelyek rehabilitációja a természetvedelem egyik kulcsfon-
tosságú célkitűzése, amely megkívánja az ökológiai változások^előrejelzését. 

A talajvíz az életformáló szerepe és a természetföldrajzi folyamatokban betöltött altala-
nos meghatározó szerepköre miatt a szárazodás földrajzi iranyitojakent,fogható.fel. Az ar-
ás belvízmentesített helyeken a csökkenő csapadék mellett a talajvíz maradt hogy potolja a 
felszíni vízhiányt. A tájat érintő problémák közül az egyik legismertebb az 1970-es evektől 
kezdődő talajvízszint-csökkenés. A süllyedés maximum ertekei 1990-re mar a 3 m-t is meg-
haladták (Major 1994) Ez valószínűsíthetően a kedvezőtlen időjárású eveknek, a felszín 
alatti vizekből történő nagymértékű vízkivételnek, az erdőterületek növekedésének együtte-
sen köszönhető (3. táblázat) (Pálfai 1994), hogy az 1990-es évek vegeig minimum 3 5 milli-
árd m3 vízhiánnyal számolhatunk, de ez a legsúlyosabb helyzetben legalabb 5 milliárd m 
volt (13. ábra) (Rakonczai-Bódis 2001). A probléma hatására a tajban gazdalkodo ember 
megélhetése kiszámíthatatlanabbá vált, felgyorsult a természeti területek ökolo^iai egyensú-
lyának megbomlása (száraz év esetén csak természetvédelmi célra 25 millió m víz kell) es 
a turisztikai vonzerő is visszaesett. 

3- táblázat A vízszintváltozás és az összegzett csapadékhiány kapcsolata a Duna-Tisza közén 
(Simonffy 2003) 

Időszak Nyári félévi 
csapadék % 

í nn 

Téli félévi 
csapadék % 

,00 

Evapotranspiráció % 

,00 

Lefolyás % 

100 

Beszivárgás % 

lvU 
94 91 96 75 

lüu 
60 
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Jelmagyará/at: 

(ni) 

-0.2--84 

-3.4 - -48 

•48.-3.7 

•3.7--2.8 
•2 9--2.1 

1 1 •2.1 --1.8 

1 1 • 1.8--18 • -18.-1 

[=• • 1 - -0.8 
(=• • 0 8 - 0 • 0-

13. ábra: A talajvízszint eltérése az 1970-74 közötti átlagtól 1995 márciusában 
(Rakonczai-Bódis 2001) 

Az 1976-1995 közötti talajvízszint-süllyedés a korábbinál erősebb és tartósabb volt -
amikor csak alacsony vízállású időszakról beszélhettünk - és 1998-ban ugyan megfordult a 
helyzet, de 2000-re újra süllyedést regisztráltak. A Duna-Tisza köz. s.kv.dek nagy részén a 
sokéves átlaghoz viszonyított vízszintsüllyedés 1,5-2,0 m (Palfai 2003a). Palfai (2003b) 
1935-2002 között Kecskeméttől délre lévő területen 2,9 cm/év-es atlagcsokkenest mert. 
Látszik, hogy a talajvízszint-csökkenése intenzívebb a csapadékcsökkenesenel (14. abra), 
ami a jövőbeli terveket illetően nagyon fontos. A növekvő potenciális párolgás miatt mind a 
felszíni lefolyás mind a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a csapadeknal nagyobb 
mértékben csökkenhet- utóbbi 20 %-os csökkenése esetén a lefolyásban, a beszivargasban 
akár 50 %-os csökkenés is előfordulhat (Simonffy 2003). Jellemzővé vált, hogy június kö-
zepén - amikor 20-25 cm párolgási veszteséggel kell még számolni az adott évben - az át-
lagosnál alacsonyabb a vizszint. .. 

A 2003 évi szeptemberi talajvízszint-felület és az 1971-75-ös atlagfelulet osszehasonlita-
sa alapján, 30 % porozitással számolva 4,81 km3-rel van kevesebb víz most a Duna-Tisza kö-
zén. A mintaterület több mint 98 %-án talajvíz-csökkenés volt kimutatható. Az évtized legala-
csonyabb talajvízszintjét mutató 1995. év és a 2003. év talajvízszint felülete között a terület 
76 %-án csökkenés jellemző, igaz a változások az 1 méteres határon belül maradtak (Kovács 
2005). Tehát a süllyedő tendencia nem állt meg a közbenső nedvesebb időszak pótlódásai el-
lenére sem (4. táblázat). A homokhátságon körülbelül 1500 km -en a normalizálódás alig re-
mélhető, a kedvezőtlen folyamat már-már visszafordíthatatlannak látszik. 

A talajvízjárás alapján a '80-as évek elejétől a '90-es évek közepéig száraz évcsoportokat 
különíthetünk el, míg 1996-tól 2000-ig a nedves évek voltak jellemzők. Ezt a későbbi vizsgá-
latainkban is szem előtt tartottuk. 

Az erdőssztepp klímában alapvető fontosságú a talajvíz helyzete. Sokan a 1855-ös, 
1895-ös, 1950-1985-ös erdősítést a szárazodás fokozójának tekintik. Bár a kúthatás miatti 
szárazodás egyértelműen nem bizonyítható, azt jól tudjuk, hogy egy erdőállomány a csupasz 
talajnál 40-50 %-kal többet párologtat (Szesztay 1991), és Major (1994) szerint feltűnő az 
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erdők és a legnagyobb vízszintsüllyedésű területek jó egyezése. Erdő és talajvíz kapcsolatat 
az erdészek tagadják, de a beszivárgás nélküli és alacsony kapilláris képessegekkel biro üle-
déken az erdő hozzájárul a vízhiányhoz (Kertész et al. 1998). A csökkenés negatív hatása 
kivédhetetlen az erdők számára, és a hosszú termelési ciklus következtében csak a növény-
kultúra változtatásával képesek alkalmazkodni a körülményekhez (1995-ben egy mintaterü-
leten 500 millió Ft kárt jegyeztek fel) (Göbölös 2002). A modellek szerint a 
klímaszcenáriókhoz igazítva az erdők mortalitása egyre fiatalabb fákhoz köthető és fajmig-
rációk várhatók (Göbölös 2002). Az olyan területeken (pl. Eszak-Bácska) ahol a talajvíz 
eredetileg is túl mélyen van ahhoz, hogy a növények hasznosíthassák, így itt ez nem befo-
lyásoló tényező (Harmati 1994). Az erdő nem oka, hanem következménye a terseg szara-
zabbá válásának (Szodfridt 1994). 

Csapa dekelteresek 
összeggorbeje, mm 

Talajvízszint a terep 
alatt, cm 

50 

150 

h 250 

350 

14. ábra Talajvízszint és csapadékátlag közötti kapcsolat 1930-2000 között a 829., a 883., 
935. sz. kutak adatai alapján (Pálfai 2003b) 

es a 

4. táblázat A vízhiány mértéke az 1971-75-ös átlag talajvízszinthez viszonyítva (Kovács 2005) 

Év Becsült vízhiány (km3) 

1980 1,15 
1985 2,32 
1990 4,08 
1995 4,80 
2000 2,84 
2003 4,81 

A rövidtávon gazdaságosnak hitt erdőket veszélyesnek tartjak, mert vizhianyos teru eten 
a tendencia gyorsítói lehetnek. Jóllehet a telepített, sekély gyökérzetu fenyők es akacok kis 
vízfogyasztásúak és nem állnak kapcsolatban a talajvízzel és a kapilláris zónával sem, a tű-
levelűek többet párologtatnak mint a lombosak. A nagy vízigényű fehér nyár vízszükséglet-
ét csak részben egészíti ki a talajvíz és csak a nemes nyárak (a Duna-Tisza koze-i erdők 13 
%-a) és a kocsányos tölgy (csak kis területeken fordul elő) csapolják közvetlenül a talajvi-
zet. Az erdők evapotranspirációjának maximuma akkor figyelhető meg, ha a gyökérzet eléri 
a talajvíz feletti kapilláris zónát, de Ijjas (2002) szerint ezt a talajvízszint 1 -5 m-es csökke-
nése miatt a növények nem érik el. 
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3.2.3. Talajdegradáció 

Az aridifikáció által okozott gyors talajátalakulás a hátság területének csaknem felét érinti 
(Kertész et al. 1998). A talajvízszint süllyedése mellett (lásd. 3.2.2. fejezet) a talajnedvesseg 
változása a legfontosabb módosító tényező. 

A vízháztartási jellemzőik változásával sziktelenedés, vagy éppen sztyeppesed« figyelhető 
meg egyes talajoknál (Kertész 1996). A csökkenő csapadéktendencia és a növekvő párolgás mi-
att Dunay (1987) számításaiban a talaj felső 50 cm-es részében a 100 eves talajnedvesseg adat-
sor relatív csökkenési tendenciát mutat (in Mika et al. 1995), ami fél fokos globális homersekle-
ti növekedés mellett 60 %-al megnőne. Tölgyesi szerint 1 °C-os növekedes és 5 %-os relatív 
nedvesség csökkenés a talajnedvességet legalább 5-6 %-al redukálja, míg 10 %-nyi csapadek-
csökkenés körülbelül 2-4 %-os talajnedvesség csökkenést okoz. Az ertekek tavasszal magasab-
bak, amit kedvezőtlenül erősít, hogy a csapadékcsökkenés épp tavasszal és ősszel drasztikus (in 
Mezősi et al 1996) A szárazabb talaj sokkal több vizet be tud fogadni, jelentősen csökkentve a 
vízkészletet. Az éves lefolyás 1983 óta 10 mm a 40 mm körüli érték helyett tehát korábban 4-
szer annyi víz folyt le (Pálfai 2003a). 1990 tavaszán - ha a sokéves átlag100 /o -- a felső 1 m-en 
csupán 60-70 % volt a tartalék és 1992-ben a felső 50 cm-en 15 % (Palfai 2003b). Makra et al. 
(2005) a PDSI alapú talajnedvesség adatok alapján a növekedési szezon valamennyi honapjaban 
(főleg áprilisban) jellemzően lineáris trendet állapított meg, ami folyamatos, lassú kiszaradast 
mutat a 20. században Kelet-Magyarországon, az Alföldön (5. tablazat). 

5. táblázat Homogenizált PDSI adatok regressziós együtthatói 1901-1999 közötti időszak 
alapján (l/100év) (a kiemelt változók szignifikáns trendet mutatnak) (Makra et al. 2005) 

április iúnius augusztus október 
Miskolc 
Nyíregyháza 
Debrecen 
Kecskemét 
Szeged 

-2,1 -1,5 -1,5 -1,9 Miskolc 
Nyíregyháza 
Debrecen 
Kecskemét 
Szeged 

-1,6 -0,7 -1,2 -1,8 
Miskolc 
Nyíregyháza 
Debrecen 
Kecskemét 
Szeged 

-1,6 -0,7 -0,7 -1,7 

Miskolc 
Nyíregyháza 
Debrecen 
Kecskemét 
Szeged 

-2,5 -1,2 -1,7 -2,2 

Miskolc 
Nyíregyháza 
Debrecen 
Kecskemét 
Szeged -3,1 -1,7 -0,9 -2 

A klimatikus változásban fontos, hogy a . erősödő szemiaridjelleg miatt a rövididejű, in-
tenzívebb csapadék a jellemző, ami megváltoztatja a lepusztulási mechanizmust. A fokozodo 
szárazság miftt ritkuló növénytakaró a talaj pusztulásának közvetlen oka lehet de közvetett 
okként szerepelhetnek az azt pusztító emberi tevékenysegek Igaz, hogy Kertesz et: al. (1998) 
szerint a Duna-Tisza köze területén még mindenhol eleg folytonos a novenytakaro ahhoz 
hogy a deflációt, a homokbuckák mozgását megakadályozza, de a nagyüzemek megszuntevel 
a korábban „rónásított" nagytáblákról egyre gyakrabban támadt a homokvihar (Szatmari 
2004). Ezen kívül az aszályhajlam gyakorisága fokozza a talajok repedezettseget es a szerke-
zet leromlását. A sófelhalmozódással nő a szikesedés, megváltozhat a biologiai tevekenyseg 
(Várallyai 1999) Szász (1997) szerint az Alföldön több helyen tipikusan and területekre jel-
lemző, mintegy 2 m-es mélységben megfigyelhető és az elmúlt évtizedekben állandósult szá-
raz réteg helyezkedik el, amely elkülöníti a felső és alsó talajreteg vízforgalmat A vizboritotta 
területekre jellemző glejes rétegek a talajban az egykori talajvízszinté utalnak es mint refe-
renciafelületek mutatják a jelenkori talajfejlődést. Szabolcs-Jasso (1961) szerint a lecsapola-
sok, folyószabályozások óta a talajvíz a Kiskunságban 30-50-100 cm, Szeged kornyékén 10-
100 cm, Cegléd környékén 50-90 cm-re van a korábbi talaj vízállást meghatarozo glejes szint 
alatt. Asztyepesedés folyamata ezután természetesnek vehető! 

A talajoknál az intenzív agrárgazdaság elsősorban az 1960-80-as idokozben okozott karo-
kat. Az eróziós problémák, a megnövekedett állatállomány, a talajszerkezet rontasa, az agrár-
gazdaság és vízgazdálkodás, a tanyás gazdálkodással terhelő lehetett a közvetlen közeli vedett 
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területekre is. Ennek köszönhetően az Alföld talajainak jelentős része kémiailag erősen degra-
dált (például szikesedés). Az 1990-es évek óta a tanyák nagy számban eltűntek és a talajterhelés 
is szűnt a szántók csökkenésével, a fenntartható gazdálkodással (Bouma et al. 1998). 

A homoktalajon kívül az Alföldön jelentős területeket elfoglaló, szélsőséges vízgazdál-
kodású szikesek lehetnek a változások érzékeny mutatói. Arid jelleg és felszínközeli talajvíz 
mellett a sófelhalmozódás egyre intenzívebbé válik, tehát szárazabb klíma esetén is lehet 
szikesedés. A mocsár és láprétek esetében ma is megfigyelhető, hogy többletvízhatás csök-
kenése a talaj szikesedését vonja maga után, így az Alföld területének 'A-e (lmilló ha) szi-
kesedik (Járó 2000). Az egyensúlyi talajvízszintnél mélyebb talajvíz esetén a lefelé irányuló 
vízmozgás jellemző, tehát kilúgzás - vagyis a negatív sómérleg - a következmény. A táj jel-
egét alapvetően meghatározó sztyeppesedés a szikes területek morfológiáját is jelentősen 
módosíthatja (Rakonczai-Kovács 2000). Kérdés, hogy a csökkenő talajvízzel csökken a szi-
kesek területe is (Várallyai 1999)? 

Várallyai (1966) szerint az időjárási viszonyok néhány éves ingadozásának ismeretében 
csapadék esetén a só lefelé mozdul el a szelvényben, míg a folyamatos szárazság esetén felfe-
lé mozdulhat el. A Kiskunságban 2-3,5 t/ha volt az ingadozás 5 év alatt. A változékonyságra 
jellemző, hogy magas oldhatóságú sókoncentrációs (szoloncsák) területen a vízoldható sótar-
talom értékeinek ingadozása az éves minimum érték mennyiségének kétszeresét is meghalad-
ta, és az akkumulációs szint néhány deciméteres eltolódása is jellemző volt (Tóth et al. 2003). 
Az a speciális helyzet is előállhat a száraz időben mélyen repedezett szikes talajban, amikor a 
csapadékkal jelentős mennyiségű víz kerülhet közvetlenül a talajvízbe, a talaj átnedvesítése 
nélkül (Várallyai 1999). 

A szoloncsák talajokon a vízoldható sók szelvényen belüli átrendeződése rendkívül gyors 
és évszakos dinamikát követ. Harmati (2000) Felső-Kiskunság-i mérései alapján 1959-1995 
között a talaj sótartalma a 0-10 cm-es rétegben (0,26 %-ról 0,08 %-ra) és a 0-30cm-es réteg-
ben is (0,62 %-ról 0,14 %-ra) csökkent. A 0 40cm-es talajréteg 34 %-os sócsökkenése 13,45 
Ma só kilúgozódását feltételezi 13 év alatt. Emellett a szódalúgosság hasonlóképpen, mindkét 
rétegben (a 0-10 cm-en 0,24 %-ról 0,06 %-ra, míg 0-30 cm-en 0,35 %-ról 0,15 %-ra) csök-
kent. A kilúgozás megfelelő pH érték mellett nemcsak a Na" ionok, hanem a CaC03 mélybe 
mosódását is jelenti, ezért árulkodó lehet a karbonátmentes felső réteg vastagsága is. A szel-
vényben mélyebbre mosódott CaC03 a megváltozott kémhatás miatt kicsapódik, és a növé-
nyekre káros akkumulációs szintet hoz létre (Nóvák 2005). A szelvényen belüli só eloszlását 
befolyásolhatja a növényzet, mert a mély gyökérzet sekélyre való kicserélésével a felfelé szi-
várgó magas sótartalmú vizek már a felszínközeiben hagyják hátra a sótartalmat. A 
sziktelenedés közvetlen bizonyítékaként fogható fel, hogy az egy-két évtizedes száraz perió-
dust átélt szoloncsák talajok szódatartalma az egész szelvényből nagymértékben kilúgozódik 
é s minden szintben egyenletes értéket vesz fel. A szoloncsák dinamika megakad és zártabb 
kevésbé sótürő fajos növénytakaró megtelepedésére nyílik lehetőség (Kertész et al. 2001). 

3.2.4. Vegetáció, földhasználat 

A felszínfedettség változása kimutathatja, hogy az egyes döntések hogyan hatnak az adott 
régió véges természeti erőforrásaira és tágabb környezetére, illetve a talaj használata kulcsvál-
tozónak tekinthető a globális változások vizsgálatában is. A Magyarországot is magában fog-
laló agrárgazdasági régió egyik fő gondja az aridifíkáció (Bouma et al. 1998). Az életfeltéte-
lek változása a biomassza-mennyiségen keresztül mérhető, mert az éghajlat és a víz olyan té-
uyezők, melyek a biológiai energiákat mobilizálják és meghatározzák a tényleges produkciós 

f szintet (Szász 1997, Kovács F 2004b). Egy vegetációs térkép egyúttal klímatérkép is. A vege-
i táció elemzése megoldást jelenthet arra a problémára is, hogy Magyarországon a feltételezhe-

tő klímaváltozás földrajzi hatásait felmérjük, mert a medencehatás és az ország területén meg-
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található különböző éghajlati határzónák miatt a meteorológiai adatok nagy szórása nem min-
den esetben mutat egyértelmű változást. Az erdők értékelésével a regionális vízmérleg is 
vizsgálható. Rakonczai (2000) szerint az ember környezetátalakítása az Alföldön ma nem lát-
ványos, de hatásai kellő kontrol hiánya esetén jelentősen túlnőhetnek akár a folyószabályozás 
következményein is. Ma egyelőre a tájhasználat-változás a domináns, de a közeljövőben a 
klímaváltozás léphet előre. Ha egyre gyakoribbá válnak a 2000. és 2003. évi aszályok, amikor 
fíí nélküli foltok terjedtek el, akkor itt elsivatagosodásról beszélhetünk (Kovácsné Láng et al. 
2005). A feltételezett klímaváltozás szerint a bioenergiánál néhány évtized múlva tíz százalé-
kokban lehet mérni a változást, de a nagyobb melegedés megfordítja a dolgot, és a biomassza-
képződés feltételei javulnak (Mika 2001). 

A használati érték módosulásának legfontosabb eleme a szárazodás (15. ábra). A terület-
használati táblázatok alapján változott az albedó, ami fokozója lehetett a szárazodási folyama-
toknak (Mezősi et al. 1996). Az albedó értéke a növényi fedettség módosulásával gyorsan vál-
tozhat, mert az erdő a ráeső sugárzásnak a 12-17 %-át, a füves felszín a 20-32 %-át veri vissza, 
de a csupasz homok esetében az érték elérheti a 40 %-ot (Dunkel 1996, Mátyás 2005). 

Az elmúlt 250 évben jelentősen átalakult e területek növényzete, melynek fő oka az em-
beri tájhasználat változása volt. A természetközelibb foltokon is a vegetációdinamikai folya-
matok irányának megváltozását feltételezhetjük már a XVIII-XIX. sz-ban (Bíró-Molnár 
1 " 8 ) . A politikának köszönhetően 15 év alatt történt a magyarországi földhasználati szerke-
zetben két gyökeres fordulat, a földprivatizáció és az uniós csatlakozás. Utóbbi nnntegy 1,5 
millió hektárt érint, azaz az ország területének 15 %-át (Csorba 2003). A CLC12 felmérések 
alapján 1970-1990 között Magyarország területének körülbelül 1,5-2 %-a változott, és a vál-
tozó területek jelentős része a Duna-Tisza közén volt (Feranec et al. 2000). Ez az érték az 
utóbbi 10 év alatt megduplázódott, mert a CLC 2000 felmérés szerint Magyarország felszín-
borítottságának 4,5 %-a változott meg és ennek 1/5-e a Duna-Tisza közén történt (ez utóbbi 
mintegy f e l e az erdősülés következménye) (16. és 17. ábra). 

15. ábra A használhatóság értékének becsült változása 50 éven belül ökológiai szempontok szerint a 
Duna-Tisza közén; (1) emelkedő, (2) nincs lényeges változás, (3) degradáció (Mezős, et al. 1996) 

CLC = CORINE Land Cover 
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16. ábra A főbb felszínfedettségi formák változása a Duna-Tisza közén (1990-2000) 
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17. ábra A felszínfedettség változásai 1990-2000 között a Duna-Tisza közén 

A művelési ágak arányai folyamatosan és alapvetően megváltoztak (6. táblázat). A föld-
használat nagy mértékben igazodott az amúgy is aszályos környezethez. Terjeszkednek az 
ültetvények, a gyümölcsösök, ami a talajvíz szempontjából pozitív visszacsatolást eredmé-
nyez (Kertész et al. 1998). Ennek eredményeként a búza és különösen a kukorica 10-20 %-
0 S t e rméscsökkenése várható, míg a legnagyobb bizonytalanság a cukorrépánál figyelhető 
m e g (Weidinger et al. 2000). A lucerna, a napraforgó, a rozs - mint mélyen gyökerezők -

Jenállóképessége redukálódik a lecsökkenő talajvízszint miatt (18. ábra). Az intenzív me-
z°gazdasággal és a nagyon fontos legeltetéssel drasztikus mértékben felhagytak (Kovácsné 
e t ah 2005), amit a kiskunsági tájakon súlyosbít a természetes legelés intenzitásának a meg-
csappanása is. A Duna-Tisza közén a tanyavilág 1950-es évektől kezdődő elnéptelenedésé-
nek a csökkenő talajvízszint adta meg a végső kegyelemdöfést. A szántók, szőlők, gyümöl-
csösök területén általában gyepek jönnek létre (Feranec et al. 2000) és a területhasznosítási 
Javaslatokban is ezt, valamint az ugargazdálkodást hangsúlyozzák (Mezősi et al. 1996). 
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A talaj- és talajvízviszonyoknak megfelelő növények megválasztásával a vízigények 20-40 
/o-al csökkenthetők (Simonffy 2002). 

Az erdőségek vizsgálata azért indokolt, mert jól konzerválják a nedvességet, így jól mu-
tatják a tartós szárazságot (Pálfai 1989). Ma tulajdonképpen potenciális erdősztyepp területek-
ről lehet beszélni, mert ténylegesen csak apró maradványok vannak (összesen 4-5000 ha). Az 
előrejelzések szerinti 1 °C-os melegedésnél az erdőssztyepp zóna hazánk területének 70 %-ára 
terjed ki a lomberdő zóna kárára (Mátyás 2005). Az erdőállomány felcserélése sekély gyökér-
zetu haszonnövényekkel átalakította a termőhely ökológiáját, a felszíni hőháztartási mérleget 
es az ebbe beleágyazódott vízháztartást (Szesztay 1991). Orlóci (1991) szerint az erdősültség 
csökkenése a vízháztartási tényezők változását vonja maga után, és szélsőségesebbé teszi a 

imát. Az fásszárúakat ért hatások szempontjából fontos, hogy a természetes tájban az erdők 
az időszakos többletvíz termőhelyeken jöttek létre, és mivel az intenzív mezőgazdaság ezeket 

oglalta az erdők kiszorultak a sztyeppterületekre (Göbölös 2002). A magyarországihoz ha-
sonló klímaszcenárió mellett az erdőmodellek a fajdiverzitás jelentős csökkenését mutatják. A 
területek 80 %-án biomasszacsökkenés várható (Lasch et al. 2002). 

6. táblázat A területhasználat változásai a Duna-Tisza közén 
(CLC90, CLC2000, Göbölös 2002, Harmati 1994 adatai alapján saját szerkesztés) 

Duna-Tisza köze (%) 

év erdő rét-legelő szántó 

X.sz 35 - -

XVIII.sz 4,5 48 26,5 

1850 5 39,4 37,9 

1895-1900 7,2 29 53,6 

1935 6,6 21,2 58,9 

1956 8,3 18,5 56,6 

1990 15,4 14 60 

2000 19 13,5 57 

18. ábra Vetés- és termőterületek változása Bács-Kiskun megyében 5 éves átlagok alapján 

Az egyik legnagyobb probléma az erdők alacsony aránya (19 %, míg környező országok 
3 7 %). Az erdőgazdálkodás 100 év feletti tervezési szakaszokat alkalmaz, ezért a klímaválto-
zásra való felkészülés itt különös gondot okoz (Mátyás 2005). Bartha (2003) szerint az orszá-
gos területcsökkenés 1920-ig jellemző, majd 1949-től gyorsul a növekedés, ám ebben az or-
szághatár változása is szerepet játszott. 
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Fenyő 1879-ben még csak a Duna-Tisza közén fordult elő, és az alföldi erdők 34 %-a jel-
lemzően tölgyes volt (Járó 2000). Az őshonos fajok megtartása mára aligha lehetséges 
(Szodfridt 1994). A fekete és erdei fenyők telepítése azért került előtérbe, mert a megváltozott 
tájökológiai viszonyok között ezek voltak alkalmasak az alföldfásításra. Ma az akác és a fe-
nyők együttesen 68 % részarányúak (Göbölös 2002). A szárazságtolerancia határának töme-
ges elérése miatt a változó erdőtársulási jelleg olyan szárazságtűrő fafajok területi bővülését 
irányozza elő, mint a bálványfa, a nyugati ostorfa, az akác (Berki 2004). Egyes fenyőfajok a 
montán jellegük miatt nehezen tűrik az aszályokat. A nem őshonos zárt erdők (akác, fenyő) 
nem engedik be az erdőssztyepp zóna őshonos fajait. 

A növényzetre gyakorolt hatás elsősorban a nemzeti parkokban vizsgálható. A vízgaz-
dálkodási beavatkozások felforgatták az „eredeti" társulási arányokat és a változékonyság 
mértékét. A természetes változékonyság nehezíti a beavatkozások hatásának felismerését, a 
különbség rendszerint csak hosszú távon tapintható (Istánovics-Somlyódi 2002), de 
Iványosi (1994) szerint fajkompozíciós átrendezések - különösen az egykor nedvesebb élő-
helyeken - sokkal rövidebb idő alatt az elmúlt 15 év aszályos időjárás hatására is előfordul-
tak. A XVIII. sz. elején megfigyelhető „ősállapot" 45 %-os részarányához képest a hidrofil 
növénytársulások aránya 1960-ra már csak 3-6 % (Járó 2000). Sok, ma már védett területen 
a tájhasználat miatt katasztrofális degradációs folyamatok indultak el, melyekkel egyre faj-
szegényebbé válik a puszta. Jellemzők a mozaikosan beékelődő gyomnövények, nitrofil nö-
vények, a „megállíthatatlan" zsióka és a sziki nádas terjeszkedése, a vakszikes részek pusz-
tagyeppé alakulása. A kiszáradt felszínről a szelek kisöprik a sókat, alaposan rombolva a 
közeli szántóföldek talajainak minőségét és a szikesek állapotát. Egyes helyeken nincs le-
geltetés, és a réteket sem kaszálják (Kalotás 1998). 

Nő a hosszú száraz időszakot tűrő fajok aránya. Homokon a mélyebb gyökérzetü homoki 
arvalányhaj négyszer jobban teljed, mint a magyar csenkesz (Kertész et al. 2001). Kovácsné et 
al- (2005) megfigyelései szerint a homokpusztagyepek a 0,3 °C-os növekedésre 40 %-os faj-
csökkenéssel reagálnak, a gyepborítottság aránya 40 %-al csökken és az egyéves fajok részará-
nya másfélszeresére nő. A 2000. évi és 2003-as aszályok az évelő füvek összborítását 23-ról 10 
%-ra csökkentette. A 2004-es viszonylag kedvező évet egyedül az egyéves fajok tudták kihasz-
nálni, így a gy e p összképe négy év alatt jelentősen átalakult. Az egyévesek és a mohák-zuzmók 
által dominált sivatagi jellegű növényzet 5 %-ról 30 %-ra növekedett. Az aszályok gyakoribbá 
válásával a sivatagi karakter lehet a jellemző a homokháti növényzeten (19. ábra). A Junipero-
Populetum társulás lassan „levándorol" a buckaközi laposokba a nedvesség után. 

2001 

_ évelő homoki gyep M i egyéves homoki gyep 

19. ábra Gyeppusztulás a 2000. évi aszály hatására Fülöpházán (Kovácsné et al. 2005) 
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4. GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREK A TÁJI VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSÉBEN 

A különböző típusú és nagy mennyiségű adatok térbeli és időbeli feldolgozására a föld-
rajzi információs rendszer (GIS) módszereit alkalmaztuk. A tájváltozások kimutatására irá-
nyuló vizsgálatainkban egyrészt a 40-50 éve készült műholdképeket, légifotókat és a legko-
rábbi, jó geometriájú térképi felvételezéseket referenciaidőnek felhasználó összehasonlító 
elemzésekre, másrészt az átlagtól való eltérés kimutatására helyeztük a hangsúlyt. A na-
gyobb léptékű térbeli adatok használata miatt maximum a XVIII. század végétől kezdhetjük 
az elemzésünket és időben nem tudjuk követni a történeti földrajz szerinti hosszú időtarta-
mú értékelést (Kiss 1999), de megvan a lehetőség a több, mint 200 év változásainak statisz-
tikai alapú minősítésére és részletesen lehatárolhatok a lokális különbségek (Keveiné et al. 
2000, Kovács-Rakonczai 2001, Lukács et al. 2004). A tájváltozás vizsgálatában a térbeli 
felbontás növelése mellett szükség van mind a lokális, mind a regionális léptékű hatáselem-
zésre, mert a felszínt ért hatások csak így vizsgálhatók (Szász 1997, Kertész et al. 2001). 
Ezt az elvet a vizsgált földrajzi elemek mindegyikénél alkalmazhatjuk a távérzékelési mód-
szerekkel. A módszer elsődleges adathordozó szerepét használtuk ki a monitoring során is, 

amikor a minél sűrűbben ismétlődő pillanatképeket értelmeztük. 
Magának az interdiszciplináris jellegű GIS módszertannak a születése, elterjedése érthe-

tően a komplex táj vizsgálatához köthető (20. ábra). A nagymennyiségű adat tárolásán, elem-
zésén kívül a legfontosabb feladat az aktuális, pontos, hiteles és objektív adatszerzés, amelyet 
a távérzékelési, fotogrammetriai eszközökkel oldhatunk meg a legkönnyebben. 

Grafikus 
Digitális 
áttekmtö 

20. ábra A GIS szerepe és lehetőségei a táj értékelésében (Detrekői-Szabó 2003 alapján) 

A légifelvételeken alapuló környezeti megfigyelésekkel Magyarországon már az 1930-as 
v-giicívcieiexcn mapu.v, , rendszeres alacsony- es magas re-

evekben találkozhatunk (Strömpl 1931), míg 1950-tol marrenus J . | 
Püléseket terveztek az ország különböző részem Az 
lemzök rendszerbe foglalása kezdetektől a távérzékeles fo feladata köze tartozott es ez foko-
zódott az 1980-as évek közepére, amikor a nemzetközi és a haza, környezet, állapot is romiam 
kezdett ^ ^ n t ^ á h kör^yeMtvédelem egyik alapfeladata a folyamatos allapot es mmoseg 
vizsgálat, amit a gyakorlati életben könnyen kezelhető indikátorjelensegekkel próbálnák meg 

W w w- topomap.hu ; -v 
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jellemezni. A távérzékelés már a digitális feldolgozások rohamos elteijedése előtt az egyik 
eghatékonyabb módszer lett hazánkban a probléma megoldására, amit számos tanulmány 

remekül bemutat (Büttner et al. 1987, Domokos 1987, Tózsa-Molnár 1987). A változások tér-
es időbeli folyamatainak megoldásához több szempontból is a távérzékelési módszerek hasz-
nalata volt előnyös (Rakonczai et al. 2003 alapján): 

• A raszteres adatmodell révén jó térbeli mintavételezési adatrendszerrel dolgoznak, így 
nagy területekről szolgáltat homogén adatrendszert. Az alkalmazott műholdképekből -
amely a megfelelő meteorológiai körülmények között jó minőségű - akár 1 db lefedi a 
Duna-Tisza közét, így a mintaterület objektív értékelésére van mód. 

• Aktuális térbeli adatok csak így szerezhetők be. Nagy területekről, nagy időfelbontás-
ban más módszerrel nem tudunk hiteles adatokat nyerni. Egy műholdkép-légifotó 
adatbázis alapján a térképezés méretaránya minimálisan 1:100.000, maximálisan pedig 
akár földmérési pontosságú (1:2000) is lehet. 

• A tájváltozások kimutatására alkalmas egyéb térbeli (térképi) adatok nagyon ritka idő-
közönként készültek és készülnek ma is. 

• Egyes érzékeny természeti területekről a legpontosabb adatokat adott időben kell fel-
vételezni és egy vizes, mocsaras mintaterület terepi felvételezése például egy fontos, 
kora nyári időpontban lehetetlen. 

• Az egyes érzékelők műszaki paramétereinek (geometriai-, radiometriai- és spektrális 
felbontás) köszönhetően a különböző felvételeken a felszín más-más jellemzői vizuális 
és automatikus módon is megfigyelhetők. 

• Az elemzéshez kidolgozott és általánosan elfogadott indexek, korrigálási- és osztályo-
zási módszerek állnak rendelkezésre. Az adatok feldolgozása is gyorsan, rutinszerűen 
elvégezhető egy megfelelő képfeldolgozó programcsomag segítségével. 

• A vegetáció megfigyelése egyike a klasszikus távérzékelési alkalmazásoknak. A fizi-
kai ismeretek alapján kijelenthető, hogy a látható fényben és az infravörös hullám-
hossz-tartományban is felvételező multispektrális érzékelők képein a felszínborítottság 
jól térképezhető. A spektrális vizsgálatok nagyon fontosak a minőségi információk 
megszerzésében, mint a felszínfedettség szerkezeti vizsgálata, vagy a növényzettel bo-
rított területek minőségi és mennyiségi értékelése. 

• Az eljárás régebbi képeken is használható, kibővítve az időbeli dimenziót. 
• A távérzékelési adatok és a feldolgozásukhoz köthető módszerek költséghatékonysága 

már számos alkalmazásban bizonyított. 
A z adatfeldolgozás, -elemzés során természetesen hátrányokkal is találkoztunk, de ezek-

ek egy r é s z e kiküszöbölhető a különböző felbontások (idő, spektrális, geometriai) egyidejű 
asználatával, az MVC technikával vagy éppen a multitemporális módszerrel: 

• A pontos georeferenciával bíró AVHRR képeken - nemzetközi vizsgálatok alapján -
legalább 150 km2-es mintaterületre van szükség az elemzéshez (az erdőtüzeknél 
tudnak 10 km2-nél kisebb területen értékelni). A térképezés méretaránya a LANDSAT 
esetében is maximum 1:50.000-1:100.000 közötti lehet. 

• A pillanatnyi állapotról készült felvételezés miatt nagyon fontos tényező a képkészítés 
időpontja. A mi vizsgálatainkhoz nélkülözhetetlen időpontú képekre is szükség lehet. 

• Az időben fejlődő és a műholdak közötti változatos spektrális felbontás nehezíti az 
Összehasonlító vizsgálatokat. 

• Időbeli korlát a múlt felé. A rendszeres légifelvételezés az 1950-es évektől jellemző 
míg az első földi erőforráskutató műholdak az 1980-as évektől működnek. 
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• A felvételezési hibák (szenzor degradáció, navigációs hibák rálátós szöge) és körül-
menyek (nap azimut, felhő, atmoszféra összetétele, antropogen hatas) jelentősen befő-
lyásolhatják a képi adatokat. , 

• A pontos felméréshez a legtöbb esetben, az egy-egy kép a apjan m e l " 
lett szükség van kiegészítő referenciavizsgálatokra (térkép, foto, műszeres meres). 

Az adatelemzés azt is bemutatja, hogy a ma egyre nagyobb geometriai^és spehtrélisM-
bontást felmutató távérzékelési adatok mellett még mindig nagyon fontosak a tobb evtizede 
kifejlesztett műszaki eszközök, módszerek. 

4.1. Távérzékelési adatok, térképek a hosszú időtartamú tájértékelésben 

4*1.1. Alkalmazott elsődleges adatforrások 

A hosszú időtartamú, nagyméretarányú változásvizsgálatban általános probléma a megfe-
lelő távérzékelési adatok összegyűjtése. Az egyes adatok jellemzése fontos az értékelési lehe-
tQségek, illetve az eredmények értelmezésénél (7. táblázat). 

7. táblázat A táji változások vizsgálatának távérzékelési és térkép adatbázisa 

__ Biomassza-mennyiség elemzése Vízföldraizi és geomo rfológiai elemzés 

_ műholdképek térképek műholdképek 

felvételezés ideje 
{szenzor és feldolgozottság) 

felmérés éve 
(méretarány) felvételezés ideje felvételezés ideje (szenzor) 

1783 
(1:28.800) 

1859 
(1:28.800) 

1882 
(1:25.000) 

1950 június 

1960 
(1:10.000) 

1967 június (CORONA) 
1973 április 

1982 
(1:10.000) 

1986 június (LANDSAT TM) 

1992-2001 nyári félévek 
(NOAA AVHRR-MVC) 

1994 augusztus 

2000 június 
2000 április (LANDSAT TM) 

2000 június (LANDSAT ETM) 
2000 aug. (LANDSAT ETM) 

2001-2004 nyári félévek 
l — (Terra MODIS-MVC) 

2002 június (LANDSAT ETM) 

, A NOAA2 által üzemeltetett AVHRR érzékelő nagy ido- es a radiometriai ^bontasanak 
köszönhetően a fóldmegfigyelési műholdak egyik leggyakrabban hasznait tagja (Global Land 
i-KM AVHRR Project Global Land Biosphere Data and Resources ). A 10 bites radiometri-

3 phona l Oceanic and Atmospheric Administration 
4 L T a n c e d V e r y High Resolution Radiometer 

W/ededaac .usgs .go v/1 KM/1 kmhomepage.asp 
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ab és a nappali felvételezést alapul véve az 1 napos időfelbontás nemcsak az erzekenyebb vál-
tozások nyomon követésére jó, hanem az operatív szerepű felvételezést is támogatja. A képek 
alkalmazásának korlátokat szab, hogy a maximális, nadír helyzetű térbeli felbontás 1,1 km 
ami elsősorban globális regionális vizsgálatokra jó. A cellaméret a kép széle fele erősen tor-
zul, meghaladja a 3 km-t így a legjobb geometriai felbontás elérése érdekében 4 -5 napos idő-
felbontással kell számolni (Mucsi 2004). A '80-as évek eleje óta működő szenzornál a vizsgá-
i n k szempontjából érdekes vörös, illetve a közeli infravörös felvételezés határainak állan-
dósága lehetővé teszi a folyamatos, több mint 20 évet felölelő elemzeseket. 

Felhasználhatósága a Maximum Value Composit technikának (MVC) köszönhető. Az 
AVHRR k é p a l a p ú vizsgálatokat csak ilyen „tiszta pixel"-ekkel biro MVC kepekkel tudtuk 
elvégezni, mivel az egyedi felvételek nehezen javítható hibákkal terheltek (pixelmeretnel ki-
sebb felhők, sorhiány, megvilágítottsági különbségből származó eltérések). Az MVC előállí-
t s a során egy adott időszak alatt - 10, 14, vagy 30 nap - valamennyi, a területről készült fel-
f e l b ő l normalizált vegetációs index'(NDVI) képet (lásd. 4.2.2.1 fejezet) hoznak létre. Az 
N ° V I képeken megkeresik az adott időtartamon belül maximális ertekkel biro pixeleket, es 
e zek alapján válogatják ki az eredeti képekből az új, kompozit kép 5 felvételezési tartomá-
nyának celláit. A legnagyobb NDVI érték megőrzése kiszelektálja a nadirhoz közeli pixeleket 
é s a megvílágítottságbeli különbségeket redukálva a szezonális változások is pontosabban 
á g á l h a t o k (Eidenshink-Faundeen 1994). Az AVHRR alapú indexeknek számos előnyük 

vízhiány függvényében" "fellépő vegetációs stresszt. A kutatásainkhoz szükséges 1994-2001 
közötti AVHRR havi MVC felvételeket az Országos Meteorologiai Szolgalattol vásároltuk 
f feldolgozott állapotban. Az 1992, 1993 és 1995 évekre vonatkozó kompozit-felvéte eket az 
USGS szabadon elérhető adattára biztosította6, amelyek Goode's területtartó vetületi rend-
i b e n készültek. A vegetációs dinamika és a regionális vegetaciovizsgalatunkhoz e mu-
boldprogramnak a nyári félévi képeit (IV. 1-IX.30.) használtuk fel 

u A globális és regionális változások megfigyelésének továbbfejlesztésére mdult el 1999-
ben az EOS8 Terra program. A Terra egyik legfontosabb műszere a MOD S hiperspektra is 
rendszer, tulajdonképpen az AVHRR utódjának tekinthető. A geometriai felbontás a vizsgalat 
szempontjából fontos sávokban 500 m-re nőtt, ami a heterogen felszinfedettseggel biro Duná-
j a za köze megfigyelésében nagyon fontos. Bár a 2000. év ota készülő képek adatai az eltérő 
hullámhossz-tartományok miatt nem kezelhetők együtt a NOAA felvételeivel, a spemahsabb 
f s érzékenyebb vegetációtérképezés miatti jövőbeni lehetósegek biztatóak Az MVC techni-
k a i készült felvételek a 32 napos összegzésnek köszönhetően nem a naptan honapok első es 

napja közötti időre készültek (pl. július 12.-augusztus 12.). A kepéket a tentesmentes 
f rth Science Data Interface10 (GLCF 2003) adatbázisból szereztük be es a - az e ozo mu-
holdfelvételekhez hasonlóan - növényzet minőségi-mennyiségi ertekefesehez h a s z n a l t f fel 

A regionális léptékben részletesebb - akár lokális - értékeleshez a NASA LANDSAT 
f holdprogramjának TM és ETM+ szenzorai12 szolgáltatták az adatokat. A 7 savban felvete-
l e z ő TM, illetve a 8 sávban érzékelő ETM+ geometriai felbontasa hullamhossz-
f o m á n y o n k é n t eltérő lehet. A vizes élőhelyek változásának vizsgálat b ggy oribb 
n a k mondható 30m*30m-es cellamérettel dolgoztunk, ami maximalisan l:50.000-es tematikus 

~ ~ 7 ^ s / L A N D B10/GLBDST_main.html 
' http://daac.gsfc.nasa.gov/CAMPAlGNf ú - t*hbit a N O A A - 1 4 - e s műhold készítette. 
http://edcdL.usgs.gov/lKM/complOTaP é v i t a N 0 A A - l 6 , a többit a NU 

g Az 1992-95. év közötti képeket a NOAA-

l ^ T c ' i r L ^ S p e c . r o ^ o « -
. h t t p : / / g i c f a p p . u m i a c s . u m d . e d u i o n , L a n d O b s e r v a t i o n S a t e l l i t e p 
. National Aeronautics and Space Admin s 
2 Thematic Mapper és Enhanced Thematic Mapp 
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térképezést tesz lehetővé (Wink.er 2001). Az időfelbontás 
- k 8 nap, de a légköri viszonyok miatt egy éj' 

sak 4-5 db értékelhető felvétel szerezhető b ^ ^ ^ ^ ^ a r a b felvételen megjeleníthető, 
km-es sávszélességnek köszönhetően a D u n a - T . s z a to gy d rab B ^ n e m 

A szenzorspecifikus számítások miatt a ^ ^ ^ X v ^ torz tt müLldadatokon kívül - a 
befolyásolták (8. táblázat). A pályázatok k e r e t e b e n beszerze ^ l l l e t v e 

MÓDIS képekhez hasonlóan - számos felvetek az ESDI adatbazisoo 
2G feldolgozottsági szinten (GLCF 2003). 

8. táblázat Hullámhossztartományok közötti különbségek az egyes szenzoroknál 

¿ilssxxixjiíy-fi1''1 -̂ j :••:• •'-""""1 " i
;
i",""?-i 

—^ü^hossz-tar tomány NOAA AVHRR TERRA MÓDIS LANDSAT TM LANDSAT ETM+ 
— ¥ 

— __vörös (R) 0,58-0,68iun 0.62-0,67um 0,63-0,69|un 0,63-0,69nm 

—^22Sli|nfravörös (N1R) 0,72-1, Ilim 0.841-0,876|xm 0,75-0,9nm 0,76-0,9am 

t, A vizes élőhelyek kutatásához, illetve a szikes mintaterületünk megfigyelesehez fel tud-
htok használni egy 1995 óta nyílt katonai adatbázis (CORONA KH-4A kemmuholdkepek) 
i960-as és 1970-es években készült, nagy területeket körülbelül 2,5-3 m-es felbontással, 
Pankromatikus sávban felvételező adatait. A digitális képfeldolgozás során egy időpontra már 
*é t felvétel lefedte a mintaterületet, míg hasonló geometriai felbontású archív légifotókból 
,°;12 db-ot is felhasználtunk egy-egy év értékelésekor. Ráadásul a mintaterületekre ebből az 
északból csak magasrepülésű, 1965-ös légifelvétel állt volna rendelkezesre. 

Nagy méretarányú térképezést végeztük el a Kiskunsági Nemzeti Park tulajdonaban levő 
fchív, alacsony repülésü fekete-fehér légifotók alapján a Felső-Kiskunsagi tavak teruletere. 
A 3 9 db fotó három különböző év felvételezéséből származik: 1950 kora nyári, 1973. áprilisi 
f S 1994. augusztusi időponttal. A 2000. évi magyarországi légifényképezési program színes 
f f * is alkalmaztuk a talajerózió felméréséhez és referenciaadatként az említett LANDSAT 
fölvételek kiértékelésénél 

A szikes mintaterületen végzett geomorfológiai vizsgálatokhoz szükséges terepi mérések 
e8y része, illetve a 2000 évi légifelvételek ortokorrekciójához szükseges illesztopontok felvé-
g e GPS-szel történt (TOPCON Turbo-S II.). A cm-es pontosság eléréséhez a bázismérést 
vé8ző állomástól maximum 5 km-es távolságban, relatív, 4-5 perces, 5 másodperc alapú fá-
2lsmérést alkalmaztunk A WGS84 alapfelületü koordinátákat BLTrafo átszámítóprogrammal 
banszformáltuk EOV koordinátákká. A 2003-ban Miklapusztán végrehajtott szikpadka felmé-
r e k már egy SOKKIA Set310 mérőállomással történtek. A műszer szögmérési pontossága 
f ' távmérési pontossága +/- 2 mm + 2 ppm/2700 m. Ez a módszer pontosabb és nagyságren-
dekkel gyorsabb az előzőleg alkalmazott eljárásnál, ennek köszönhetően jóval sűrűbben tör-
h e t e t t magassági adatokat is szolgáltató pontfelmérés. 

1 o A változások elemzéséhez Duna-Tisza közén elhelyezkedő meteorologiai állomások 
1930-2003 között mért hőmérsékleti és csapadék adatsorai is rendelkezésre alltak . 

4,1-2. Másodlagos adatforrások 
r u A hosszú időtartamú változások elemzéséhez és a t á v ^ J ^ ^ ^ " ^ 
t a h °z elengedhetetlen a térképek használata. Vizsgálatainkban tobb, mint 200 visszame 

usgs.gov és a http^arth.esa.int/descw müholdképkereső-prograniok alapján 
„ ? T K A ^032804, KAC K0440892001, OTKA T048400 
16 Asotthalom, Cegléd, Izsák, Kecskemét, Kiskunhalas, Kitelek, Szeged 

Adatok: ATIVIZ1G, OMSZ 
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nőleg öt eltcrő időben, különböző vetületi rendszerekben készült felvételezéseket használtunk 
fel (7. táblázat). A szelvények többségét digitális formátumban dolgoztuk fel. 

A XVIII. sz-i I. katonai felmérés pontossága a kezdetleges módszerek miatt nem kifogásta-
lan. A térképnek nincs geodéziai alapja (nem használtak vetületet, fok- és háromszögelési háló-
zatot) és az értékelésünkben felhasznált 4 szelvény mindegyikét más-más hadmérnök készítette. 
A felszíni részletek olyan nagy precizitással kidolgozottak, hogy belőle az alföldi táj arculata 
más korabeli térképeknél jobban rekonstruálható. 

A csökkenő természetközeli állapotról a II. katonai felmérés (a XIX. században, Cassini 
vetületen, magasabb műszaki színvonalon rajzolták) alapján kaphatunk pontosabb képet. 

Az első pontos topográfiai felvételezés a III. katonai felmérés, amelyen a leglényegesebb em-
beri beavatkozás, a folyószabályozás hatása is megfigyelhető. A Bessel ellipszoid alapfelületen, 
Lichtenstern-féle kettős poliéder vetületre térképeztek másod-, harmad- és negyedrendű három-
szögelési pontok segítségével a XIX. század utolsó harmadában. A felszínfedettséget tekintve ki-
emelhető a tartalmi részletesség. Érdekes, hogy az úthálózat ábrázolása hiányos, miközben olyan 
mikro léptékű felszínformák is megfigyelhetők, mint a szikpadkák. 

A legrészletesebb 1960. évi, sztereografikus vetületű és az 1982. évi, Egységes Országos 
Vetületi Rendszerű l:10.000-es topográfiai térképeken az árvízrendezés földrajzi hatásain kívül 
már a belvízrendezés és a fokozódó területhasználat következményei is nyomon követhetők. 

Az Európai Unió által koordinált CORINE Land Cover (CLC) program során egy egységes 
kategóriarendszerü felszínborítottsági térképezést végeztek el. A CLC 100 a mintaterületekre 1991 
és 1992-es LANDSAT TM műholdképek alapján készült. A CLC50 térképet 1998., és 1999. évi 
SPOT XI és M felvételek segítségével rajzolták meg. A CLC2000 felszínfedettség alapadata az 
1999. és 2000. évi LANDSAT ETM+ műholdképek voltak. A CLC térképek esetében átlagosan 
80-90 %-os pontosságról beszélhetünk, ami a gyepek és az erdős/cserjés területek esetében 
sokszor kevesebb, mint 70 %. 

4.2. A digitális adatok feldolgozása 

A tájváltozás kiértékeléséhez összegyűjtött adatok kezelését, elemzését a 21. ábra szerinti 
elvek alapján végeztük el. A különböző műveletekre az ERDAS Imagine 8.4 és az ArcView 
3.2 térinformatikai szoftvereket használtuk fel. 

A legnagyobb mintaterületen (Duna-Tisza köze) a vegetáció, a lokális vizsgálatoknál 
(Felső-Kiskunsági tavak) a vizes élőhelyek, a mikro léptékű térképezésnél (Miklapuszta) a 
szikpadkák jelentik azokat a tényezőket, amelyekre vonatkozó mérőszámokkal kifejezhetjük a 
tájban, mint komplex rendszerben végbemenő változások mértékét. A tájelemek adott idő-
Pontokra jellemző állapotát a mintaterületekről készült felvételek értelmezésével kaptuk 
meg, mely állapot-térképeket összehasonlítva értékeltük a táji változások mértékét. A fel-
színfedettség, a víztartalom nagyon fontos, domináló földrajzi jelenségek, de csak akkor 
tudjuk ezeken keresztül minősíteni a mai állapotokat, ha megnézzük mi történt a felszínen 
az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. A monitoring jellegű vizsgálatban a havonkénti 
állapotfelvételezéstől az évtizedenkénti állapot-felvételezésig különböző időközönként ké-
szült képeket és térképeket használtunk fel. A felmérés, értékelése a klasszikus térbeli ada-
tok, a térképek értelmezésével is történhet, de a minőségi és mennyiségi és nem utolsósor-
ban a dinamikus jellemzőket hordozó multispektrális távérzékelési adatok alkalmazása sok-
kal nagyobb lehetőségekkel bír. Az egyes mintaterületekre vonatkozó módszereket a későb-
biekben az adott fejezeteknél részletezzük. 
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21. ábra Az adatfeldolgozás és elemzés folyamata 

4.2.1. Egységes térképi, képi adatbázis kiépítése 

Az egységes adatbázis felépítéséhez szükség van a képtranszformációra, melyben az ada-
tokat egy térképi vetületi rendszerhez - az Egységes Országos Vetületrendszerhez - rendel-
jük- A „kép a térképhez" módszert alkalmazva a célkoordinátákat a CORONA műholdkép és 
a légifelvételek esetében az 1982-es szelvényekről olvastuk be, míg az egyéb műholdképeknél 
l;50.000-es és l:100.000-es vektoros térképeket használtunk fel. 

A korrekcióhoz általánosan használt felszíni illesztőpontok keresése a távérzékelési ada-
toknál csak a NOAA és a MÓDIS képeken okozott gondot, ahol végül a nagy vízfelületek tö-
réspontjai, határvonalai segítettek a transzformációjában17. Az RMS-t minden esetben 0,9-es 
érték alatt fogadtuk el (sok esetben 0,5 volt az átlag RMS), és a kezdetben elsőrendű transz-
formációt ezen küszöb elérése után emeltük másodrendűre. Legpontosabban a CORONA mű-
holdképek és a légifotók korrigálása sikerült, melyek közül a 2000. évi felvételekből - GPS 
mérés alapján - ortofotókat hoztunk létre. Az adatvesztés elkerülése érdekében a „legköze-
lebbi szomszéd" újramintavételezési módszert alkalmaztuk. Az egységes vetületi rendszerrel 
híró teljes térbeli adatbázis kiépítése során körülbelül 100 db felvételt transzformáltunk. 

Nehéz feladatnak bizonyult a történeti térképeknek az EOV térbeli adatbázisba történő il-
lesztése. A katonai felmérések közül a III. katonai térképszelvények a legrégebbiek, melyeket 
Pontosan transzformálni tudtunk. Az ennél korábbi felvételezések esetén a térképkészítés kö-
rülményei és a táji változások miatt sokkal kisebb pontosságot tudtunk elérni. 

4.2.2. Multispektrális analízis 

4.2.2.1. Spektrális indexek és használatuk előnyei 

Az 1970-es években a felszín spektrális tulajdonságai alapján kezdtek kifejleszteni radio-
metriai mérőszámokat, indexeket azzal a céllal, hogy minél pontosabb kvantitatív kapcsolat jöj-
jön létre a távérzékelési értékek és a valóság között. A legszélesebb körben használt vegetációs 
indexekből ma már több mint 20 db van használatban és a tradíció szerint a távérzékeléses mo-
nitoring kimerül ezek átlagainak a számolásából. A multispektrális megfigyelésben, a spektrális 
jellemzők alapján létrehozott matematikai transzformációk a vörös és a közeli infravörös hul-

17 Az 1994-2001 közötti felvételek előfeldolgozását az OMSZ végezte el. 
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lámhossztartomány között mérhető, a növényzet klorofilltartalmán és levélszerkezetén alapuló 
kontrasztos reflektancia-különbségre építenek. A fotoszintetikusán abszorbeált aktív sugárzással 
arányosan az indexek érzékenyen reagálnak a biofizikai változásokra és jelzik a vegetációs di-
namikát, a biomasszamennyiséget, fajösszetételt, A többi felszíni jelenségtől való elkülönülés-
nek, illetve a faji különbözőség reflektanciában való megnyilvánulásának koszonhetoen sok 
cetben a növénvzeten keresztül foghatók meg legjobban a klíma, talaj, domborzat, víz altal 
uralt természeti földrajzi folyamatokban előforduló zavarok, változások. , 

A vegetációs indexek a külső hatások (BRDF hatás, atmoszféra) modellezesevel es a 
belső hatások normalizálásával (topográfia, talaj) tér- és időbeli kapcsolatokban következetes 
összehasonlíthatóságot tesznek lehetővé. A bonyolult sugárzási terjedest a ket, vagy tobb sav 
kombinációjának használata is kiküszöböli. Többségüknél a rendkívüli egyszerűségük mellett 
a mérhető biofizikai paraméterekkel való összevetés minőségi kontrollt is lehetővé tesz Az 
indexek általában a teljesen növényzettel fedett felszínek értékelésekor a legpontosabbak. A 
müholdpararnéterek állandósága révén a vegetáció közel 30 éves vizsgálatára jok, es e hosszú 
időtartam bővítésének figyelembe vételével fejlesztették az újabb érzékelőket is (Jensen 
2000). A hosszú időtartamú stabil adatsor elsősorban globális és regionális vizsgálatokra jó. 

A vegetációs indexeket több csoportra bonthatjuk: arányszámokra (NDVI), ortogonális 
indexekre (Tasseled Cap), derivatív indexekre, különbségi indexekre, valamint optimalizált, 
vagy hibrid indexekre (EVI19). Sokrétű alkalmazásaik a terménybecsléstől kezdve a közegész-
ségügyi és tájdegradációs vizsgálatokon át a bio- és geokémiai modellekig sorolhatók. 

Az első vegetációs indexnek az 1968-ban publikált SR (Simple Ratio) tekinthető: 

SR = NIR / Red (1) 

ahol: R (red): vörös tartomány, 
NIR (near-infrared): közeli infravörös tartomány 

A általunk használt - Rouse és munkatársai által kifejlesztett - normalizált vegetációs in-
dex (NDVI20) a biomassza produkció becslésének a leggyakrabban használt módszere. Az 
évszakos NDVI adatok idősoros analízise bizonyítottan jó módszer a nettó biomassza 
különböző léptékű értékelésére a növényzet mintázatának monitoring vizsgálata, a vegetációs 
időszak hosszának értékelése alapján (Jensen 2000): 

NDVI = (NIR-R) / (N1R+R) (2) 

A -1 - +1 közötti értéktartományban a dús, egészséges vegetációjú területek NDVI értéke 
0,2 és 0,8 között van (Huete et al. 1999, Mucsi 2004), de az index értékek pontos felszíni azo-
nosítása a mintaterületek bejárásával állapítható meg (Szatmári 2004). Általános megállapítás 
szerint az NDVI lineáris regressziós kapcsolatban van a közvetlen mérhető paraméterekkel 
(LAI21, APAR22, %-OS felszínfedettség) és érzékeny azok változásaira, de csak lokális és regio-
nális léptékben, globálisan nem (Huete et al. 1999, Rasmus et al. 2004). Az index az említett ha-
tásokon kívül a detektorok kalibrációhiányából eredő hibákat is redukálja. Globális léptékben 
+/- 50% hibákat is találtak ezért atmoszférikus és talaj háttérhatásokat csökkentő állandókat 
használnak. Az NDVI értékek instabilitását a - csekély vegetációval fedett felszínen - a háttér-
fedettségben megjelenő nedvességi állapotnak, halott növényzeti anyagnak, talaj színének a 
varianciájára való érzékenysége okozza. Egy világos talaj albedója reflektancia-forrásként meg 
is növelheti a növényzet tényleges visszaverődési értékeit. Az index értékét befolyásoló klíma-
változók (hőmérséklet, evapotranspiráció, napsugárzás, relatív nedvesség) közül a csapadék 

18 Bidirectional Reflectance Distribution Function 19 
20 Enhanced Vegetation Index 

Normalized Vegetation Index 
Leaf Area Index 
Absorbed Photosynthetically Active Radiation 
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szerepe a legfontosabb. A hibáknál albedó hatásról, vörös-közeli infravörös reflektancia erősség 
hatásról, nem-lineáris albedó keveredés hatásról beszélhetünk (Elvidge-Chen 1995). Ezeknek 
egy része a nadír-közeli felvételekkel, az MVC technikával és a regionális méretekkel csök-
kenthető (Jensen 2000) Változatos felszínfedettségű és talajú területen a TM és AVHRR vege-
tációs indexek alapján becsült LAI és %-os felszínfedettségi értékek regionális vizsgálatában az 
NDVI eredményei pontatlanok lettek (Elvidge-Chen 1995). A hibáktól függetlenül az 1980-as 
^ek óta tartanak azok a globális és regionális vegetáció monitoring vizsgálatok, melyben szinte 
kizárólag NDVI-vel számolnak. Az AVHRR MVC adatokat 2000 óta kiegészítik a részletesebb 
MÓDIS képekkel (GLCF 2003). A mezőgazdasági termésbecslési eljárások döntő többsége is 
az AVHRR NDVI alapján számol (Bognár 2004). Az említett érzékelőkön kívül elsősorban a 
VEGETATION, HRV, AVIRIS műholdképek és terepi mérések az adatforrások. 

Adott felszín NDVI értéke különböző szenzorok alkalmazása esetén az eltérő spektrális 
felbontás miatt eltér (LANDSAT-5 és 7 között is lehet pár százalék különbség), ami alapvető-
en nehezíti az összehasonlító vizsgálatokat (8. táblázat). 

Az AVHRR-el ellentétben a MÓDIS NDVI számítások atmoszférikus hatásoktól mentes 
képekre készülnek (a páratartalom jobban befolyásolja az AVHRR közeli infravörös sávját) és 
szűkebb spektrumban mérnek, így csökkentve a vízelnyelést. Az előbbi látható fényéhez az 
utóbbi zöld-vörös sáv együttes használatát javasolják. A MÓDIS értéke mindig magasabb a 
vörös tartományában megnövekedett klorofilérzékenységnek köszönhetően. A különböző fel-
bontású index képek közötti szoros kapcsolatot felhasználva egy-egy mintaterületre elkészí-
tették a szenzorokra vonatkozóan az NDVI átszámíthatósági táblázatot, ami fontos eredmény 
a nyári féléven belüli, minél pontosabb környezeti megfigyelésekhez (Steven et al. 2003): 

NDVIMODIS = 0 , 0 0 4 + 1 , 1 0 3 NDVIAVHRR (3) 

Maselli et al. (1998) szerint a különböző felvételek NDVI értékei csak megfelelő korlátok 
alapján (mintaterület nagysága és felszínfedettsége, klasszifikáció, regresszió analízis, térbeli 
átlagolás) integrálhatók, de így a nagy időfelbontású felvételek közepes méretarányban is 
használhatók a vegetációs dinamika megfigyelésében. 

A különböző növények LAI-NDVI összehasonlításban szezonálisan és évenként érzékeny 
kapcsolatot mutatnak. AVHRR esetében korreláció a fenyőerdők esetében a legbiztatóbb, míg 
lombhullató erdőknél hat év alapján gyengébb korrelációt figyeltek meg (Wang et al. 2004). 
Szemiarid területen 14 napos AVHRR MVC és TM képek alapján NDVI mintázat osztályozá-
sával és index profilokkal azonosítottak nagy részletességgel különböző típusú lágyszárú vege-
tációt (Hill et al. 1999). Füves-cseijés terület vizsgálata alapján az NDVI (időintegrált NDVI) 
alkalmas a klímavariabilitás hatásainak monitorozására (Yang et al. 1998). 

Gyakori az NDVI változatok használata például az aszály detektálásában. Ilyen a VCI : 

VCI (GRNrei) = (NDVI„ NDVImm) / (NDVImax-NDVImin) * 100 (4) 

ahol: NDVI0: adott pixel aktuális NDVI értéke, 
NDVImin és max ugyanazon pixelre vonatkozik a teljes megfigyelési időben. 

Különböző indexek összehasonlító vizsgálata is lehet a pontosság mérőszáma. Az NDVI 
és a hőtartományú felvételekre alapuló termális index együttes használata például csapadék-
és terméshozam referenciaadatok alapján jó módszer az aszály térbeli vizsgálatára (Seiler et 
al. 1998). A csapadék elemzésére használt SPI24 és az NDVI közötti korreláció is erősnek 
mondható, főleg a 3 havi értékek esetében, a vegetációs időszak közepére, lágyszárú növény-
zetre (Ji-Peters 2003) (22. ábra). Ez is mutatja, hogy az NDVI elsősorban a csapadékfiggő 
vegetációs állapot monitorozására használható, mivel a vízellátottság jellegétől függő relatív 
értékről van szó, amit a vízstressz állapot igazolására lehet használni. 

® Vegetation Condition index 
Standard Precipitation Index 
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22. ábra NDVI-SPI kapcsolat a gyepen szóródási grafikon és korrelációs koefficiens alapján 
(Ji-Peters 2003) 

Több a klíma változásának felszíni hatásaival foglalkozó program is ezzel a vegetációs 
indexszel dolgozik: RICAMARE25, RESMEDES26. Myneni és munkatársai (1997) NDVI 
Profilokkal határozták meg a vegetációs periódus hosszát és a 10 éves adatsor alapján szerin-
tük közel 2 héttel hosszabbodott a növekedési szezon az északi erdők területén. Hasonló vizs-
gálatot végzett Menzel-Fabian (1999), akik globálisan több évtized alapján a vegetációs idő-
szak növekedésére 8+-3 napot mértek. Európai területeken az 1982-2000 közötti vizsgálat je-
ientős évszakos biomasszacsökkenést mutatott ki, elsősorban az őszi, másodsorban a nyári 
időszakra27. Magyarországon 1996 óta, a nyolc legnagyobb területü szántóföldi növényre 
végzett műholdas terméshozam becslés jól tükrözi az aszályok következményeit és a 
szárazodó évek hatását (Csornai 2001), de más hazai mintaterület tudományos igényű, hosz-
szahb időtartamú, regionális léptékű, részletes megfigyelésére eddig nem került sor. 

Az új, optimalizált indexek - amelyek létrejöttében az új szenzorok is szerepet játszottak 
- hibridként egyesítik más m é r ő s z á m o k jellemzőit. A felsoroltak valamennyien az NDVI kor-
akciós tényezőkkel ellátott változatai. Tartalmazzák a talajfaktort és/vagy a kék sávot az at-
moszférikus normalizációhoz. 

Minimalizálja a talajvilágosság variációit és segíteti kiküszöbölni a különböző talajok ka-
übrációját a SAVI (Huete 1988): 

SAVI = [(1+L) (N1R-R)] / (NIR+R+L) (5) 

ahol: L: talaj kalibrációs faktor, értéke 0,5. 

A háttér talaj fedettség korrekciójával és az atmoszférikusán rezisztens index - ARVI -
együttes használatával létrehozták az EVI-t (Huete et al. 1999), melyet ma a legpontosabb 
globális vegetációs indexnek tartanak. Hatékonyan redukálja a zavaró hatásokat, illetve a 
biperspektrális adatokra alapuló számítás növeli az értékek megbízhatóságát. Magas érzé-
kenység jellemzi a nagy biomasszával bíró területeken: 

E V I = 2 * (pnir-pred) / ( P n i r + Q *p r ed - C 2 *Pblue+L) ( 6 ) 

ahol: Ci, C2, L: atmoszférikus korrekció miatt fontos koefficiensek, értékük 6; 7,5; 1,0. 

A „p" értékek arra utalnak, hogy az adott 3 sávban elsődleges korrekciót kell alkalmazni az 
ózon abszorbcióra és atmoszférikus szórásra. 

A vizes élőhelyek vizsgálatakor, a nedvességi kondíciók megállapításához a speciálisan a 
TM, ETM+ felvételekre megalkotott Tasseled Cap standard transzformációt alkalmaztuk. A 
vegetációs kompozitindex kidolgozói (Kauth-Thomas) három sajátvektort adtak meg, melyek 
közül az első a talaj fényességét (brightness), az erre merőleges második irány a növényzet 
mennyiségét (greeness), a harmadik pedig a talaj és a növényzet nedvesség-tartalmát 
Ovetness) írja le. Az egyes sávok értékei különböző súllyal vesznek részt egy új, több dimen-

25 
26 Research In Global Change in the Mediterranean: A Regional Network 
27 Remote Sensing of Mediterranean Desertification and Environmental Changes 

Desertification Information System for the Mediterranean, http://dismed.eionet.eu.int/ 
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ziós kép létrehozásában (Erdas Tour Guide, (7) és (8) képletek). Az általunk alkalmazott 
wetness index (WI) számítása alapvetően eltér az NDVI-től: 

WITM = 0,1446™, + 0,1761™2 + 0,3322™3 + 0,3396™4 - 0,6210™5 - 0,4186™7 (7) 

WIE™+ = 0,2626e™, + 0,2141 E™2 + 0,0926E™3 + 0 ,0656™-0 ,7629 E ™ 5 -0,5388 E™7 (8) 

A képletekből kitűnik, hogy a közép infravörös sávok mutatják legérzékletesebben a 
vegetáció nedvességtartalmát. A wetness indexet a Duna-Tisza köze szélerózió veszélyezte-
tettségének térképezésében is felhasználták (Szatmári 2004) (23. ábra). 
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23. ábra Szélerózió-veszélyeztetettség értékelése a Duna-Tisza közén wetness index alapján 
(Szatmári 2004 alapján saját szerkesztés) 

fecskémét 

Kiskynhaí̂ %7 

4.2.2.2. Automatikus és irányított osztályozás 

A kategorizálással a folyamatos értékekkel bíró képből tematikus térképet gyártunk, ami 
történhet alakzatfelismeréssel, textúraelemzéssel, vagy a képpontok értékeinek statisztikai 
elemzésével. A multispektrális műholdképek osztályozása során lehatároljuk az azonos cso-
portban tartozó képpontokat és eldöntjük, hogy ezen csoportok milyen felszínt azonosítanak. 
Irányított és automatikus osztályozási módszereket is alkalmaztuk (Frankiin-Wulder 2002). A 
műholdkép analízise során érdemes összefoglalni a távérzékelés alapszabályait (Mucsi 1997): 

• különböző tárgyak adott hullámhossztartományban jelentősen különbözhetnek, 
• különböző tárgyak adott hullámhossztartományban spektrálisan hasonlók lehetnek, 
• azonos felszínek adott hullámhossztartományban spektrálisan hasonlóak, 
• tematikusan egy osztályba tartozó felszínek spektrálisan különbözhetnek. 

Az irányított osztályozási módszerek közül a biomassza monitoringnál és a vízföldrajzi 
vizsgálatainknál is alkalmaztunk paralelepipedon szabályt. Ebben az esetben a pixelek ame-
lyek a meghatározott minimum-maximum határok közé esnek egy csoportba fognak tartozni. 
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Gyors és egyszerű döntéshozás! módszer, melyben a határok a teljes vizsgált adatsorban vál-
tozatlanok maradnak. A minimum-maximum értékeket a vegetációs index kepeink adatainak 

ismeretében mi definiáltuk. , . . . . 
A többdimenziós intenzitástérben az azonos spektrális tulajdonságokká biro pixelek le-

határolásával klaszterezést hajtunk végre. Az ERDAS Imagine az 1SODATA algoritmust 
használja, amely a legkisebb távolságok módszerével dolgozik. Amikor a 95 /o-os küszöb-
érték beállítás mellett két iteráció között az összes cella kevesebb, mint 5 /o-a mozdul uj 
helyre, akkor az algoritmus rögzíti az osztályközepeket (Erdas Tour Guide). Az iterációk 
számát magasra állítottuk (25) és a pontos eredménytérkép érdekében a yegso tervezettne 
sokkal több osztályt adtunk meg (30 db), hogy a referenciaanyagokkal reklasszifikalhassuk 
(újraosztályozzuk) a kapott adatokat. A klaszterekből földrajzi azonositas („label mg ) utan 
•esz felszínfedettségi osztály. Ezt a módszert csak a vizes-nedves-száraz területi lehatarola-

« _ 

sokra használtuk. 
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5- A BIOMASSZA-MENNYISÉG REGIONÁLIS VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA 
A DUNA-TISZA KÖZÉN MULTISPEKTRÁLIS MŰHOLDFELVÉTELEK ALAPJÁN 

A mélygyökérzetű erdőkőn és a sekélygyökérzetü lágyszárúakon - ha eltérő mértékben is 
- megfigyelhetők a talajnedvesség-mennyiség csökkenésének a jelei. Az erdő az alföldi öko-
szisztémák közül a legkiegyensúlyozottabb, részben önszabályozó rendszer. A legnagyobb 
szerves anyagtermelésü és a természeteshez legközelebb álló növénytársulás, annak ellenére, 
hogy a természetszerű és járadékerdők (gyertyános tölgyesek, ligeterdők, száraztölgyesek, fe-
hér-szürke nyárasok, fűzesek) az alföldi erdők maximum 20-25 %-át teszik ki (Járó 2000). A 
csapadékon kivül a talajvízhez közeli rétegekből is nyerhetnek vizet, így elsősorban a tartós 
szárazság kimutatására alkalmasak. A lágyszárúak általánosságban érzékenyebben reagálnak 
a rövidebb ideig tartó szárazságra, mivel számukra a fő vízutánpótlást a csapadék biztosítja. 

Célunk a természetes vízellátottság megfigyelése volt a Duna-Tisza közi síkvidék erdeire, 
illetve részben védett gyep, rét és legelő területeire összpontosítva, az 1992-2004 közötti idő-
tartam nyári félévére (24. ábra, lásd. 7. táblázat). 
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24. ábra A felszínfedettségi osztályok területi elhelyezkedése az AVHRR raszterháló alapjá an 
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A növényzeten keresztül vizsgáltuk meg a klímaváltozékonyság következményeit. A 
földrajzi elemzések szerint itt a jövőben a tájökológiai érték csökkenése várható (Mezősi et al. 
1996, Kovács F. 2004b), ezért a veszélyeztetett területek térben és időben történő lehatárolása 
a tudomány és a gyakorlat számára egyaránt fontos feladat. Az öntözés, aratás révén intenzív 
emberi befolyás alatt álló mezőgazdasági területek nem képezik a vizsgálat tárgyát. 

Kérdés, hogy a több, mint egy évtized alatt milyen változások ismerhetők fel a biogén té-
nyezőjellemzőiben és van-e összefüggés az eltérésekben? A rövid, 13 éves időszak ellenére fel-
ismerhető-e érdemi változás a természetes ingadozáson kívül? Az eredmények bizonyíthatják, 
hogy a módszer alkalmas a megváltozott klimatikus viszonyok esetén bekövetkező felszíni fo-
lyamatok értékelésére. Természetesen a tér- és időbeli elemzések csak a még hosszabb időtar-
tamú monitoring figyelembevételével pontosíthatók, ám a megelőzést szem előtt tartó döntésho-
zás-támogatás érdekében a rendelkezésre álló adatsor szerint a valószínűsíthető kritikus felszí-
neken (különösen az értékes, védett területeken) gyors tervezési intézkedések alkalmazhatók. 

3.1. A képkiértékelés előkészítése 

A nagy időfelbontással bíró AVHRR és MÓDIS felvételekre mindenképpen szükségünk 
volt a vegetációs dinamika kiértékeléséhez. Az 1,1 km-es és 500 m-es részletességű, havi ösz-
szegzésű képeknél csak az 1994-2001 közötti időtartamban figyelhető meg adathiány (a 8 év-
hői 4 rendelkezik teljes adatsorral). A különböző felszínfedettségü területeket a CLC100 és a 
CLC2000 térképekről határoltuk le. Tehát a jobb geometriai felbontással, de kisebb időfel-
bontással rendelkező képeken alapuló felszínfedettségi osztályokra, a nagy időfelbontással de 
kis geometriai felbontással bíró felvételek segítségével történt multispektrális analízis. 

Az 1992-2004 közötti időtartamot az alapadatok miatt nem kezelhetjük mindig egysége-
sen. A két különböző paraméterű érzékelőn kívül figyelembe kell vennünk, hogy az AVHRR 
adataink két különböző forrásból származnak és előfeldolgozásuk más módszerrel történt, 
ezért a képek korlátok nélküli, együttes elemzésére nem kerülhet sor (lásd. 4.1.1 fejezet). Át-
fedés a nagy időfelbontású adatok között csak 2001-ben volt, melynek adatsorára jó korrelá-
ciós értékeket kaptunk (25. ábra). 
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25. ábra NDVI adatok közötti korreláció 2001-ben 
(korrelációs értékek; lombos erdő: 0,78; vegyes erdő: 0,82; fenyő erdő: 0,88; gyep-rét-legelő: 0,93) 

A Duna-Tisza közének rendkívül heterogén területhasználata az alkalmazott képek mel-
lett nem engedte meg a nagyon részletes faj- és fajta elkülönítéseket, így alapvetően négyféle 
felszínfedettség elemzésére került sor. A kis geometriai felbontású képek cellái közül csak az 
un. „mintapixel"-ket, azaz a szempontunkból fontos felszínfedettség által legalább 60-65 %-
ban fedett pixeleket figyeltük meg. Vegetációs index értékelés csak a minimum 3 db egymás 
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melletti mintapixelből összeálló poligonokra történt (26. ábra). Az érzékelők kulonbozo cel-
lamérete miatt a mintaterületek nagysága is eltérő, ezért az alábbi felsorolásban a zárójelen 
kívül az AVHRR, míg a zárójelben a MÓDIS értékei találhatók. Jól lemérhető, hogy az utób-
bi műhold 40-60 %-al nagyobb területek felmérésére alkalmas. 

• az erdők osztályát lombhullató, tűlevelű és vegyes erdő kategóriák alkotják 24.440 ha 
(40 275 ha) 11.370 ha (12.575 ha) és 36.660 ha (53.700 ha) területi értékekkel. Elhe-
lyezkedésük alapján gyakorlatilag négy egységbe tagolhatok: Illancs, Dorozsma-
Majsai-homokhát, Bugaci-homokhát, valamint a Kiskunsági-homokhát - Pilis-Alpan-
homokhát területek. 

• a lágyszárúak osztálya magában foglalja a természetközeli gyepek, illetve rétek, legelők 
területeit 59.040 ha (80.200 ha) összkiterjedésben. 

Az adott térbeli felbontású adatok - a szakirodalomban említett mintaterület-nagyságok alap-
ján (lásd. 4. fejezet) - megfelelőek a rendkívül heterogén területhasználatú mintaterület meg-
figyelésére (24. ábra). 

A biomasszaváltozás elemzését hátráltathatja az erdőgazdálkodás aktivitasa, vagyis elő-
fordulhat hogy csak az erdőterület változása miatt kapunk kisebb-nagyobb biomassza-
értékeket! Ez a probléma elsősorban az 1992-2001 közötti időszak vizsgálatára használt 
A V H R R mintaterületeinket érintheti. Az összehasonlítás során kiderült, hogy a Duna-Tisza 
közén az 1990. évi CLC100 alapú erdőmeghatározás területe 6 %-al gyarapodott és 7 %-a 
Megszűnt 2000-re. A gyarapodás kizárólag a cserjés területek növekedéséből ered, míg a 
csökkenés során az erdőkből minden esetben cserjés lett a valószínűsíthető fakitermelés miatt. 
A fák növekedéséből származó biomasszaváltozással a vizsgált időtartamban nem számol-
unk. A gyep-rét-legelők csökkenése a mintaterületeken még kevesebbet mutat (2,6 %), me-
zekből többnyire állóvíz, szántó, vagy cserjés lett. Az alábbiak alapján kijelenthető, hogy a 
mintaterületeink körülbelül 10 éves felszínfedettségi változásai az átlagértékekre alapuló sta-
tisztikai elemzéseket nem, az egyes cellákra vonatkozó térbeli lehatárolásokat csak kisebb 
mértékben befolyásolhatták. A gyep-rét-legelő osztály kiértékelésénél kapott eredményeinket 
elsősorban a talaj tulajdonságai befolyásolták, mivel a terület 38,5 %-át extrém vízgazdálko-
dású talajok (szoloncsák-szolonyec, réti szolonyec) fedik, amelyek összefüggő foltokban a 
Dunamenti-síkságon és a Tisza mellett figyelhetők meg. Itt, egy nedves időszakban felgyü-
lemlő felszíni víz hátráltathatja a vegetáció felmérését. 

26. ábra A vegetáció lehatárolási problémája a vegyes erdők példáján (háttér: AVHRR 1. sáv) 
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A havi összegzésü vegetációs index értékelését tekintve elsősorban az átlagértékeket vet-
tük figyelembe mert a minimum és a maximum NDVI-ket könnyen befolyásolhatják a felvé-
telezési körülményekből adódó hibák, így utóbbi szélsőértékeket csak összetett elemzesekben 
használtuk. A biomassza-mennyiséget ugyancsak kifejező NDVI összegekkel a többféle for-
rásból származó alapadatok miatt nem tudtunk számolni. Az index osztályozásánál 0,2-0,3 ér-
téktől számoltunk a vegetáció megjelenésével, míg 0,5-0,6 már a dús, egészséges növényzetet 
jelölte. A vizsgált időtartamon belül az 1992-1994 között egy, az 1980-as években kezdődött 
esapadékcsökkenési időszak végének a hatása, mig az 1990-es évek második felében egy 
nedvesebb időszak következményei figyelhetők meg. 1995, 1996, 1998, 1999, és 2001. évek-
ben 500-600-800 mm-t meghaladó éves csapadékmennyiségek a jellemzők (27. abra). 

A csapadékeloszlást szem előtt tartva a nedvesebb évek (1996-1999) NDVI átlagértékei 
alapján úgynevezett átlagprofilokat készítettünk az egyes felszínfedettségi osztalyokra. Az út-
profiloktól, mint a normál állapotot jellemző referenciaszinttől való elteres időbeli es ter-
eli vizsgálata kifejező lehet a vegetációs dinamika alakulásában és segíti az idoszakos es tar-
tás biomasszamennyiség-csökkenés miatt veszélyben lévő területek kijelölését (28. ábra). Va-
lamennyi pixelt az adott felszínfedettség, adott időszakra jellemző átlaga szerint elemeztük. A 
MÓDIS képeknél a 2001-2004 közötti időszak átlagához viszonyítottuk a havi felméréseket. 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 

27. ábra Az éves csapadékátlag alakulása a Duna-Tisza közén 1980-2004 között 
(üres oszlopok: 3 állomás alapján számított átlag) 

28. ábra Az 1996-1999 közötti időtartam alapján számított NDVI átlagprofilok görbéi 
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5-2. A vizsgálat eredményei 

A több szempont szerinti adatkiértékelést (átlagos-, relatív-, szélsőérték vizsgálatok) a 
meglehetősen nagy adatbázis objektív statisztikai eredményei és területi lehatarolasai erde-
kében végeztük el. 

5.2.1. A vegetáció állapotának jellemzése az 1992-2004 közötti időtartamban 

Az NDVI havi átlagokat tartalmazó teljes adatsor éves futását megfigyelve jól látható a 
•ágyszárú vegetáció gyorsabb tavaszi zöldellése, az erdők lombjának nyári magasabb bio-
massza értéke és az erdőkön belül a több biomasszát termelő lombos erdő elkülönülése. Az 
évszakos produktivitás szerint az évek többsége szabályosnak mondható (alacsonyabb tavaszi 
és őszi, magasabb nyári NDVI) (29. ábra A-B). Jellemző a biomassza-termelés mennyiség 
szerinti rangsora, vagyis a legkisebb értékekkel a gyep-rét-legelő rendelkezik, majd a fenyő-
erdő, vegyes erdő, lombos erdő a növekvő sorrend. 

1992 1992 1993 júl. 1994 1995. 1996 1997 1997 1998 júl. 1999 2000 2001 
ápr. szept. máj. aug jún. ápr. szept. máj. aug. jún. 

A, 

B, 
29. ábra Az NDVI átlagok alakulása 1992-2004 között 
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Az NDVI átlagértékek többsége az AVHRR estében a 0,3-0,55-os, a MODIS-nal a 0 ,5-
0,75-os tartományban található, aminél alacsonyabb értékek csak április hónapban jellemzők. 
A legkisebb és legnagyobb átlagérték között az AVHRR képeknél körülbelül 0,2, míg a 
MODlS-nál 0 3 a különbség, ami előrevetíti az első látásra csekélynek tuno 0,02-0,05-os at-
lagos csökkenések jelentőségét. Az NDVI profilok alapján a vegetáció mennyisége a Duna-
Tisza közén júniusban éri el csúcsot. Júliusban több esetben is egy hullámvölgy tapasztalható 
a görbén, amit enyhe augusztusi növekedés követ. Az 1992-1994 közötti NDVI értékeken 
nem feltűnő a szárazodó '80-as évek hatása, viszont 1996-1997 között, 2000-ben és 2002-
2003 között a csapadékszegény évek hatása jól nyomon követhető. A növényzet 1995, 1999, 
2001 és 2004 években volt a legdúsabb, míg 1993 (a lágyszárúaknái 1994), 1996, 1997 és 
2003 az alacsony értékeivel tűnik ki. zí lombos erdő kivételével az NDVI átlagok az 1990-es 
évek elejétől 2003-ig egy trend jellegű csökkenést mutatnak, amely csak a 2004-es esztendő 
magasabb index értékei miatt állt meg. Ezen magasabb NDVI érték tartósságát csak a jövőbe-
ni vizsgálatok bizonyíthatják. A biomassza csökkenése csekély mértékű, de a fasszaru vegetá-
ció ilyen rövid időtartamon belüli 10-15 %-os változása több veszélyt is hordoz magaban, 
ami különösen igaz a lomblevelűekkel is bíró vegyes erdőkre. A lombos erdő adatainak ki-
egyenlitett futása a környezeti változásokkal szembeni nagyobb ellenálló képessegre utal. 

Bár az NDVI és a csapadékértékek közötti kapcsolat nem lineáris, a havi indexatlagok és 
az éves csapadékátlagok futása között nagy a hasonlóság (30. ábra). 

30. ábra A csapadékátlag és az NDVI átlagának kapcsolata a nyári félévben 

A vegetációs időszak egyes hónapjainak változásaira koncentráló analízis során bebizo-
nyosodott hogy 1992-2003 között áprilisban júliusban es szeptemberben figyelhető meg egy-
re kisebb érték az átlag NDVI-k adatsorában (31 A-B ábra) 

Július és szeptember hónapokban is jellemző, hogy 0,3 ala csökken az AVHRR NDVI át-
lagérték de a legnagyobb mértékű negatív trend jelleg ősszel jellemző. A nyan felev vegen meg 
a tömbös erdő t e l e t e k e n is 0,2-et csökkent az NDVI 1995-2000 között es a legmelyebb pont-
ját egyértelműen a 2000. és 2003. években érte el. Ez a '90-es evek második feleben jellemző 
változás az NDVI összegekkel is kimutatható. Az 1990-es évektől az ezredfordulóig elsosorban 
szeptemberben, ezt követően inkább áprilisban figyelhető meg a leggyorsabb utemu csökkenés. 
Hz általánosságban a gyep-rét-legelő osztálynál a legnagyobb, míg a melygyokerzetuek kozul a 
fenyő- és a vegyes erdő emelhető ki. A változás a lágyszárúak esetén allando merteku, míg a 
fásszárúaknái ősszel 2-szer, 3-szor nagyobb a csökkenés üteme, mint áprilisban és júliusban. A 
későnyári állapotok kedvezőtlen jellegét fokozza továbbá, hogy a kezdeti időszakban magasnak 
számító szeptemberi NDVI átlagok 2001-re a tavaszival azonos szintre süllyedtek, jóllehet a ket 
időszak közötti különbség a kedvező években 0,1-0,15 NDVI is volt. Július átlagos és idősza-
kos változása (több évben is előforduló jelentős csökkenés) fontosságát növeli, hogy az erdők-
nél több alkalommal is ekkor figyelhető meg a legtöbb biomassza a nyári félévben. 
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31. ábra NDVI havi átlagértékek alakulása a Duna-Tisza közén 

Május és augusztus NDVI profiljai kiegyensúlyozottak hosszabb tavon nem mutatnak 
változást Az egyedüliként trendjellegű - elsősorban az erdők területen - novekedest mutató 
június a változás nagyságát tekintve gyakorlatilag a kedvezőtlen szeptember pozitív parjanak 
tekinthető (32. ábra A-B). , , . . , . . . . i 

A teljes adatsorra jellemző nagy változékonyság a vegetaconak a környezet, halasokra 
adott gyors válaszát feltételezi. Ezek az évközi változások egy evtizedes idotavban kiegyenlí-
tődhetnek és az adott hónap hosszú távon ugyan stabil allapotunak tűnik de valojaban rovid 
időtartamon belül rendkívül sérülékeny, aszályra hajlamos időszak. Ez augusztus hónapra a 
legjellemzőbb, amikor egy-egy év között akár 25-30 %-os különbség is előfordul. 

Ha az idősorból kiragadunk adott éveket es azokat nem csak onalloan, hanem környeze-
tükben betöltött szerepük alapján értékeljük, akkor több esetben is a vegetáció dinamikájának 
komplexitása figyelhető meg. Míg a MÓDIS adatokra alapuló NDVI profilok eseten az egyes 
években azonos lefutású görbéket láthatunk addig az AVHRR mdexertekek meglehetősen ku-
sza képet mutatnak Utóbbi alapján 3 év tekinthető összetettnek. 1994-ben, amikor a juliusi es 
szeptemberi NDVI alapján a környező éveknél dúsabb, míg június és augusztus alapján gyé-
rebb növényzetű évet lehet regisztrálni. 1999-ben június, július és szeptember növekvő, mia-
latt május és augusztus csökkenő biomasszára utal. 2000-ben április és május egy emelkedő, 
július augusztus és szeptember egy csökkenő folyamat részeként emelhető ki. Tehát adott 
időkben egy éven belül is találhatunk különböző irányú folyamatokat, ezert szükség van a 
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részletes évközi vizsgálatokra. Egy-egy év, vagy hónap sem vizsgálható önmagában és ezért 
nem szabad egy rövid kedvezőbb idő alapján rögtön a kedvezőtlen folyamatok megszűnéséről 
beszélni, mint ahogy 2004-2005, mint kedvező csapadékosabb évekkel kapcsolatban sem tá-
masztható alá a szárazodás csökkenése. 

A, június 

32. ábra NDVI havi átlagértékek alakulása a Duna-Tisza közén 

Területi számítások alapján, AVHRR adatok esetében az erdők átlagosan 84 %-a a 0,3-
0,6-es NDVI kategóriában található. Az évek előrehaladtaval majusban, jumusban es augusz-
tusban a területi arányok a magasabb NDVI-k felé tolódnak, míg júliusban és szeptemberben 
a kisebb biomasszát jelző kategóriák részaránya no, pedig a 0,5-0,7-es magas NDVI.kategó-
ria eloszlása szerint júliusban van a produkció csúcsa. A fejezet elejen kiertekelt NDVI profi-
loknál még inkább június rendelkezett a legmagasabb atlagokkal! A spektrahs felbontás miatt 
magasabb NDVI-kel rendelkező MÓDIS adatokna az erdők területének 80 %-a 0 6 - ertek 
között található (a terület 1/3-a 0,7-0,8-es magas NDVI kategonaban van). A 2001-2004-es 
időszakban már augusztus is csökkenést mutat a magas NDVI-nel, míg szeptember csak az 
alacsony kategóriákban mutat stabil képet. A gyep-rét-legelo teruleteknel - ahol a terület 84 
%-a a 0 2-0 5 AVHRR NDVI kategóriában található - a dús növenyzetet jelző magas NDVI 
kategóriák (0 4-0 6) maximuma májusban van. Az erdőhöz hasonlóan a július időszakban en-
nél a felszínfedettségnél is egyre kisebb területeken találunk dús vegetációt. Folyamatos 
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csökkenés mutatkozik áprilisban is, de a május jún ius , augusztus "hármas" egyre dúsabb ve-
getációval bír 2001-2004 között a gyep-rét-legelő esetén a 0,5-0,8 MÓDIS NDVI kategória 
foglalja el a mintaterület 80 %-át (a terület 1/3-a itt a 0,6-0,7 NDVI kategóriában van). Ekkor 
már augusztusban is jellemző a dús növényzet részarányának csökkenése. A biomassza térbéli 
eloszlásának alakulásánál természetesen a legmagasabb NDVI értékekkel bíró négy hónap 
(május, június, július, augusztus) a mérvadó (33. ábra). 
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33. ábra Az NDVI térbeli eloszlásai a Duna-Tisza köze erdőterületein két hónap példáján 
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A viszonylag hosszú időtartam alatt a kedvező és a kedvezőtlenebb időszakok NDVI ér-
tékei kiegyenlitik egymást és valamennyi hónap az ábrázolt - előzetes elemzés szerint veszé-
lyeztetett - júliushoz hasonló képet mutat. Gyakorlatilag eltűnnek a statisztikai elemzés alap-
ján várt, hónapok közötti különbségek. A 10 év alapján számított átlagos növényzetnél a Bu-
gaci-homokháton és a Dorozsma-Majsai-homokháton található az erdős vegetaciohoz mérten 
alacsonyabb 0 3-0 4 AVHRR NDVI értékek feltűnőek. Más képet mutat az adatsorban mért 
minimum értékek' alapján létrehozott, az adott felszíneken előforduló legcsekélyebb 
biomasszaértékeket lehatároló, gyakorlatilag az aszályra hajlamos területek vizsgálata. Az el-
múlt évtized alapján felkészülhetünk az egyes prognózisok szerint növekvő károkra. 

A legalacsonyabb értékek rendre a tűlevelűek és a vegyes erdő területein jelentkeznek. A 
h o s s z a b b képet július mutatja, amikor csak a mintaterület délnyugati és északi felében talá-
lunk összefüggő veszélytelen területeket, valamint a teljes Dorozsma-Majsai-homokhat (itt el-
sősorban vegyes erdők jellemzőek), illetve az Illancs északkeleti része (a fenyőterületek mel-
lett a velük határos vegyes- és lombos erdők is) nagyon veszélyeztetettek. Júniusban is - a 
kedvező előzetes statisztikai értékelés ellenére - nagy foltokban láthatók potenciális veszély-
ben lévő erdők, melyek közül feltűnő az északi részen a Pilis-Alpári-homokhát lomblevelűi-
nek a helyzete Augusztus hónap a legkedvezőbb, mert a kevésbé alacsony indexértékek csak 
elszórtan, kisebb foltokban találhatók. A MÓDIS elemzésen kirajzolódó sötétzöld területek 
ugyan az AVHRR elemzéshez hasonló foltokban mutatják az összefüggő, jo allapotban lévő 
erdőket, de sokkal részletgazdagabb megjelenítésben (feltűnő például a Bugaci-homokhát ke-
leti tájhatárán fekvő erdők állapota). Összességében a Dorozsma-Majsai-homokhát északi ré-
sze, az Illancs északkeleti része, valamint szórványosan a Kiskunsági-homokhát és a Bugaci-
honiokhát középső területei nyilváníthatók veszélyeztetett, aszályérzékeny területnek. Leg-
kedvezőbb helyzetben az Illancs délnyugati és a Kiskunsági-homokhát északi része, valamint 
a Pesti-hordalékkúpsíkság találhatók (a Duna-Tisza közéhez tartozó Kiskunsági löszös háton 
nincs az alkalmazott lépték alapján értékelhető erdőfolt). 

S-2.2. AZ átlagtól való eltérés vizsgálata térben és időben 

A csapadékosabb időszakhoz viszonyított (a MÓDIS adatok esetében a 4 év átlagához) 
negatív különbségek, mint veszélyeztetettségi szintek a kedvezőtlen, potenciálisan csapadék-
legény klímaváltozás következményeként értelmezhetőek. 

Az átlagtól való eltérés idősorában összességében, az eltérések nagyságát tekintve a negatív 
különbségek jellemzőek (34. ábra A-B). 

A grafikon értelmezéséhez fontos az NDVI adatok szórásának az ismerete. Ez 0,05-0,15 
közötti adatokat vesz fel és általában a gyep-rét-legelő területeken mutatja a legnagyobb és a 
fenyő erdőnél a legkisebb értékeket. A kettő között a vegyes- és a lombos erdő hasonló érté-
kekkel bír. A 1992-1993-as évekre alacsonyabb szórása az 1994-1996 közötti átmeneti idő 
után 1997-1999-es években és 2001-ben - elsősorban - a június-július hónapokban veszik fel 
a legmagasabb értéket. A 2001-2004 éveket a szórás tartománya és a különböző vegetációk 
e8ymáshoz való viszonya alapján az 1997-1999-es időhöz hasonlíthatjuk. 

Az elemzés szerint nem jellemzőek a tisztán pozitív, vagy negatív évek, de a kedvezőtlen 
Vegetációs kép különösen 1994, 1997, 1998, 2000, 2002 és 2003 évekre és az augusztus-
szeptember időszakra a jellemző. Gyakorlatilag az 1999 és 2004. évek kivételével a negatív 
eltérések vagy tartósan jellemzőek egy adott évre (1997, 2000, 2003), vagy rövid ideig tarta-
ttak de nagy mértékűek a különbségek (1998, 2001). A negatív eltérések összegei jellemzően 
nagyobbak a maximumoknál, nem egyszer 3-4-szeres a közöttük lévő különbség (például 
1996-1999 között). A legkisebb értékeket tekintve az ezredforduló felé haladva valamennyi 
felszínen karakteres az egyre nagyobb negatív különbség, ami viszont 2001-et követő évek-
ben már nem jellemző egyértelműen. A vegetáció mennyisége és a vízellátottság kapcsolatára 
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különösen jó példa a 2000. év, amikor a tavaszi belvizes időszakot országos aszaly követte a 
nyári évszakban. A különböző vegetációs felszínek görbéinek futásában a fás- és a lágyszárú-
ak között elvétve található karakteres különbség. Elsősorban a vegyes erdők eltereseire jel-
lemző a fokozódó negatív jelleg, míg a lomblevelüeknél a kisebb változékonyság említhető 
meg 2001-2004 közötti MOD1S NDVI-t tekintve nincs az az éven belüli változékonyság, 
mint az AVHRR adatok esetében. Még az adatátfedéssel bíró 2001. évben is csak nagyon kis 
egyezés regisztrálható. A 34. ábra „B" része a vegetáció és a klíma szorosabb kapcsolatára 
utal (2002-2003 kedvezőtlen klímaviszonyai élesen kirajzolódnak a novenyzeten) ami való-
színűsíthetően a heterogén fedettségü területen fontos nagyobb geometriai felbontásnak és a 
J°bb minőségű kompozitképnek köszönhető. 

N °V1 eltérés összege 

• vegyes erdő 
1 

• gyep-rét-legelő * 

1 
A> 1992-2001 között AVHRR adatok alapján 

N D V I el térés 
összege 

B> 2001-2004 között MÓDIS adatok alapján 

34. ábra Az átlagtól való eltérés összegének idősora 

A csapadékhiánnyal járó, a vegetációt érő általános stresszhatást jól jellemezhetjük, ami-
kor az idősorban előforduló ellentétes hatásokat is figyelembe véve (például szárazabb áprilist 
uedvesebb május követi) átlagos változást nézünk. Az a terület, amelyik az átlagolás ellenére 
Uogatív értékkel bír a vizsgált időszak alatt, az a klímaváltozás szempontjából veszélyeztetett-
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nek mondható Az 1996-1999-es közötti időszakhoz viszonyított eltérések többsége a -0,15 -
+0,15 közötti értéktartományban található, míg a 2001-2004-es átlagidőt használva -0,25-
+0 ,2 közötti a különbség (35. ábra A-D). , _ „ 

Az előzetes elvárásoknak megfelelően a műholdképek szerint a vegyes erdők es a fenyő 
erdők vannak a legnagyobb veszélyben, mivel területük több, mint 1/3-an dontoen negatív 
átérés tapasztalható A kedvezőtlen értékek alapján még a jobb állapotú lombos erdők ese-
tében is a mintaterület 'A-e nyilvánítható veszélyeztetettnek. Az NDVI szerint legkevesbé - a 
mintaterület körülbelül 1/5-én - a gyep-rét-legelő területeket kell féltenünk a szárazabb idő-
bakoktól. Itt, a lágyszárúaknái a jelentősebb pozitív irányú különbség (NDVI elteres >0 ,1 ) 
a fásszárú területeken tapasztaltakkal szemben 4-szer 5-ször nagyobb is lehet. Az évközi 
vizsgálatok szerint a biomasszatermelés szempontjából június, illetve elsosorban augusztus 
és szeptember rendelkezik a legnagyobb kockázattal, mivel ezekben a hónapokban altalában 
több, mint a mintaterület fele negatív eltérést mutat. Az általánosan vegetációs csúcsidő-
baknak ismert júniusban csak a lombos erdő helyzete kedvezőbb, míg a többi felszín érték-
eloszlása az átlagszámítás elemzésének ismeretében meglepően rossznak mondhato. Az 
Hyen kulcsszerepű időszakok kedvezőtlen jellege különös fontossággal bír. Ezzel szemben 
április, május, és különösen július hónapok jellemezhetők pozitív képpel, amikor a kedve-
zőtlen értékek aránya csak a felszín 25 %-án jellemző és a 0,1-0,2-es pozitív különbség is 
nagyobb területeket érint. 

35. ábra az NDVI átlagtól való eltérés területi arányai június hónapban a vegyes erdő (A), a 
lombos erdő (B), a tűlevelű erdő (C) és a gyep-rét-legelő (D) felszíneken 

Az eltérések térbeli lehatárolásával a nyári félév minden hónapjára meghatározhatjuk a 
kritikus felszínfoltokat (36. ábra, 37. ábra). A negatív eltérések az április-szeptember időszak-
ban hónapról hónapra nagyobb területeken találhatók, ami alól kivétel július hónap, mert ek-
kor az egyébként kedvezőtlen eltérést mutató helyek aránya - főként az erdők esetében - j e -
lentősen lecsökken. így lesz a negatív értékű területek tavaszi 23%-os részarányából őszre 
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61%! A gyep-rét-legelő fedettségen befolyásolja legjobban a geokörnyezeti hatter legjobban 
^ index értékeket. Itt a látszólagos, jelentős negatív különbség jól láthatóan a szikeseken 
(Felső-Kiskunsági puszta, a Felső-Kiskunsági tavak, Miklapuszta, a Pihs-Alpan-homokhat), a 
lápokon (Vizes-nyílás) jellemző. Az ábrán jól látható, hogy a szikes gyepek természetesen ta-
vasszal átlag feletti, míg nyáron átlag alatti értékekkel bírnak (erre elsősorban a Felső-
Kiskunsági puszta jó példa), míg a lápokra jellemző dinamika pont fordítva írható le. Ezek 
ismeretében e területeken az ezzel ellentétes irányú eltérés lenne a meglepő A 10 eves adatsor 
lapján jó állapotokkal jellemezhetjük a Peszér-Adacsi réteket, a Kolon-to környékét es a Bu-
gaci-homokhát rétjeit, mivel az egyes hónapokban jellemzően zold színben tűnnek fel az áb-
rán. Az ökológiai vélemények szerint elsivatagosodó Duna-Tisza-kozere (Kovacsne et al. 
2005) jó példát mutatnak a Pírtói-erdőssztyepp, a Fülöpházi buckavidék és a Tázlán-
homokbuckák, amelyek a homokvidékeket hangsúlyozottan súlytó környezeti problémák mi-
att valamennyi hónapban (még tavasszal is) negatív eltérést mutatnak 

A térbeli eloszlás alapján a MÓDIS elsősorban a rét- és lege oteruletek felmeresehez 
nyújt részletesebb információkat, mert a gyepeket illetően a lefedettseg altalaban az 
AVHRR-hez hasonló. Az eltérések térbeliségét jól kifejező összesítő allapoton a lágyszárú-
ak minősége a MÓDIS adatokon alapuló, ezredforduló utáni időszakban a 2002-2003-as 
évek hatása miatt rosszabbnak nevezhető (38. ábra). Az AVHRR NDVI eltéréseknél a terü-
letiséget jellemző 23 %-os negatív eltérés itt már 45 %. A jelentós negatív elterest (< -0.1) 
állapíthatunk meg a gyep-rét-legelő fedettség 8%-án. Az évközi területi eloszlásban a júni-
us-augusztus-szeptember rendelkezik a többi hónappal szemben nagyobb területen (30 %-al 
nagyobb) és nagyobb mértékben negatív eltérésekkel. Kedvezőbb helyzetben vannak május 
és július hónapok. Az említett kritikus gyepeken kívül elsősorban a homokvidékeken (pél-
dául a Kiskunsági- és a Bugaci-homokhát) találhatók összefüggő, környezetüktol elesen el-
különülő „sárga" foltok, ami alapján főleg a rétek és legelők helyzete rossz. A Kiskunhalas-
Soltvadkert-Orgovány-Bugac négyszögben különösen feltűnő a biomassza hiánya. A ho-
mokhát nyugati peremterületének védett területein az 1990-es években is jellemző kedvező 
állapotok tovább erősödtek, illetve növekvő vegetáció jellemző a Pusztaszeri tájvédelmi 
körzetben és a Péteri-tó környékén is. A szikesekre korábban karakteresen jellemző negatív 
különbség gyakorlatilag csak a Felső-Kiskunsági puszták középső részén található meg. 

A vegetációs index alapján az erdők állapota a sokéves tapasztalat szerint rendszerint 
az augusztus-szeptember időszakra romlik le a legjobban, ami a Duna-Tisza köze legésza-
kabbi és középső területein jól látszódik. Az AVHRR és a MÓDIS adatokban megfigyelhe-
tő eltérések arányai hasonlók, de utóbbinál nagyobb a szórás értéke. A nyári félév végére a 
kevés biomasszával bíró vegyes erdők a lomblevelüekhez képest kétszer akkora területen 
helyezkednek el míg a nyár elején „csak" 30-40 % különbség volt közöttük. Lomblevelüek 
esetében csak a homokhátak északi felén és a Pesti hordalékkúpsíkság területén találhatók 
jelentősebb negatív eltérések, valamint a Bugaci-homokháton elszórtan. A legkritikusabb 
helyzetben lévő erdők - az 5.2.1 fejezet vizsgálataival részben megegyezve - a Dorozsma-
Majsai-homokháton és az Illancs keleti felén találhatók, többségében vegyes erdők. Maga a 
Vegyes erdő kategória összességében nem veszélyeztetett, mivel az illancsi terület legjobb 
állapotú felszínein is megtalálhatók, de átlagon felüliek a Dorozsma-Majsai-homokhát és a 
Pilis-Alpári-homokhát vegyeserdei is. Az elsősorban Kecskeméttől délre fekvő fenyőerdők 
közül kevés jellemezhető pozitívan. Az átlagnál több, vagy kevesebb biomassza megjelené-
se nem feltétlenül fajfüggő. A vegetáció kedvezőtlen állapotát alátámaszthatja a „Homok-
hátság"-on megfigyelt talajvízszint-süllyedés térbeli vizsgálata (Kovács 2005). Növényzet 
és felszín alatti víz kapcsolatára jó példa Kiskunhalas 15 km-es övezete, vagy a Dabastól 
délkeletre fekvő területek. Az Illancs nyugati felén viszont a jelentős süllyedés ellenére na-
gyonjók az NDVI értékek. 
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36 ábra Az NDVI eltérés területi eloszlása áprilisban, májusban, júniusban és júliusban az 
1992-2001 közötti időtartamban AVHRR adatok alapján (jelmagyarázat a 37. ábrán) 
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37. ábra Az NDVI eltérés területi eloszlása augusztus és szeptember hónapokban az 1992-
2001 közötti időtartamban AVHRR adatok alapján 

A karakteresen negatív eltérést mutató időszakok térbeli értékelése, mozaikja egy erdőgaz-
dasági, vagy tűzoltósági kockázatelemzés részeként egyfajta „vészhelyzet" bemutatására is al-
kalmas lehet. Ilyenek voltak: 1999 április, 1996 május, 1994-1998-2000 június, 1997-2000 jú-
ÜUs, 1994-1997-2000 augusztus, 2000-2001 szeptember; illetve a MÓDIS esetében a 2003. év. 

A klímaváltozás szempontjából veszélyeztetett területek lehatárolásánál nem átlagoltunk 
hanem az adott időtartamban megfigyelhető minimum és a maximum eltérések megtartása 
mellett osztályoztuk a teljes adatsort (39. ábra, 40. ábra). „Nagyon veszélyeztetett" kategóriá-
ba kerültek azok a vegetációs felszínek, ahol az NDVI eltérés legmagasabb értéke sem éri el 
s°ha az átlagos zéró szintet. Bármilyen időszakban is vizsgáljuk, ezeken a helyeken nem talá-
lunk kedvező értékeket. Egy fokkal jobb helyzetben vannak a „veszélyeztetett" osztályban lé-
yők, melyeknél a minimum NDVI eltérés értéke -0,1 -nél nem nagyobb és a maximum eltérés 
értéke +0,1-nél kisebb. Itt előfordulhat enyhe pozitív eltérés, de jelentősebb a biomassza hiá-
nyára utaló adat. Az „enyhén veszélyeztetett" kategóriában előfordulhatnak negatív értékek a 
területen, de gyakorlatilag az átlag körüli eltéréseket határoltuk le. Ez az osztály csak a 
hdODlS esetében értékelhető. „Jó állapotú vegetáció" jellemzi az átlagnál általában magasabb 
NDVl-vel leírható felszíneket, ahol a valószínűsíthető klímaváltozás környezeti hatásai nem 
veszélyeztetik a vegetációt. Még inkább igaz ez a „különösen jó állapotú vegetáció" osztályra, 
mert itt a legrosszabb körülmények között is csak 0-nál magasabb eltéréseket találunk. 

62 



kilométer 

38 ábra Az NDVI eltérés átlagos képe a 2001-2004 közötti időszakban 
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39. ábra Klímaváltozás szempontjából veszélyeztetett területek lehatárolása az átlagtól való 

eltérés alapján az 1992-2001 közötti adatsor szerint 
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40 ábra Klímaváltozás szempontjából veszélyeztetett területek lehatárolása az átlagtól való 

eltérés alapján a 2001-2004 közötti adatsor szerint 
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Az 1992-2001-es összesített térbeli elemzés szerint a Duna-Tisza köze területének 1/3-
án a vegetáció veszélyeztetett (27 % veszélyeztetett és 6,8 % nagyon veszélyeztetett) és 2/3-
án nem veszélyeztetett (42,5 % jó állapotú- és 23,7 % a különösen jó állapotú vegetáció). 
Az erdők területének 27 %-a érzékeny a változásokra, amely foltok megtalálhatók a minta-
terület északi felén is, de a legérzékenyebb összefüggő területek a középső, a déli és első-
sorban a délkeleti részen határolhatók le. A veszélyeztetett erdők 58 %-a vegyes erdő és 30 
0/°-a lombos erdő. Ez azt jelenti, hogy az NDVI adatsor szerint a vegyes erdők 1/3-a, a 
lomblevelüek 'A-e és a fenyők 1/5-e veszélyeztetett állapotú! A gyep-rét-legelő területek 42 
0/o-a minősíthető veszélyeztetettnek, mely térszínek jellemzőek a homokhátsági területeken 
i s és nem csak a szélsőséges vízgazdálkodású szikeseken. A Dunamenti-síkságon kívül el-
sősorban a Fülöpházi- és Tázlári-homokbuckák és a Pírtói erdőssztyepp védett területeken 
van szükség hatékony kezelési tervekre. A Duna-Tisza közi síkvidéken összefüggő területe-
ken a Kolon-tó környékén, a Peszér-Adacsi réteken és Dabas környezetében, a Péteri-tó 
környékén, az Orgoványi réteken található jó minőségű lágyszárú növényzet. Ezeken kívül 
a pilis-Alpári-homokhát, valamint a Kiskunság vegyes- és lomboserdei, elszórtan Bugac 
Vegyes és fenyőerdei, Bácska erdői és Dorozsma-Majsai-homokhát déli felének vegyes és 
fenyőerdei mutatnak pozitív változásokat. 

Az AVHRR adatoknál tapasztaltakkal ellentétben a MÓDIS esetében a területek 3/4-e 
e8y kategóriába tömörül. Az 2001-2004-es adatsor összesítése szerint a növényzet 16 %-a 
Veszélyeztetett (1,2 % nagyon veszélyeztetett és 14,8 % veszélyeztetett) és 84 %-a nem ve-
szélyeztetett (1,5 % enyhén veszélyeztetett, 78,4 % jó állapotú és 4,1 % különösen jó álla-
P°tú). Az erdők területének 19 %-a kedvezőtlenül viszonyul a tájváltozásra. E veszélyezte-
tett erdők 58 %-a az előzőekhez hasonlóan itt is vegyes erdő és 28 %-a lombos erdő, ami azt 
jelenti, hogy ezen időszak alapján a fenyőerdők körülbelül 1/3-a, a vegyeserdők 1/5-e és a 
lomboserdők 1/7-e veszélyeztetett! Bár a gyengébb fásszárúak területileg elszórtan helyez-
kednek el, a vegyes- és fenyőerdők elsősorban a déli és a középső területeken, míg lombos 
erdők az északi felszíneken rossz minőségűek. A gyep-rét-legelők 14 %-a minősíthető ve-
szélyeztetettnek. A jó és rossz osztályú növényzet térben az AVHRR adatokhoz hasonlóan 
határolható le. A különösen jó állapotú kategóriák egyfajta magterületként helyezkednek el 
a kedvező felszíneken belül. 

• A biomassza-mennyiség regionális változásainak összegzése 

Az NDVI adatsor különböző módszerekkel történő elemzése alapján a vegetációs peri' 
usban májust kivéve valamennyi hónapban számolnunk kell a növényzet csökkenő aktivitá" 
val. Az augusztus-szeptember időszakot mindenképpen a klímaváltozás által veszélyeztet tt 

n°napok közé sorolhatjuk 
a változékonyságuk, csökkenő átlagértékük és az esvre n hh 

egatív eltéréseik miatt. A Duna-Tisza közének környezetét egyébként is nehezebben tűrö fe 
yok es a vegyeserdők állapota egyre súlyosabb ezekben a hónapokban. Különösen aggasztó 

t '?nse8> h°gy a biomasszatermelés csúcspontját mutató június és július közül előbbi azátla 
° Val° eltérések vizsgálatában mutatott csökkenő tendenciát, utóbbi az ND VI átlagok sz 

J'Syelhető meg egyre kisebb területen, ami alól csak a lombos erdők jelentenek kivételt Ánri 
j. csökken az átlagérték, ami - a szintén csökkenő szeptemberrel együtt - nem támaszti 
'a a meghosszabbodó tenyészidőszak elméletét. A mintaterületünket érintő probléma «aSI! 

J h , hogy a vizsgált 13 év alatt csak 1995-öt és 2004-et nevezhetjük jó éveknek amikor l av 
"onapban sem volt jelentős hiány a biomasszát tekintve. ' g y 

A vegetációs index növekedése csak a lomboserdőknél figyelhető meg de ez is csak 't 
agertékben, mert a szélsőértékei szerint a legjobb kondíciójú északi Duna-Tisza köze i teriil. 

18 ^ é lyez t e t e t t ek . Altalános növekedéssel csak május-június-július időszakban találko" 
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zunk. Az erdőknek ugyan csak az 1/5-e rossz állapotú, de azok a mintaterület minden pontján 
megtalálhatók kisebb nagyobb foltokban. A legjobb erdők között vegyes- és fenyőerdőket is 
találunk a Pilis-Alpári homokháton, a Kiskunságban, vagy a Dorozsma-Majsai-homokháton. 

Trendszerű csökkenés érinti a gyep-rét-legelő területek közel felét, ami alol csak egyes 
védett területek jelentenek kivételt (Peszér-Adacsi rétek, Pusztaszeri tajvedelmi körzet retjei, 
Kolon-tó környéke Orgoványi rétek). Átmeneti terület a rajta lévő jó es rossz allapotu lagy-
szárúakkal a Bugaci-homokhát. Hosszabb távú komplexebb vizsgálatok dönthetik el a 
Módis képek alapján valószínűsíthető sziktelenedő gyepek állapotát a Dunamenti-síkságon. 
Terepi és ökológiai megfigyelések szükségesek azokon a lápokon, lápréteken, mocsárréteken 
és i á , pavknri turiánvidék maradványain), ahol a vegetációs index értékei 
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6. VÍZFÖLDRAJZI ELEMZÉSEK A FELSŐ-KISKUNSÁGI TAVAK TERÜLETÉN 

A vizes élőhelyek minőségi és mennyiségi jellemzőit veszélyeztető, a tájban megfigyel-
hető - elsősorban antropogén eredetű - folyamatok következményeit a 3. fejezetben felvá-
zoltuk. A szikes tavak és mocsarak a környezetük hatásaira - így a szárazodásra is - nagyon 
érzékenyek, ezért a táj változásokat bemutató hidrogeográfiai vizsgálatainkat egy ilyen terüle-
ten, a Felső-Kiskunsági tavaknál végeztük el (8. ábra, 41. ábra). 
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¡g édesvizű mocsár 

I I gyep 
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| csatorna 
j halastó 
| beépített terület 
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H Í tanya 

4000 méter 

N 

A 
41. ábra A mintaterület felszínfedettsége a CLC50 szerint 

A mintaterület a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) részeként, összefüggő termé-
szetes élőhelykomplexumnak minősül, amely komplexumok az Alföld területén viszonylag 
kis számban és dekoncentráltan fordulnak elő. Ebből is kitűnik, hogy a vizes élőhely állapotát 
veszélyeztető folyamatoknak a mintaterületen mérhető hatása nem csak az általunk vizsgált 
Pár ezer hektárt érinti, és nem csak itt jár következményekkel. Ma a Duna-Tisza közén a 
természetközelinek nevezhető területeken az eredetileg is mozaikos elhelyezkedést az egy-
mástól történő fokozódó elszigetelődés veszélyezteti, amely problémára csak a földrajzi és 



ökológiai vizsgálatok alapján kaphatunk megnyugtató választ. Tudományos és gyakorlati 
(természetvédelmi, turisztikai) szempontból is két fő kérdés merült fel; milyen kihatásai van-
"ak a vízrendezéseknek a jelentős természeti értékkel bíró vizes területekre, és van-e hosszabb 
távú következménye a tartósan száraz időszakoknak a vizes élőhelyeken? 

A mély fekvésű tavak, mocsarak szezonálisan rendkívül változékonyak, ezért a földrajzi 
változások kimutatására hosszú időtartamú vizsgálatra volt szükség. A leírásokban olvasható 
természetközeli állapotoktól (Illyés 1992, Bíró-Molnár 1998) napjainkig tartó időszak tér- és 
időbeli elemzését térképek és távérzékelési adatok segítségével végeztük el a 13.000 ha-os 
mintaterületünkön (41. ábra). 

6 l- Az adatok előfeldolgozása és az elemzési módszerek sajátosságai a mintaterületen 

A hosszú időtartamú értékelés alapját a több szempontból is különböző jellegű adatok 
e8ységes előfeldolgozása jelentette. A térképek, légifotók, műholdképek között nemcsak az 
eredetüket illetően volt különbség, hanem az adatok minőségét, hitelességét, és az alkalmazott 
fü le teke t , méretarányokat tekintve is (lásd. 7. táblázat). A XVIII. század végétől a XXI. szá-
2ad elejéig tartó vizsgálathoz elsőként egy egységes, EOV vetülettel bíró térbeli adatbázist 
kellett létrehoznunk. 

Az öt különböző vetületi (koordináta-) rendszerrel és három különböző méretaránnyal bí-
r ó színes és fekete-fehér térképszelvényeink transzformációját a legaktuálisabb, 1982. évi to-
pográfiai térképhez igazítottuk. 

Bíró-Molnár (1998) vizsgálataiból kiindulva, miszerint az I. katonai felmérés térképlap-
jainak 76 %-a a mai l:100.000-es térképre viszonylag jól illeszthetők, az eredeti pontosság 
megtartása érdekében megpróbáltuk az l:10.000-es méretarány alapú geometriai korrekciót. 
Ebben a méretarányban több közös pontot találhatunk, mint a katonai térképpel hasonló lép-
tekü, mai l:25.000-es térképen. Az útkereszteződéseknek, templomoknak és kereszteknek, ta-
ráknak, kutaknak, mederkanyarulatoknak, domboknak a felszíni illesztőpontokként történő 
azonosításával a 4 db szelvényen a mintaterületen belül 30-200 m közötti hibanagyságot ér-
teink el. A térkép eredendő pontatlansága miatt a későbbi időpontokkal való összevetése sem 
•ehet a kívánt pontosságú, a feldolgozott térkép így elsősorban informáló jellegű. Ugyanígy 
minősíthetők a II. katonai térképezés szelvényei, jóllehet a pontatlansági tartomány az egykori 
é s a mai úthálózat egyezésének köszönhetően 20-50 m-re csökkent. 

A XIX. század végén készített - geometriai szempontból legjobb - III. katonai felméré-
Sen a felhasznált felszíni illesztőpontok száma az I. katonai térképezésnél alkalmazottnak 5-6-
^orosa, míg a Il.-nál felhasználtak 1,5-2-szerese volt (a felszíni illesztőpontok azonosítása 
általános probléma volt a rendkívül változékony szikes területen). A pontatlanságot maximum 
30 m-ben állapíthatjuk meg, ami elsősorban a nehezen megközelíthető mocsaras területeket 
érinti, az úthálózathoz és a településekhez közeli felszínek pontossága nagyon jónak mondha-
tó. A térképi értelmezés egyetlen negatívumaként a korábbi színes felvételezésekkel szembeni 
fekete-fehér megjelenítés említhető. 

A Gauss-Krüger vetületű 1960. évi térkép koordinátáit a „VETÜLET" átszámító program 
segítségével kaptuk meg. 

Az 1700-as évek végén a Duna-Tisza köze még több mint 75 %-a természetközeli-
féltermészetes vegetációval volt borított, amelyet legjobban az I. katonai térkép rekonstruál 
(Bíró-Molnár 1998). A tófelületet összefüggő mocsárként ábrázolják, és nem található in-
formáció a nyílt vizekről, szigetekről. Ez gyaníthatóan a térképezés hiányossága, mivel a II. 
katonai felméréstől kezdődően már jól ábrázolják a vízfelületeket. A tavak alakját tekintve a 
mai állapotokhoz képest nagy eltérések jellemzők (az erek jól azonosíthatók) és hasonlósá-
got ebben az esetben is csak az 1859. évi felméréstől számíthatunk. Ez megkérdőjelezi a ta-
yak kétszáz évvel ezelőtti eutrofízációjának előrehaladottságát. A mocsaras részeket tekint-
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ve a felvételezéseknél még az is előfordulhatott, hogy az időszakosan vízjarta részeket ki-
száradt állapotukban nem különböztették meg például a sztyepp-rétektol (Szebelledi 2002). 
Összességében a Felső-Kiskunsági tavak területét a XVIII. század végén valószínűleg az 
időszakosan vizes területekkel kibővítve rajzolták meg. A II. katonai felmérés a vízjárta te-
rületeket már nagyon részletesen mutatja, a jelmagyarázat alapján többfélé to, fertő es mo-
csár is elkülöníthető. , , . , , , „ . . , , ^ , , , 

A térképek tartalmi megbízhatóságát már az 1850-es években jónak i teltük de a felmere-
dek pontossága miatt az 1880-as éveket megelőző 100 évet informáló jellegűnek ertekeltük. 

A valószínűsíthető szárazodás vizsgálatában fontos szempont, hogy a terkepeken milyen 
klimatikus időszak alapján, illetve mely antropogén tevékenységek utan hataroltak le a 
felszínfedettségi foltokat. Nem tudjuk a térképeket az év mely időszakaban keszitettek, ezért a 
történeti térképeinknél az éves összegeket, egyéb esetekben a tómedrek, mocsarak feltöltődé-
sét szolgáló téli félévi csapadékértékeket értelmeztük. 

Az I katonai felmérést megelőző pár évben inkább a nagy vizekről tesznek említést, de 
^ok nem katasztrofális mértékűek (Réthly 1970). A II. katonai felméréssel kapcsolatban az 
»859-es felvételezést megelőzően, az 1856-os szárazabb év után 1857-ben országos és euró-
Pai jelentőségű aszályt figyeltek meg, viszont az ezt megelőző 20 évben csak 1842, 1843, 
i846-os években beszélnek jelentős szárazságról. Az 1882. évi III. katonai felmérésig csak a 
korábban lévő 1863-as országos aszály említhető meg (Réthly 1998). Ez az időpont már mú-
l h a t j a a Dunamenti-síkságot érintő, 1870-ben megkezdett dunai árvízrendezés hatását. A 
Meteorológiai mérések alapján 1959-1960-ban a környező éveknél és a sokéves átlagnál 
(1931-2001) is kevesebb volt a téli félév csapadéka (42. ábra). Az 1981-1982-es idő egy több 
éves, átlag alatti időszak részeként figyelhető meg. Az évi csapadékosszegeket tekintve a tér-
képek ugyancsak a környező éveknél szárazabb időszakot ábrázolnak. A XX. század második 
felében a legfontosabb emberi behatás - az ár- és belvízrendezés - földrajzi hatásain kívül 
természetesen jól nyomon követhetők a fokozódó területhasználat következményei is. 
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42. ábra A téli félév csapadékösszegeinek alakulása a Felső-Kiskunsági tavakhoz közeli, 
izsáki mérőállomáson 1945-2002 között 

Az 1950-2002 közötti, több mint 50 évet átfogó, távérzékelési vizsgálatot fekete-fehér 
(•950, 1973, 1994) és színes (2000) légifotók, pankromatikus CORONA és multispektrális 
LANDSAT műholdképek alapján végeztük el. A legrosszabb méretarányt ugyan az utóbbi 
felvételek szolgáltatják (maximum pontosság: 1:50.000), de az elönthető területek lehatárolá-
sában, a víztartalom meghatározásában és a vegetáció lehatárolásában is pótolhatatlanok vol-
t ak a multispektrális adatok. A légifotók digitális képfeldolgozásánál az 1950. évi minőségé-
ü l voltak kisebb problémák és nehézséget jelentett a geometriai korrekciónál a rendkívül vál-
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tozékony szikes jelleg, ami miatt alapvetően csak a „kép a térképhez" transzformációs mód-
szert tudtuk használni. A maximum 0,5 RMS határt betartva másodrendű transzformáció után 
2 m felbontású fekete-fehér és 1 m felbontású színes képek álltak rendelkezésre. A CORONA 
felvétel cellamérete 3 m. 

Az aszály, a szárazság ugyan hozzátartozik a mintaterület klímájához, de a kiszáradási 
probléma akkor a legsúlyosabb, ha már a kora nyári időszakban sincs víz a területen (lásd. 5. 
abra). Sajnos az egyébként is ritka térképi adatok nem a mi szempontunkból érdekes időszak 
aIaPján mutatják az évszakosan rendkívül eltérő tájat. A távérzékelési adatszerzés előnyeit ki-
használva a mintaterület szempontjából az elvileg legkedvezőbb - legvizesebb - állapotokat 
efemeztük minden vizsgált év esetében, ezért lehetőség szerint a júniusi felvételeket vettünk 
fel az adatsorunkba. A vizes élőhelyek helyzete kritikusnak mondható, ha ez az optimális ál-
laPot is rossz képet mutat. A 42. ábra alapján különösen 1973-ban (az átlagosnál 30 %-al ke-
vesebb csapadék), illetve nagyobb mértékben 2002-ben (az átlagnak csak 50 %-a) számolha-
tunk kevesebb vízzel. 1967-el bezárólag egy három éves, átlag feletti csapadékértékü idősza-
kot figyelhetünk meg, így ez a műholdkép valószínűsíthetően vízben gazdag állapotokat mu-
tat. 1983-tól napjainkig az október-májusi időszakot tekintve több hét éves periódus figyelhe-
t ő meg, amelyeknek a csúcsidejéhez tartozik 1986 is, de elsősorban az 1994. és 2000. év, 
amikor az átlagot 30 %-al meghaladó vízutánpótlással számolhatunk. A többi képünk az adott 
évre vonatkozóan ugyan átlagos meteorológiai viszonyok között készült, de fontos tényező az 
1960-as évektől az átlagosnál kisebb értékek gyakoriságának általános növekedése. 

A felszínfedettség meghatározása természetesen a víz jelenlétére, megjelenési formáira, 
Vagy hiányára alapult és az elsődleges- és másodlagos adataink eltérő jellegétől függetlenül 
lapvetően a térképi jelmagyarázathoz igazítottuk. Megkülönböztettünk „tó", „fertő", „állandó 
mocsár", „időszakos mocsár", „ér", „időszakos ér", „csatorna" felszíneket. Központi szerepet 
töltenek be és a távérzékelési adatok révén jól térképezhetők a „potenciálisan elönthető terüle-
tek" (vegetációmentes, alacsonyabb magassági szintben lévő és a vízfoltokkal szomszédos vak-
szikes térszínek), melyek könnyen elhatárolhatók a növényzettel fedett területektől (43. ábra). A 
térképek az ilyen foltokat sajnos hiányosan ábrázolják, emiatt a kétféle adattípus összehasonlítá-
Sa nehézségekbe ütközik, mert a nyílt vízterület kategória így a képeken valószínűsíthetően na-
gyobb lesz. A víz borítása azonban jótékony lepel is lehet, mert a száraz-nedves időben egy-
aránt terjedő vegetációt eltakarhatja, amit a következő időpontot ábrázoló „feltáró" felvétel 
megmutat (például 2000. és 2002. évek esetében). A határok megrajzolásánál a kritikus esetek-
e n összehasonlító vizsgálatokat végeztük, hogy az értékelés minél pontosabb képet mutasson. 
A tavak általában fehér szikesek, vagyis a tómederben csak a parti részen vannak növények, 
ami megkönnyíti a távérzékelési módszereken alapuló földrajzi vizsgálatokat. 

^ H I P P I B P ^ r « m ^ r vízpart határa 

43. ábra Vegetációmentes, elönthető vakszikes területek lehatárolása az 1950. évi légifotón 
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A víz megjelenésére, vagy hiányára alapuló felszínfedettségi térképezésben a 
multispektrális képeknek köszönhetően nem csak a tavak vízfelületét, hanem a mocsaras te-
rületek nedvességi állapotát is felvételeztük. A digitális képfeldolgozás során 3 db, alapve-
tően eltérő elveken működő spektrális indexelést és osztályozást hajtottunk végre, hogy a 
minket elsősorban érdeklő vizes-nedves területeket lehatároljuk. A Normalizált Vegetációs 
Index segítségével (4 fejezet 2. képlet) a vegetáció jelenlétét, hiányát, a Wetness index (4. 
fejezet 7 és 8 képlet) segítségével a víz mennyiségét, míg az automatikus osztályozással az 
alapvető felszíni különbségeket emeltük ki. A három osztályozott réteg összevetésével kap-
tok meg az adott időpontra vonatkozó osztályainkat: a „száraz", a „vizenyős", és a „nyílt víz 
és elönthető terület" felszíneket. Légifotón alapuló referenciavizsgálatra a 2000. évi júniusi 
LANDSAT TM műholdképnél volt lehetőség. Az adott év vegetációs periódusán belüli 
többszöri (2-3 db kép) felvételezésen alapuló elemzés ideális lehetőség a tájökológiai meg-
figyelésekre A különböző időpontú felvételekből készített wetness index fedvényekből 
multitemporális képeket készítettünk, amellyel pontos lehatárolásokat végezhetők az élőhe-
lyek vízforgalmát illetően. A több kép együttes alkalmazásával csökkentjük az egyedi képek 
készítésénél előforduló hibákat is. , , , , „ , 

A teljes adatsor alapján mintegy 220 év változásait is ertekelhetjuk, de lehetoseg van a 
Xárazodás szempontjából fontos utóbbi 50 év részletesebb elemzesere is. 

6-2 Hidrogeográfiai változások értékelése 

Kezdeti célunk volt, hogy megfigyeljük egy „kvázi" természetközeli tájnak és a környe-
ztének a változásait és leírjuk a két folyamat közötti esetleges különbséget, ezért a mintaterü-
letünk - egy saját koordinátákkal megadott téglalap - 50 %-ban a szigorúan védett területeket 
é s 50 %-ban azok környezetét határolja le. Mivel a CLC50 alapján mintaterületünkön a védett 
területeknek csupán 60 %-a természetközeli fedettségü és a szántóföldi müvelés aránya 39 % 
(ennek jelentős hányada nagytáblás művelést takar) a változási folyamatok vizsgálatában vé-
gül nem vettük figyelembe a védettség szerinti lehatárolást. A szikes tavakat és mocsarakat 
körülvevő 50 m-es övezetben a terület 1/3-a nem természetközeli! Ugyanakkor az 1882-es vi-
zes élőhelyek helyén többségén ma is tó, gyep, vagy mocsár maradt, 14 %-uk lett szántóföld, 
yagy legelő (ez az érték az 1852. évvel összevetve 20 %). 

Területünk fele mezőgazdasági művelés alatt áll, ahol a többség szántó (45 %) és a kisebb 
tesz rét/legelő (4 %). Kevés szőlő (30 ha) és még kevesebb komplex művelés is jellemző. A 
terület 44 %-át foglalják el a területileg szorosan összetartozó szikes tavak (4 %), szikes mo-
csarak (10 %) és az - általában őket körülvevő - gyepek (23 %) és szikes felszínek (7 %). Er-
dő csak a Kígyós-ér-től nyugatra található kisebb foltokban (41. ábra). 

6.2.1. A természetközelitől napjainkig - vizes élőhelyek hosszú időtartamú változása 

A vizes élőhelyek szempontjából legkedvezőbb időszakban, a XIX. század második felé-
ben (H. és III. katonai felmérés) a mintaterület 32 %-án vizes-vizenyős felszíneket találunk. A 
mintegy 100 évet átölelő, a vizek maximális-minimális területi kiterjedést szemléltető, térképi-
távérzékelési adatsor alapján (1882-1986) a vizes élőhelyek területe 88 %-al csökkent le és 
ekkor az összterület csupán 4 %-át nevezhettük vizenyősnek. A legjelentősebb változás az 
időszakos és állandó mocsarakat sújtotta, kiterjedésük ez utóbbi időszakban 95 %-al reduká-
lódott (44. ábra). A teljes időtartam alatt (1882-2002) 62 %-os csökkenés történt. 

Az ár- és belvízrendezés hatását jól mutatja az 1882-1960 közötti gyors kiszáradás, 
amikor a vizek 2/3-a eltűnt és a mintaterület csupán 11 %-a maradt vizes élőhely. A káros-
a k ítélt vizeket, a csatornákon minél gyorsabban levezető vízgazdálkodással és a vízután-
pótlást megszüntető dunai gátakkal az ember alapvetően felforgatta az természet itteni rend-
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jét, és ebben a „sérült" közegben, a már csak a csapadékból táplálkozó tavaknál és mocsa-
raknál az 1970-es évek második felében megjelent a szárazodás. A megmaradt területeken 
1960 után még gyorsabb változást regisztrálhatunk, amikor 1986-ig újabb 2/3 rész lett jel-
lemzően száraz felszín. Jóllehet erre az évre a vízutánpótlás átlagos volt, de a megelőző öt 
év átlag alatti csapadékértékeit nem lehet egy év alatt pótolni. A táj változékonyságának kö-
szönhetően a 2002-ig terjedő szakaszban az előzőekben említettekkel hasonló gyorsaságban, 
de már pozitív irányban alakult a víztartalom. A vizes területek aránya a mintaterületen be-
lül 19 %-ra javult, igaz a 2000. évtől a grafikon szerinti tófelület növekedésnél a mestersé-
ges tavak megjelenésével is számolnunk kell, ami ma már az összes állóvíz körülbelül 10 
%-a (a mintaterület déli részét érinti). A 2000-2002. évi területi értékeken (melyek jól iga-
zodnak a 42. ábra értékeihez) látható, hogy a '90-es évek végétől jellemző csapadékos évek 
hatására csak az ideiglenes mocsarak képesek regenerálódni. A tavakat tekintve is csak a 
'60-as évek elejét idéző állapotok figyelhetők meg, a táj nem képes visszanyerni eredeti ké-
pét. A 2000. évi és a 2002. évi területi értékei között mutatott 30 %-os eltérés sejteti, hogy a 
látszólagos 1986-2000 közötti növekedés ellenére a degradációs folyamatok feltételezhető-
en a korábbi időpontban is jelen voltak. 
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44. ábra A vizes élőhelyek területi felosztása térképi-távérzékelési adatok alapján. 

Erre utal a vizes területek foltjainak vizsgálata is, mert a műholdképek alapján a számuk 
ugyan nő, de átlagméretük egyre jobban csökken. Az átlagméret a nyílt vizek esetében az 
1882-1982 közötti időben folyamatosan 21 ha fölött volt, de 2002-re 6,2 ha-ra csökkent. Ez 
az érték a vizenyős területekkel kapcsolatban a kezdeti 37,2 ha-ról 1982-re 3,2 ha-ra, majd 1,3 
ha-ra süllyedt le 2002-re. A nagyobb számú, de kisebb méretű foltok az egymástól való elszi-
getelődésre utalnak, illetve a sérülékenység növekedését jelzik. Egy egyszerű tájmetriai muta-
tó, a területi és kerületi értékek alapján számított index alapján (Mezősi-Fejes 2004), elsősor-
ban a mocsarakra jellemző, hogy a '80-as évek végének - magas sérülékenységet jelző - ala-
csony számai, a növekvő területi értékek ellenére állandósulnak 2002-ig. A sérülékenységre 
utal a tavakat körülvevő - és ezáltal védő - mocsárzóna csökkenése. Az 1960. évben még ta-
lálunk ilyeneket, de ezek után a tavak és a mocsarak térbeni elkülönülése jellemző. 

A katonai felméréseket követően a vizes élőhelyek természetközeli, mozaikos, sok kis 
vízfelszínnel tarkított térbeli elhelyezkedését megközelítőleg az 1950-es légifelvételen, illetve 
az 1960. évi térképen fedezhetjük fel utoljára (45. ábra). 
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Az 1852-83 közötti időszak alapján a mai védett terület gyakorlatilag teljes mértékben 
vizes jellegű volt. A Kis-rét, Kelemen-szék, Fehér-szék tavakat a III. katonai térképen sokkal 
jobb állapotban ábrázolták, mint 30 évvel korábban, de ez valószínűleg a méretarány különb-
ségnek és a térképkészítés körülményeinek köszönhető. A XIX. sz. végéig gyakorlatilag az 
összes élőhely-folt annak az ökológiai hálózatnak a része volt, amely a nagyobb nyílt vizeket 
összekötő, vízforgalmat is biztosító és egymáshoz közeli szomszédságban lévő vizes területek 
alkottak. A belvízcsatornák lecsapoló munkájának köszönhetően ezen ökológiai folyosók kö-
zül 1962-re nagyon sok eltűnt a mintaterület keleti felén és az észak-, illetve délnyugati része-
ken. 1982-ben a korábban összetartozó tavak egymástól való elszakadása is megkezdődött a 
Kis-rét és a Büdös-szék különválásával. Négy év múlva pedig már csak a Kelemen-szék az 
egyetlen tó amelyik a - csatornáknak köszönhetően - nem egy kapcsolat nélküli szigetként je-
lenik meg a tájban. Ekkor már az élőhelyfoltok jelentős hányada kívül rekedt az ökológiai há-
lózaton, csökkentve a táj természetességének stabilitását. A belvizes 2000. év 100 évvel ez-
előtti állapotokat idéző képe szerint (csak a belvíz-csatornázott felszínek nem vizesek) a ked-
vező meteorológiai körülmények rövid idő alatt segíthetnek a kiszáradó területen. Az év ele-
jén még a Kelemen-szék - Zab-szék közötti felszíni vízcsere is megfigyelhető (!), de a 20 éve 
nem látott Kő-halomi-szék, Fehér-szék, a Csaba-szék is újjáéledt és még a kora nyári képen is 
jól lehatárolható. Sajnos az ezt követő időpont felvétele jól mutatja, hogy a problémák nem 
oldódtak meg. Az időszakos mocsarak nagy része ekkorra eltűnt, és a sok kis vízfolt sem kap-
csolja össze az egymástól elkülönülő nagyobb nyílt állóvizeket. Az egykori vizes területek 
1960 után még a kedvezőbb 2002. évben is csak részben képesek újraéledni. Az egyetlen öko-
lógiai folyosónak a Kígyós-ér tekinthető. A terület természetközelisége ellenére ma a koráb-
ban egyáltalán nem jellemző koncentrált állapot figyelhető meg. 

A tavakat, mocsarakat és gyepeket körülvevő szántóföldi müvelés nyilvánvalóan fokozza 
a fragmentációt és a változási folyamatok irreverzibilis jellegét erősíti. A szikeseknek kö-
szönhetően az egykori vizes élőhelyek még ma is természetközeli felszínek és nem mezőgaz-
dasági területek, de kérdés, hogy a szikes jelleg csökkenésével meddig tart ez az állapot? 

6.2.2. A tavak kiterjedése és a vegetáció térhódítása 

A csapadék csökkenése miatti vízhiány tartóssága a szikes talajháztartás eevensúlvát 
megbontotta; az extrém sós közeget nem bíró növényzet a korábban vegetációmentes terűié 
tekén - elsősorban a szikes tavak tómedrében - végez térhódítást, amelyek terjedését az i lven 

felszínek megfigyelésével elemezhetjük' (5. fénykép). J S e t a z " J ™ 

5. fénykép Vegetáció térhódítása szikes tómederben - Kelemen-szék 1998 (a szerző felvétele) 

1 Az 1950. és 1973. évi adatok miatt a mintaterület a 6.2. fejezetben jelzettel szemben kisebb. 
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A legmagasabb értékű, 1950. év alapján a nyílt térszínek legkedvezőbb aránya a Felső-
Kiskunsági tavaknál minimum 20 % (46. ábra). Ez már az 1960-as évekre hirtelen visszaesett 
10 %-ra, azaz kevesebb mint az eredeti érték felére csökkent. Ezt a gyors változást igazolja az 
'973. év, sőt később az 1980-as évek közepe is, amikorra csupán 4 % nyílt meder maradt! Az 
1990-es évek végének csapadékösszeg-növekedése jól látható, hiszen 1994-től az elöntés nagy-
sága nő, de még a nagyon belvizes 2000. év is csak megközelíteni tudja az 1960-as évek nyílt 
felszíneinek értékét. Az 1950-1986 közötti kedvezőtlen változás üteme 3,5-szer gyorsabb, mint 
az 1986-2002 közötti kedvező folyamaté (újra vegetációmentessé váló medrek). 
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46. ábra A vegetációmentes térszínek kiteijedése 1950-2002 között távérzékelési adatok alapján 

1950 után elsőként a Kelemen-széktől északra fekvő tómedrek területe csökkent le, majd 
'973-ra gyakorlatilag csak a nagyobb nyílt vizek maradtak. Ez az alacsony érték 1982-ig ál-
landósult, majd négy év alatt majdnem megfeleződött. 1986-ban csak az általunk külön is 
vizsgált tavak - Kelemen-szék, Zab-szék, Büdös-szék, Kis-rét - medre tekinthető vegetáció-
mentesnek és a következő, 1994-ben vizsgált területi növekedés is csak a mintaterület déli fe-
lére, koncentráltan jellemző. A 2000-ben a belvíz hatására régi medrek lettek újra aktivak, 
amelyek egy része 2002-ben is megtalálható, de félő, hogy ezek a kicsi, sérülékeny foltok 
hamar eltűnnek. 1950-2002 alapján átlagosan az 1,5 %/év-es csökkenés jellemző. 

A területi értékek 90 %-a a nagyobb medrek összegéből adódik, de ha a tavakat egyenként 
is megvizsgáljuk, akkor a 46. ábrától különböző változásokat észlelhetünk. A 47. ábra szerint az 
]970-es évektől az 1990-es évek közepéig jellemző nagyon száraz időszak hatása nem szűnt meg 

1995-től kezdődő nedvesebb évektől, és a mai napig nyomon követhető a szárazodás. 
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47. ábra A nyílt meder területe a vizsgált tavak esetében 
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Jellemző az egykor egységes, nagy, nedves időszakban vízborított laposok felaprózódása. 
Erre példa az egykor legnagyobb tó, a Kis-rét, amely 1950-től kezdve először több részre 
»szakadt", majd rohamosan csökkenve mára, mint nyílt vízfelszín gyakorlatilag megszűnt lé-
tezni. Ezt a térképi adatok is megerősítik. A legmagasabb abszolút értéktől kiinduló változás 
nagy része az első 20 évben történt, de a már kicsi 1967-es területi értékeknek is kevesebb, 
mint a fele maradt a XXI. századra. Még a 2000-es felvételeken is csak nehezen tudtunk egy-
értelmű nyílt felszíneket lehatárolni! Ma a Kis-rét egymástól több száz méterre lévő, elszige-
telt, kis térszínekből áll, és egykori kiterjedésének 4,5 %-val bír. Ez még a legkedvezőbb ten-
denciát is figyelembe véve minimum 2 %/év-es csökkenést mutat, ami például a Zab-széknél 
tapasztaltaknak a kétszerese! A nagyobb információtartalmú felvételeknek köszönhetően a 
csökkenés mértéke sokkal nagyobb mértékű a valóságban, mint a térképeken. Jelen esetben 
több, mint kétszeres a különbség! A Kis-rét esetében már a két különböző adatforrásból szár-
mazó területi értékek között is alapvetően nagy az eltérés. Az 1960. és 1982. éveknél a ké-
pekkel összehasonlítva valószínűtlenül magas hektár értékek a felmérés pontatlanságának le-
hetőségét is felvetik, hiszen az előbbi évvel párhuzamosan - 1967-ben - a kép a térképi adat 
telét, az utóbbi évvel kapcsolatban pedig - 1986-ban - körülbelül a 10 %-át mutatja. A sürgős 
természetvédelmi beavatkozás a tó léte szempontjából létfontosságú! A légifotókon jól látha-
tó, hogy a gyorsan terjedő vegetáció jelentős hányada nádas. 

A térképek szerint a Zab-szék szenvedte el a legkisebb változást. Az 1998. évi CLC50 ér-
tekei megegyeznek az 1882. év adataival, és ezek szerint a 100 év során maximum 20 ha 
csökkenés figyelhető meg. A XX. század közepétől a '80-as évek közepéig - a mintaterületen 
tapasztaltaknak megfelelően - itt is a csökkenés jellemző. 2000-ben a nyílt vízfelület gyakor-
latilag elérte az 50 évvel korábbi állapotot, igaz nem az egykori nyílt meder telt meg vízzel, 
hanem kelet felé terjedt tovább a tó. A csapadékos évek ellenére jelentősek a vegetációs vál-
tozások. A , jótékony" vízlepel hatására ugyanis 2000-2002 között akár 100-150 m-es határ-
beli eltolódások is megfigyelhetők, ami aligha 2 év alatt történt. A Zab-szék 2002-re vissza-
süllyedt az 1973-as, 1994-es évekkel jellemezhető szintre. A rövid csapadékos időszak látha-
tóan nem okozott maradandó nyomokat. A tó jellegzetes „kifli" alakú törzsterülete még a leg-
rosszabb időkben is jó állapotban van, ám a Kígyós-ér irányában elterülő délnyugati meder-
nyúlvány nagyon változékony, 1967 után csak 2000-ben jelenik meg újra. A növényzet terje-
dése a nyugati és északi területeken jellemző. A keleti részen - ahol a Zab-szék közvetlenül 
határos a mezőgazdasági területekkel - található a legállandóbb határú parti rész. 

A legingadozóbb kiterjedésű a ma legnagyobb nyílt felszínű mederrel bíró Kelemen-szék. 
Változékonysága ellenére a területi csökkenés itt is egyértelműnek mondható. Amely változás 
a többi medernél tapasztaltakkal ellentétben nem három és fél évtized eredménye, hanem csu-
Pán 7 év következménye. 1967-1973 között 10 %/év volt a csökkenés üteme és az eredeti fel-
e i n 1/3-a maradt meg. 1986-tól hirtelen növekedést mutat, de még az ezredfordulón is csak a 
'60-as évek nyílt medrének 2/3-át tudjuk lehatárolni. 2002-re természetesen ez az érték is 
visszaesik, így az utóbbi 50 évre a területvesztés mértéke több, mint 60 %. Érdekes, hogy a 
térképi adatok szerint a tó a II. katonai felmérés idején volt a legkisebb és a CLC50-en a leg-
nagyobb. Már 1994-ben is mutatkoznak a mederfeldarabolódás jelei és 2000-ben még egybe-
függő a nyílt felszín, de 2002-ben ismét 3-4 folt különül el a központi résztől. Nagy károkat 
okozott az északi parton futó, a '70-es években épült csatorna, amely egyrészt elvágta a Ke-
temen-széket az északi kisebb medrektől, másrészt nem engedi a víz ez irányba tartó terjesz-
kedését. A mederszükülés és feldarabolódás a vegetáció terjedésének a következménye, 
amely akár 550-600 métert is mutat az 52 év alatt, ami átlag 10-11 m/év-es növényzeti terje-
dést feltételez! Ez elsősorban a tó nyugati felén jellemző, de a part tagolódásának problémájá-
val megjelenik a déli részeken is. A vizet még az 1982-es térkép szerint is mocsár veszi körül, 
ám mára a déli és a nyugati parton sincs ilyen védelmet nyújtó átmeneti zóna. 
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A kisebb tavakat reprezentáló Büdös-széknél az előzőekben megfigyeltek jellemzők, csak 
kisebb méretekben. A Zab-székhez hasonlóan a térképi adatok alapján folyamatos a területi 
csökkenés 1882-1988 között, majd 1998-ra újra a több, mint 100 évvel korábbi állapotok jel-
lemezők. A 2000-es belvizes időszakban megközelíti az 1950-es értéket, ám 2002-re már 100 
métert is meghaladó vegetációs határváltozást találhatunk a meder keleti felén. Az 1986-os 
minimum értéket elérő területi kiterjedés folyamatosan ingadozik, például 1994-ben a na-
gyobb felületet több szigetből kaptuk, vagyis a sérülékenység nőtt. Csak az ilyen kisebb ta-
vaknál mondhatjuk, hogy a bőségesebb csapadék hatására a vegetációmentes meder kiterjedé-
se megnő és stabilizálódik. 

Az egész mintaterületre elmondható, hogy az 1950-1967-1973 idő alatt a nyílt medrek 
folyamatosan koncentrálódtak a tavakhoz tartozó törzsterületre. Az 1994-es magasabb értékek 
már általában több mederrészből adódtak össze, és bár 2000-ben ezek még egyesültek, 2002-
re újra az egy helyre koncentrálódott, tagolódó foltok láthatók (48. ábra). 1950-ben a vizsgált 
négy tavunk adta a nyílt medrek 3/4-ét, de ez 2002-ben már 97 %! A tavak veszélyeztetettségi 
megítélése tovább fokozódik ha ehhez a koncentrációhoz társítjuk a tagolódó partok miatt 
csökkenő ökogeográfiai stabilitás értékeket. Ha a szárazodás okozta hatások miatti legrosz-
szabb tendenciát vizsgáljuk, akkor 40-50 év elég a nyílt vízfelszínek teljes eltűnéséhez. Ha a 
teljes 52 évet vizsgáljuk, akkor ez a tendencia 70-80 évre módosul. Kérdésként fogalmazódik 
meg, hogy a megmaradt, egymástól elszigetelődő, vízfelületek területén a meteorológiai pa-
raméterek miként változnak? Beigazolódik-e a -1 mm/év-es csökkenés előrejelzés, illetve mi-
lyen gyakorisággal várhatók a 2000-ben, vagy 2004-ben tapasztalt csapadék eltérések? A sé-
rülékennyé vált területen az aridifikációs folyamatok többszörösére növelhetik az említett 
tendenciákat, megrövidítve a tavak életét! 

6.3. A vízföldrajzi változások összegzése és a vizsgálatok jövője 

Az j ggO-as évek végéig nagyon súlyos területi és minőségi degradációt,ügyelhetünk meg 
Az 1 Vöu-as evén s & , ¿ ¿töi jeieníkezo csapadeknovekedes pozitív 

a vizes élőhelyek r ^ ^ ^ t ^ m J L k nagy része még a védett területeken is 
hatásai sem sak időszakos mocsárként. A tucatnyi természetes 
csak reszben kepes y w k d n ^ y maradt. A klimatikus hatások még nem tisztázottak, 
nyílt vízterbol mara tu la jdonkeppen . ^ ^ ^ ^ b i z t o s a n n e m s i k e r ü l t m e g s z ü n t e t n i . 

de az értékelésünk szennt az emoe csökkenés az együttes értékelésben meghatá-
A távérzékelési adatok szenmu e l e m z é s e k valamennyi vízfelület változását 

rozottakkal (1882-2002) azonos e l ö r e j e lzésekkel behatárolt 40-80 év alatti - va-

S S i ^ S S ^ i k , a v i z e s é l ő h ; r ™ 8 é ? m k 8 S Z Ü n é k t 
förrilntg vTtozással emberi lépték alatt egy, a csapadekosabb idoben idoszakosan akt,-
v l z á f ö d f de egyébként kiszáradt terület prognosztizalhato a Felso-Kiskunsagi tavaknak 
vizaioűo, ae e g y e b e ö b b r efe renciavizsgálatra van szükség. 
^ l ^ l o T S t r X e - y i felmérést fölhasználva térben is ábrázoltuk a 

Az 188Z zuuz folyamat súlyosságát a víztelenedés mértéke és gyorsasága 
szarazodas mertékét (49 awak , t e t e t t e k a z o k a m a m á r s z á r a z területek, ahol egy-
alapjan osztályoztuk. Ku o n ^ (erJet 40 %- a veszélyeztetett az aridifikáció által aminek 
kor víz vagy mocsár szárazodó kategóriákban található. Az állandó vízfe-
nagyobb része "J™™0™'™ ¿ y í l t v i z e knek csupán 15 %-át teszik ki! A kedvezőbb álla-
luletként jelolt foltok ^ m á r a csak a mintaterület 11 %-ára jellemzőek és 
potú vizes vizesedo es ^ l t o z e ^ y ^ ^ ^ ^ n a r é s z e a 
csupán 4 %-ra mondhato, « t é t a u t t « ^ „ ^ ^ ^ v i z e s t e r ü letek", „vizesedő 
csatomaknak, mesterséges tavaxn m i n t a t e r ü l e t k e i e t i felén - vagy különálló kis 
területek" foltjai a legtöbb eseioeu 
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szigetek, vagy a különböző mértékben szárazodó felületek által közrezártak, ami a jövőre vo-
natkozóan további területcsökkenést valószínűsít. A szigorúan védett területeken belül a 
szárazodás még fokozottabb, mivel itt az egykori vizesek több, mint 80 %-a kiszáradt, illetve 
szárad. Kis-rét, Kelemen-szék, az ettől délre fekvő Sáros-ér, a Kígyós-ér jobb partján elhe-
lyezkedő Sós-ér jó példák a veszélyesen szárazodó foltokra. 

EOV koordináták 

2002.06. (Landsat ETM) 2000.06. (Landsat ETM) 1994.08. (légifotó) 

III. katonai felmérés fl^H Interpretált mederhatárok 

kilométer 0 

48. ábra A nyílt tómedrek, vízfelületek eloszlása a mintaterületen 
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^ B k ' állandó vízfelület 
I vizesedő terület 

változékony, vizes terület 
mérsékelten szárazodé 

\ ü szárazodé 
• veszélyesen szárazodé 

49 ábra A szárazodás mértékének területi eloszlása a vizes élőhelyek állapotváltozása alapján 
1882-2002 között 
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A 2000. év áprilisi, júniusi, augusztusi adatainak multitemporális értékelése különösen 
hasznos. A belvíz révén a rendkívül nedves tavaszi évszakot reprezentáló műholdkép a ked-
vező, csapadékos állapot hatását mutatja be a kiértékelt - átlagosan egyre szárazabb - 50 éves 
időszakon belül, míg a nyári és őszi képeken a rendkívüli aszálynak a tavak vízforgalmára 
gyakorolt hatását vizsgálhatjuk meg. A késő nyári képek alkalmasabbak lehetnek a vegetáció 
terjedésének meghatározására is, mert a kiszáradó vakszik felszín a kontrasztos megjelenés 
miatt jobban lehatárolható (50. ábra). 

50. ábra Multitemporális wetness index felvétel (színek magyarázata a szövegben) 

Ahol a kék és a zöld árnyalatokat látjuk, ott a tavaszi és a kora nyári vízben gazdagabb ál-
lapotok dominálnak, míg a piros színek szerint adott területeken a késő nyár volt nedvesebb a 
nyári félévben A színárnyalatok intenzitása utal a nedvesseg mennyisegere, vagyis a dominá-
ló pirosas árnyalatok közül csak a sötétebbek jeleznek több vizet, jelen esetben ezek általában 
mezőgazdasági területek. A fehér színek értelemszerűen a mindegyik időpontban vízben gaz-
dag foltokra az adott évben megmaradó tavakra es pocsolyakra utalnak. Az eddigi terbeli-
időbeli elemzéseink ismeretében különösen feltűnőek a mintaterület keleti és a délnyugati fe-
lén megfigyelhető változások. Igaz, sok sötétkék es -zold terület jelenik meg 2000-ben, ame-
lyek az időszakosan megjelenő mocsarakat mutatják de az állandó állóvizeknél látszik (Kis-
rét a Kő halomi-szék) hogy egy-egy csapadékosabb ev nem lehet „megváltó a hosszú idő-
tartamú tájváltozásokban; hiába a sok víz az egykor aktív tavak 2000-ben is nyílt vizek nélkül 
maradtak A jövőben 3 évente a kora nyári, nyári és őszi időkben (június eleje-augusztus kö-
zepe szeptember vége) készített, alacsonyrepülésü, nagyfelbontású, infravörös légifotók alap-
ján összeállított multitemporális képekkel biztosabban adhatunk választ a változások idősza-
kosságára és tartósságára. 
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7- s z i k e s f e l s z í n e r ó z i ó j a a d u n a m e n t i - s í k s á g o n , m i k l a p u s z t a 
t e r ü l e t é n 

A korábban alig vizsgált padkás felszínek kutatása aránylag pontos értékelési lehetőséget 
adhat a síkvidéki erózió mértékének a meghatározásához. A talajerózió az Alföldön jelentősen 
elmarad a dombsági területeken tapasztaltaktól (Barta 2001), de a most bemutatandó kutatása-
ink is ráirányítják a figyelmet arra, hogy annak mértékét nem szabad lebecsülni. Az erózió 
ezen sajátos fajtája - a szárazodási folyamattal kiegészülve -jelentős talaj és vegetációs vál-
tozásokat is előidéz. Méréseinknél a ma jellemző értékek elemzésén túl célunk volt a szikes 
talajerózió folyamatában az elmúlt évtizedek módosító hatásának a megfigyelése is. 

A szárazodási folyamatokra érzékeny szikes talajok (lásd 3. fejezet) sajátos formakincsé-
nek, a szikpadkáknak a fejlődésében az utóbbi évtizedekben több tényező is változásokat 
okozhatott. Elsősorban a szemiarid jelleg fokozódását, a sztyeppesedési folyamatok megjele-
nését, valamint az ember tájrendezését sorolhatjuk a változásokat okozó fő tényezők közé. A 
valószínűsíthető klimatikus változás miatt a rövid idejű, intenzívebb csapadék lesz a jellem-
zőbb, ami megváltoztatja a lepusztulási mechanizmust. A síkvidéki erózió sajátosságainak fel-
tárását, mint recens geomorfológiai folyamatot ma már a nagy pontosságú terepi mérésekkel, 
a távérzékelési technikákkal, a korszerű anyag-meghatározási és abszolút kormeghatározási 
'ehetőségekkel, korábban elérhetetlennek hitt információkkal értékelhetjük. Nagy előny, hogy 
együttes alkalmazásaikkal rövidebb időszakok változásai is kimutathatók. A padkás erózió 
Meghatározására, elsősorban a térinformatika és a távérzékelés lehetőségeit felhasználva mé-
réseket kezdtünk az 1990-es évek második felében és a többféle adatforrásra alapozva érté-
kelhető változásokat regisztráltunk (Rakonczai-Kovács 2000). Bár az eredmények hosszabb 
kutatási időszak alapján születtek, a változások mértékére vonatkozó adataink a 10-15 éves 
kontrolig csak információ jellegüként kezelendők (Rakonczai et al 2004). 

7.1. a gcoinformatikai módszerek lehetőségei és korlátai és az adatforrások feldolgozása 

A recens geomorfológiai változások mérése során gondot jelent, hogy a rövidebb idő alatt 
tapasztalt változások mennyiben általánosíthatók, valamint az is, hogy ezen változások kisebb 
értéke hogyan viszonyul mérési pontosságunkhoz. Ezért a változások mérésére a mintaterület 
sajátosságai, az elérhető archív anyagok és a rendelkezésünkre álló mérési technikák függvé-
nyében több módszert összehangoltan alkalmaztunk. Ahol a felszíni domborzat ábrázolására a 
régi katonai felvételezések, topográfiai térképek is rendelkezésre álltak, a vizsgálatunkat hosz-
szabb időszakra is ki tudtuk terjeszteni. Összességében azonban megállapíthatjuk, hogy a 
Padkás erózió folyamatának értékelése különböző években készült, eltérő típusú, méretarányú 
és ezáltal különböző pontosságú adatforrásokra alapuló változásvizsgálatok alapján történt. 

Az 1970-es években kezdődő, a padkás erózió felmérését célzó térképezésre és a terepi 
Mérésekre elsősorban a tiszántúli szolonyec szikeseken találunk példákat (Dövényi et al. 
'977, Tóth Cs. 2003). A mérések az 1990-es évek második felétől a korszerűbb eszközök (fo-
togrammetria, GPS, geodéziai mérőállomás) és feldolgozási technikák (GIS) bevonásával 
folytatódtak több eltérő sajátosságú mintaterületen (Tótkomlós környéke, Miklapuszta) 
(Rakonczai-Kovács 2000, Rakonczai et al. 2004). 

A szoloncsák jellegű szikesekre jellemző erózió mérésére alkalmas mintaterület 
Miklapuszta, ahol a terepbejárás és az adatforrások áttekintése alapján a padkák hátrálásának 
Mérésére három fő irányt jelöltünk ki: 

• terepi adat-felvételezés, mérés GPS-el és digitális mérőállomással, 
• mérések fotogrammetriai adatok alapján, 
• a régi és mai adatokat együtt kezelő, elemző geo informatikai módszerek alkalmazása. 
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III. katonai felmérés I ) 1982- 1: 10.000-es térkép 

szikpadkahatárok 1882-ben méter 

szikpadka 
pereme 

vakszik 

sziklapos 

51. ábra Szikpadkák azonosítása egykor és ma 

A miklapusztai nagy méretű padkák változásának vizsgálatához a III. katonai felmérés, 
valamint az 1960-as és 1982-es, 1:10.000-es topográfiai térkép felhasználásával készítettünk 
elemzést, lehatárolva a feltételezhetően legjelentősebb eróziós területeket. A katonai térkép 
EOV rendszerbe történő transzformációjánál a vízföldrajzi elemzéseknél tapasztaltakhoz ké-
Pest (lásd. 6. fejezet), az illesztőpontok lerakását illetően nehezebb dolgunk volt, és a körülbe-
lül 20-40 m-es pontosságot értünk el. A konkrét mérési területen nagyon kevés felszíni kont-
rollpontot találtunk (gémeskút, tanya). Figyelembe kell venni, hogy az 1: 25.000-es méret-
arány esetén még a jelenleg érvényben lévő állami térképsorozat pontosságát tekintve is 5-8 
m-es horizontális pontossággal számolhatnánk (Winkler 2001). Bár kartográfíailag ez tekint-
hető az első pontos térképnek, a szikpadkák lehatárolása kívánnivalót hagy maga után. A fel-
színformák alakja alapján a XIX. sz. végi és a mai állapotok nagyon jól azonosíthatók, de he-
lyileg jól láthatóan pontatlanul ábrázolták őket. Ezért a transzformált katonai térképről interp-
retált és vektorizált padkákat külön illeszteni kellett a mai határvonalakhoz (51. ábra). 
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Az 1982-es és az 1960-as 1: 10.000-es térképeken a legtöbb esetben ugyanazok a padka-
határok találhatók! A hasonlóság nem feltétlenül hiba, hiszen ilyen lépték mellett már a térké-
Pi 0,1 mm-es eltérés is 1 m-es valós padkavonal-változást mutatna, ami a mintaterület egészét 
tekintve az adott 20 év alatt túlzásnak tűnik. Azt is biztosra vehetjük azonban, hogy többek 
között az ember, vagy az állatok jelenléte miatt több helyen igenis történhetett méteres nagy-
ságrendű erózió, vagy alakulhatott ki újabb padkás terület (lásd. 4. fénykép), amit a nagyobb 
méretűnek jelzett formáknál 1960 -1982 között néhány helyen meg is találhatunk. A terepbe-
járás alapján az sem érthető, hogy a térképeken miért csak adott szikpadkákat határoltak le kü-
!ön, mivel az ábrázoltakon kívül több hasonló méretű és jellegű forma is megfigyelhető. Tehát 
az információtartalom alapján a térképalapú, hosszú időtartamú állapotváltozásnál az 1882— 
1960-1982 közötti időszak eróziójával számolhattunk. 

A felsorolt pontatlansági tényezők mellett fontosak a digitalizálás pontatlanságai is. A 
szkennelés felbontása miatt még a jobb minőségű, újabb topográfiai térképen is megközelítő-
i g 1 m * 1 m a pixelméret, vagyis - ha az alaptérkép nagyon pontos is - mi csak az ennél na-
gyobb változásokat tudnánk jegyezni. A térképsorozat pontosságát tekintve alapvetően 3-5 
m-es horizontális pontossággal számolhatunk (Winkler 2001). Az 1960-as térkép esetében a 
határvonalakat a digitalizáló táblával vektorizáltuk, amely eszköznél a szemünk tulajdonsága-
iból kiindulva - az alapadattól függetlenül - általánosan 0,1 mm-es pontatlansággal számolha-
tunk (Detrekői-Szabó 2003), ami a jelen méretarány mellett a valóságban 1 m-t jelent. Az in-
terpretáció során a térképeknek, mint alapadatoknak csak a pontatlanságát nézzük, de tartal-
milag nem kérdőjeleztük meg azt amit ábrázol. 

A felsorolt tényezők alapján a csak a térképekkel megvizsgált 100 éves időtartam ered-
ményei alapvetően informáló jellegűek és elsősorban a műszeres mérések megalapozását 
szolgálják, de ezek az eredmények egyúttal irányadók is a ma jellemző erózió mértékének a 
megállapításához. 

A nagy geometriai felbontású távérzékelési adatok alkalmazásával nemcsak kiegészítet-
tük a térképi vizsgálatainkat, hanem a képek alapvetően magasabb információtartalmára ala-
pozva külön is értékeltük a változások mértékét (51. ábra). A 6. fejezetben megismert 
CORONA kép nagyon jó geometriai jellemzőit kihasználva a külön szkennelés és 
képtranszformáció után 2 m-es geometriai felbontással számoltunk. A képet a térképi ábrázo-
lás hiányosságainak a pótlására, valamint a légifotóinterpretációnk relatív adatának használ-
tuk. Hiába nem térképezték 1960-ban, láthatóan több út és padkasziget is jelen volt a felszí-
nen. A növényzetmentes vakszik és a padkaháton növő vegetáció kontrasztja miatt a fekete-
fehér képen is jól lehatárolhatok a felszínformák. A padkahatárok megrajzolásához 5*5-ös 
élkiemelő szűrőt használtunk. 

A legpontosabb képi adatunk, a 2000. évi színes légifotó előfeldolgozása során egy nagy-
felbontású, színes, ortokorrigált képet készítettünk, amely 1: 10.000-es méretarányban kiérté-
kelhető. A képen feltűnőek a gyakrabban használt utak, a kisebb csatornák és a belvizes ta-
vasznak köszönhetően még nedves szik-laposok. A CORONA felvételtől eltérő paraméterek 
miatt, a két kép között a későbbiekben nem kaptunk összehasonlítható adatokat. 

A távérzékelési adatok interpretációjánál elsősorban a gyakorlatilag függőleges - lehe-
tőleg növényzetmentes - peremmel jellemezhető szikpadkák megfigyelésére koncentrál-
tunk. Egyrészt ezen formák (főleg a nagyobb méretűek) lepusztulása a vizsgált három évti-
zed alatt valószínűsíthetően az alapadataink alapján is mérhető, másrészt a két dimenziós 
kiértékelés miatt ezen formáknál (ismerve a padkapusztulás menetét2) egyértelmű a padka-
Perem vonalának a megrajzolása (6. fénykép). A növényzet hiányában mind a csepperózió, 
mind a felületi erózió kifejtheti hatását. A padkásodási folyamatban a padkaperem alá is 

(1) a növényzet nélküli padkaperemet könnyen pusztíthatja a csapadék, vagy (2) a padkaperem alámosódhat, 
vagy (3) a növényzettel borított felső talajszint a padka mélyebb részére zökken, vagy (4) a mélybe zökkent nö-
vényzettel borított talajdarabot az erózió tovább támadja és fokozatosan elszállítja (Rakonczai et. al 2004). 
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mosódhat, lezökkenhet, és a légifotón - hamisan - állandó padkaperemként értelmezzük a 
valójában pusztuló felszínt. Hasonlóan hamis értékelést okoz az a gyakori eset, amikor a 
magasabb részekről lehordódott anyag a sziklankán rakódik le, ami miatt látszólag a szik-
Padka nem hátrál, hanem nő. A térképi és képi adatok összehasonlítása nagyon korlátozott. 
Az interpretációs problémáktól függetlenül a korrigált képeken az általánosan a vakszik és 
vegetáció kontrasztját kihasználva vektorizáltuk a padkahatárokat, amelyek közül a terepi 
ismeretek alapján jelöltük ki a függőleges padkaperemü nagy formákat, illetve a lehordódott 
talaj miatt felülnézettben „rejtett" eróziós területeket. E problémák jelentős részét a későb-
biekben, a sztereo-képpárral létrehozott domborzatmodellnek a folyamatban lévő, részben 
automatikus kiértékelésével kiküszöbölhetjük. 

• S E S l w a S a s -

6. fénykép Meredek (függőleges) padkaperem és a sziklankába belesimuló szikpadka 

A legpontosabbnak mondható terepi méréseknél (mérőállomás, GPS) a felvett pontok ko-
ordinátáinak összehasonlítása már cm-es pontosságú eredményt szolgáltathat. Az első sza-
kaszban a felmérések GPS-szel történtek, amikor a kellő pontosság eléréséhez 4-5 perc méré-
si időre volt szükség, ezért csak a jellegzetes felszíni pontokat felvételeztük. A 2003-ban mé-
rőállomással végrehajtott felméréseket nagymértékben megkönnyítette, hogy a felmérendő te-
rületek közelében magasabban fekvő negyedrendű háromszögelési alappontok voltak, melyek 
megfelelő álláspontot biztosítottak. A mérőállomás gyorsabb is az előzőleg alkalmazott eljá-
rásnál, mert itt egy pont meghatározásához mindössze néhány másodpercre volt szükség. En-
nek köszönhetően adott idő alatt jóval sűrűbben történhetett mintavételezés és az így nyert 
adatokból szerkesztett határvonalakkal nagy pontossággal kaptuk meg a valódi állapotot. 

A terepi méréseknél a szikpadkák jellegzetes pontjait felvételeztük. A meredek padkape-
remek esetén a mérés egy egyértelmű pontban történt, míg a más lejtőszögü padkáknál a fel-
ső, peremi részen és az alsó, a lehordódott talaj sziklankába simuló peremen is megmértük a 

koordinátákat (6. fénykép). 

7.2 A nagypadkás erózió értékelése 

A III. katonai felmérésen digitalizált padkahatárok mai térképhez való igazítása csak pár 
helyen okozott problémát. Van ahol azért nem tudtuk azonosítani, mert mára eltűnt az egy-
kori padkahát, és van ahol olyan mértékű a formák XIX. századi elhelyezésének a pontat-
lansága, hogy nem lehetett egyértelműen szerkeszteni. Értékelésnél az azonosított padkákat 

vettük figyelembe. 
A térképalapú vizsgálatokra lehatárolt, mintegy 700 ha-os mintaterületen - a különböző 

korú padkaperemek beszerkesztése után - az 1882-1982 közötti időszakban, a szikformákat 
jelölő határvonalak közötti távolságoknál csak a 60 m-nél nagyobbakat vettük figyelembe és 
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/ \ y meredek padkahatár 1982-ben 
/padkahatár 1982-ben a szintvonalak szerint 

/ \ / p a d k a h a t á r 1882-ben (szerkesztett változat) 
valószínűsíthetően nagy es gyors padkahátrálás 

„ v a l ó s z i n ü s i t h e t ö e n nagy padkahátralás 
a padkaszigetek elkülönülésének vonala 

X valószinüsithetöen lepusztult padkasziget 
+ bizonytalanul azonosítható padkasziget 
1 külön értékelt padkahátak 

valószinüsithetöen degradálódott talaj 
méter 

jelöltük ki a valószínűsíthetően nagy hátrálással jellemezhető helyszíneket. A nem egy helyen 
mért, több mint 100 méteres különbségeknél a hátrálást nemcsak nagynak, hanem gyorsnak is 
minősíthetjük (52. ábra). Az ebben az esetben kiszámított több, mint 1 m/év-es változás még 
akkor is nagyon nagy, ha a bizonytalanság miatt ennek csak a töredékével számolunk. Hason-
lóan gyors eróziót állapítottunk meg azokon a helyeken, ahol 1960-1982 között mérhető kü-
lönbség adódott. A jelentős hátrálással jellemezhető padkák nagy része a mintaterület délkele-
ti felén tömörül, jellemző kitettség az erózió irányultságánál nem állapítható meg. 

52. ábra A szikpadkás felszínformálódás jellemzése Miklapusztán térképi adatok alapján 

Jellemző folyamat az utak, csordajárások, csatornák hatására a padka-hátak feltagolódása, 
újabb padka-szigetek képződése. Az egykori - az 1882 -es térképen jól azonosítható — össze-
függő padkahátak mai helyén található feldarabolódott formák az elmúlt 100 év alatt kerülhet-
tek ilyen állapotba. Ennek a folyamatnak a felismerésével az 1982-es topográfiai térképen, 
magán is lehet következtetni a padkásodás mértékére. Ha megmérjük a XIX. században még 

86 

1» 



egységes padkahátakon belül kialakult új padkaszigetek egymástól való távolságát és ezt a li-
neáris eróziós hatás miatt megfelezzük, akkor egy évszázad változását becsülhetjük meg. Ez 
azért is fontos, mert ezekre az értékekre nem vonatkoznak a katonai térképre és a feldolgozási 
körülményekre jellemző pontatlansági tényezők. Természetesen az 1960-1982 között mért 
különbségek is hasonló pontosságot adnak. 

A tizenhárom ilyen helyszínen („nagy és gyors padkahátrálás" és „padkaszigetek elkülö-
nülésének vonala" kategóriák) mintegy 100 pontban mért hátrálás szerint átlagosan 10-15 
cm/év-et állapíthatunk meg, de jelentős területeken számolhatunk 30 cm/év-es, sőt a legna-
gyobb mérések alapján 50-75 cm/év-es változással. Tóth Cs. (2003) hortobágyi szolonyecen 
végzett terepi méréseiből kiindulva, a jobban erodálódó szoloncsákon nem elképzelhetetlen az 
üyen nagy padkapusztulás Miklapusztán. 

Az elkülöníthető padkahátak elemzésével a degradálódott talaj mennyiségét is megbe-
csülhetjük. A valamennyi időpontban azonosított padkaszigetek száma 100 év alatt közel 70 
%-al nőtt úgy, hogy több, egykori nagyobb kiterjedésű hátfelszín ma már nem található meg. 

A területi lepusztulás a III. katonai felméréshez viszonyítva - figyelembe véve a méret-
arány különbséget - az egyes padkákat nézve, átlagosan 40 %-os. A megvizsgált foltok alap-
ján a XIX. század végén körülbelül 4,5 ha-os átlagméret mára alig 1,5 ha-ra csökkent, úgy, 
hogy eközben a padkahátak száma megduplázódott (9. táblázat). Ha a legnagyobb (1300 ha-
os) mintaterületünket vesszük, a nagyobb padkahátak száma ma 1,5-szerese az eredetinek. 

A terepi ismereteink alapján megbecsülhetjük a tényleges felszínpusztulást, ha az átlagos 
Padkamagasságot 50 cm-nek vesszük és megszorozzuk a degradálódott talaj területi értékével. 
A lepusztult anyag mennyisége csak ennél a pár padkánál több mint 1000 m3. Ezek a körülbe-
lüli értékek egyrészt ráirányítják a figyelmet a síkvidéki erózió fontosságára, másrészt össze-
hasonlítási alapot jelentenek a folyamatos méréseink kiértékelésénél. Egy 500 ha-os lehatárolt 
részen 25 ha, azaz a felszín 5 %-a pusztult le. Ez az átlagos padkamagasság mellett 125.000 
m3 anyag lepusztulását jelenti, vagyis az erózió mértéke 2,5 m3/év/ha. Igaz, ennek csak egy 
része hordódik el a területről, mert a sziklankán és a sziklaposon jellemző az akkumuláció. Ez 
az érték alapvetően elenyésző a dombvidékeken, vagy a futóhomokon mértekhez képest 
(Barta 2001, Szatmári 2004), de itt egy tökéletesen sík, kvázi természetközeli, védett területen 
Meglepően nagynak mondható. 

9. táblázat Az erózió mértéke az 52. ábra szikpadkáinál. 

Szikpadka száma Eredeti terület |ha| 1982. évi terület fha| Feltételezhető erózió ImJ/évl 
l 14,58 12,45 kb. 100 
2 1,78 1,27 25 
3 4,8 1,9 > 100 
4 6,5 5 75 
5 2,4 0,6 90 
6 r i7 , i8 11,2 >200 
7 10,9 5,2 >200 
8 0,9 0,8 10 
9 1,7 1,1 30 
10 1,1 0,6 25 
11 2,2 1,7 25 

A pusztulás mértéke jelentősen függ az erózió által „megtámadható" perem hosszától. 
Mindez arra a veszélyre is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalt út- és 
csatorna-létesítések tovább növelik az eróziót, mert újabb támadási felületet adnak a lepusztu-
lásnak (53. ábra). Az állatcsordák fő útvonalai mentén (itatóhelyek, kutak környéke) is jól lát-
hatók a bemélyülések a padka-hátak felszínén és alakjainál. Szolonyec talajnál a csatornázási 
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munkák miatt 30 éve elkezdődött padkásodás mentén, egy 3 m mély árokba már 180 cm 
anyag lerakódását is megfigyelték (Tóth Cs. 2003). 

A gépjárművek által használt utak térképezésének nehézségét az adja, hogy a puszta terü-
letén a keréknyomok nem csak a bejelölt utak vonalát követik. Az időszakos vizenyős, mo-
csaras jelleg miatt a tényleges utak elsősorban a padkák tövében futnak, többször is 20-50 m-
es szélességben, erőteljesen fokozva az erodálódás mértékét. A mezőgazdasági táblák kör-
nyékén a traktornyomok és gépjárműfordulók láthatóan nagyobb hatást fejtenek ki a felszínre. 
A talaj minősége miatt a keréknyomok mélyedéseinek vízgyűjtő és akkumulációs hatása a 
szik-laposokon keresztülmenő utak mentén lineáris vegetációs szerkezetet eredményez. Akár 
egyszeri, de mély nyomot hagyó kerék hatása még a mélyedés feltöltődése után is kimutatha-
tó. A pusztán keresztülfutó, szük kis csatornák a padkák közelében a talajtakaró degradálódá-
sában is szerepet játszanak. Kívánatos lenne az autóforgalom betiltása és a nagytestű állatok 
legeltetésének korlátozása (Horváth 1997). 

A csökkenő terület mellett a vizsgált szikpadkáknál a kerületi értékek általában nem vál-
tóznak. Az ilyen jellegű tagolódásban, több esetben is megfigyelhető a paraméterek fejlődé-
sének legintenzívebb változata; csökkenő terület mellett nő a padkaperem hossza (52. ábra: 1, 
4 , 7, és 8-as szikpadka). Ezeket a padkahátakat csak a formájuk alapján is különösen sérülé-
kenynek minősíthetjük, itt a talajdegradáció felgyorsulása várható. 

53 ábra A tájhasználat és a padkás erózió kapcsolata (háttér: légifotó 2000.) 

Érdemes térben és időben megvizsgálni e lineáris jelenségek padkásodást befolyásoló ha-
tását (54 ábra) Az utak, csatornák hálózatának erőteljes sűrűsödése kijelöli a fokozottan ve-
szélyeztetett területeket,'és jól mutatja, hogy a tájhasználat az erózió talán legfőbb okozója. 
Az 1360 ha-os nagy mintaterületen e lineáris jelenségek hossza az I. katonai térképen még 
csak 6 km voít majd a II. katonai felmérésen már 25 km, 1960-ban 35 km, a 2000. évi 
légifotón pedig több mint 51 km (a III. katonai térképen nem ábrázolták az utakat)! 1852-ben 
nié a terület 97 %-a a 0-10 m/0,25ha-os útsűrűségi kategóriákba tartozott, de 2000-ben már 
40g%-oTa 10-30 m/0,25ha-os osztályok részaránya. 
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A távérzékelési és terepi vizsgálatainkban elsősorban az alakváltozásuk, vagy az 
antropogén tevékenység miatt gyorsabban pusztuló padkákat vizsgáltuk meg figyelembe véve 
az 52., 53. és az 54. ábrán lehatároltakat. 

Uthálózatsürüség [m/0.25 ha] 
15-17.5 
17.5-20 
20-22.5 
22.5-25 
25-27.5 
27.5-30 

0-2.5 • 2.5-5 
5-7.5 
7.5-10 
10-12.5 

BBS 12.5-15 

£2J szikpadkak -1982 méter 

5 4 ábra A mesterséges, l i n e á r i s jelenségek (utak, csatornák, csordajárások) hálózatsürüsé-
54. abra A mesterség ^ ^ alakulása Miklapusztán 

1980 2000 közötti időben jól megfigyelhető, degradálódó felszíneket a mintaterületen 
1980-2000 kozoni io k b d ü l i s t é r b e n koncentráltan figyelhetjük meg (1, 

is valamint az alabbi^elsoroltp ^ ^ ^ A z ^ m é n é k e e p a d k a p e r e m e k h á t . 

, 5, 6, 9, iu, , , » nrn/pv míe a legnagyobb hátrálás a 6-os padka északi peremén 
ralo peremein a ^ ^ h a j 0 ,75 1 m/év értékekkel. Érdekes, hogy több esetben 
es a 12-es padka ^ » P i n terpretálhatók a magasabb értékek. Jó példák erre a 16-os is a kisebb padkahat « ^ n e l m P ^ ^ ^ ^ h a s o n l ó a n a z ^ ^ ^ 
szamu terület kis padkaszigete^ ^ i s l á t h a t ó h a t é r k é a l ü e r ó z i ó s d . 

a , a p j á n 18 t a l a j p u s z t u l á s t ' d e a 

újabb g y o r s a t é v b e n végeztünk méréseket az északi ré-
eJ ' han mind adatmennyiségben az utóbbi módszer emelhető ki, amelynek 

eredménve ^ S t jó'tulajdonságok miatt, ilyen rövid időtartamon belül összehasonlítha-
eredmenye, az emmeu j j p ö c é l u n k a t a 2000-2003 közötti különbségek kimutatását a 

0,75-1 m/év-es padkahátrálásra alapoztuk, amit a nagy 
terkepek alapjan te (pixelméret = 68 cm) alapján megfigyelhetnénk. Az ennél 
geometriai E l b o n t á s ai b . ro^P^ ^ ^ n e m m u t a t h a t ó k j A z ^ 2 4> 9> 10> é s u . e s 

számú módiknál felvételezett padkaperem, és a szikpadka határa (3000 pont) alapján adott 
időben nem tudtunk határozottan eróziós, lepusztult peremeket lehatárolni. Mivel az 
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antropogén tevékenység állandónak tekinthető, valószínűleg a másik legfontosabb erodáló té-
nyező, a nyári időszak nagy mennyiségű és nagy intenzitású csapadékai maradtak el e 3 év so-
rén. Tapasztalataink alapján a padkák pusztulása jelentősen függ a magasságuktól. A lanká-
sabb padkák esetén a növényzet gyakran megvédi a peremet a támadó erózió hatásaitól. Ezért 
az EOTR szerinti magassági értékek mérésével, illetve a peremek és sziklankák együttes fel-
vételezésével részletesen ki tudjuk jelölni a jelenleg legmagasabb (1,05 m), illetve a legmere-
dekebb, vagyis a leggyorsabban pusztuló szikformákat (55. ábra). 

A térképek alapján feltételezett lepusztulást a terepi és távérzékelési mérések együttes al-
kalmazásával csak úgy tudjuk bebizonyítani, illetve újraértékelni, ha a mérőállomással, szte-
reo-képpárokkal 3-5 évenkénti méréssorozatokat tervezünk (az előbb említett attribútumok-
kal). így megkaphatjuk a választ a felmérés jelenlegi pontatlanságaira. 

55. ábra A terepi mérések pontjai és előzetes értékelésük 

7.3 A folyamat következményei 

Kutatásaink alapján megállapítható, hogy a padkás erózió viszonylag gyors, a területet il-
ívuimasai m FJ t á ; f n r m á ló tényező. Miután az erozio merteke jellemzően cm-es, 

etően az egyik már egy-két évtized alatt is tetemesek. A folya-
matn^'lega^ább két fontos következménye van Egyrészt jelentős talajpusztulással jár, más-
rész sokfelé a tájképi jelentőségű mikrofonnak pusztulását okozza a termeszetes korulme-
eszi soKieie a iaj y ^ ó y á s á r a a fokozott védettség mellett sincs mód. A drasztikus terü-

nyek kozott is, s azo | á , t iegeltetés, vonalas létesítmények létesítésének tilal-
kthasználati' ^ ^ ^ ^ j f a i a t . Amit a térképek, légifotók kiértékelése alapján jól 
S é k e l t e t t ó n k az padkahátaknál jellemző fragmentáció. Miután a padkás erózió kialakulá-
srhoTrsaVa keWeti lépést kell megtenni" (ezt sajnos már visszavonhatatlanul megtettük) és 
sahoz csak a »^zaei^ n e h e z e n megállítható, nem kell nagy jósnak lennünk ahhoz, 
hogy előrdelezzük ezen tájértékünk megállíthatatlan megsemmisülését. Mindez azt is jelzi, 
hogy a természetvédelem nem elégedhet meg csupán a passzív módszerekkel e területen. 

y 
s 

padkák 

/ 
/ 
r 

i mérés mérőállomással - 2003 
alsó perem - augusztus 
felső perem - augusztus 

• alsó perem - szeptember 
felső perem - szeptember 

mérés GPS-el - 2002.július 

/ \ / utak, csordajárások 
/ \ / padkahatár ortofotó alapján 

gyors lepusztulás iránya 

perem 

/ 
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Az éghajlati változásokhoz kapcsolódó talajvízszint-változások, illetve a részben az ezek-
kel összefüggő talaj és vegetáció módosulások nyomán a táji változások is szerepet kaphatnak 
az eróziós formák átalakulásában. Ennek egyelőre ellentmond a 100 éves hosszú időtartamú, a 
20 éves rövidebb és a 3 éves legrövidebb időközök vizsgálata, mely szerint a talajdegradáció 
átlagos üteme nem változott. 

Az oknyomozó vizsgálatunk során felvetődik az a fontos kérdés, hogy hogyan távozott el 
területünkről a több mint százezer m3 lepusztított anyag? Vannak ugyan pontos adatok arról, 
hogy a múlt század végén a bepárlódó vízből tetemes mennyiségű sziksót gyűjtöttek3 a terüle-
ten, azonban a rendszeres vízelvezetés hiánya miatt leginkább a szél általi anyagelszállítást 
tartjuk a legvalószínűbbnek. 

3 A Kereskedelmi Közlöny 1893. évi kimutatása szerint a legtöbb hazai sziksót termelő település Akasztó volt 
évi 4 -5 ezer mázsával (Aradi-Iványosi 1996). 
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8. ö s s z e g z é s é s j a v a s l a t o k 

A távérzékelési módszerek használata a tájváltozások vizsgálatában a leggyakoribb al-
kalmazásokközé tartozik. Az aktuális, hiteles adatok alapján a kiszáradás szarazodas fo ya-
matának lTkáHs és regionális léptékben, e módszerekkel v é g e t t ^ ^ ^ ^ 
beli- és térbeli elemzésével nemcsak a metodika teren mutattunk be ujdonsagokat, hanem egy 
komphx természetföldrajzi folyamat jellemzését is megadtuk. Az eredmenyek bizonyítják, 
hogy csak aüépt^ t^képí és terepi adatok együttes alkalmazásával folytathato, a valtozasokat 

n y ™ ^ h o g y összeállítható olyan, a térbeliséget előnyben részesítő adatrendszer, 
ami lehetövétesziaz elmúlt idők táj változásainak pontos értékeleset akar kétszáz evre visz-
szamenőleg is Az i"y kfalakított rendszer a földrajzi folyamatok értéke ésével a mai gyakor-
lati feladatok megvSósításál is segíteni tudja. Lehetőség nyílik arra hogy terben pontosan 

u leiaaaiüK meg . . . . a m e lyek beavatkozást, tervezest igenyelnek. 
tényezők adataival illetve más, feltételezhetően 

^ ^ Z ^ n L l M bevonásával tovább fejleszthető, pontosítható. A táj-
változás vizsgálatában, önmagában is nagy lehetőség, hogy a geomfonnatikai módszerek al-
kalmazásával a kompi« földrajzi elemzésekhez a már rendelkezésre allo adatoka is fel lehet 
dolgozTTmultidiszciplináris vizsgálatokban a minél hosszabb idosoru meteorobgiai mere-

1177 , • , , /„¿iHá.il SPD vaev a ta ajvizadatok alapjan letrehozhato felület-
számítható mdexek(peWau SPI vagy ^ ^ ^ ö s s z e v e t é s é r ö l v a n 

modellek elemzése csak egy-egy példa a SOK. KO W n a „ v o b b súllval a csanadék a 
szó annál objektívebb az eredmény, de az Alföldet illetően a legnagyobb súllyal a csapadék, a 
talajvíz és a ájhasználati adatok kell, hogy szerepeljenek. . , ,, ,, 

idjuaa Sa á i a t 0kban érdekes minőségi paramétereknek a taverzekeleses 
adatfpWételeJése0^elmúlt évtizedekre vonatkozóan több szempontból is korlátozott, de a jö-
vőZen e ^ e operatívabb és költséghatékonyabb lehet. A dinamikus v^sgálatokra rendkívül 
jól használható egyre nagyobb geometriai felbontással biro nagy idofe bontású foldmegfigye-
Í ő m ™ ( / az egész ország teniletére ma csupán pár tízezer forint. Évente 
Ift 7 i T Zndkívül heterogén területhasználatu területeken is alkalmazható, akar az egesz 
ország m e g f i g y e S e alkalmas és jó mintavételezésű adat feldolgozásával pótolhatatlan regi-
onTl s l l Í k ü megf gyeléseket tehetünk. Véleményünk szerint nincs ennél jobb területi és 
^ b e l i értékeiéi lehetőség a szárazodási jelenség alakulására vonatkozólag. Ezek alapján a 

uucu ciic c módszerekkel együtt, részletes, regionális biomassza-monitoring fel-
módszerek alkalmazása-értékelés elemekből 

felénhett rendszera L e h o z á s a után kis költséggel fenntartható! Tulajdonképpen az 1980-as 
év k t k dő globális bioszféra monitoring magyarországi változatát hozhatjuk létre. 
Kedvező hogy hazánkban több intézmény is rendelkezik az ehhez szükséges adatok vételével 
(FÖMI OMSZ ELTE) Az ilyen módszerek segíthetnek abban is, hogy az „altalanossag 
szintjén" megfogalmazott feladatok operatív szintű programokká alakulhassanak. A hosszú 
időtartamú multispektrális vizsgálathoz szukseges szoros kapcsolat megtalalasa a kulonbozo 
J S f a idöbdlifelbontású műholdképek között (MODIS-LANDSAT) jelentheti az újabb 

PerSPe^.1Va.t 3 ^f^iaUiotó tényezőket illetően, a mintaterületeink felszínén több helyen is 
A kiválasztott iaju f eihetünk meg, A z j 990.es évek végétől jelentkező 

mennyiségi és minőségi degraauuw j ° . & ,J 

c d k bb évek pozitív hatásai nem altalanosithatok sem regionális, sem lokális lépték-
ig^ lem Sa vegetáció a vizes élőhelyek, a talaj bizonyított változásainak kiterjedése ma még 
nem túl ielentős de jól mutatja a veszélyeket, hogy nem egy esetben már a rövid vizsgálati 

n iui je , találhatók olyan eltérések és trendszerű folyamatok, amelyek a szárazodás 
következniényén*ek tekinthetők. Gondoljunk csak a nagy területeken gyorsan sztyeppesed« szi-
kesekre vagy a nemzeti parkban a belvizes időszakban is csak reszben es idoszakosan ujjae-
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ledő vizes élőhelyekre. Ezért a jövőben az „ex lege" is védett szikes, vizes élőhelyeken 3-5 
évente alacsonyrepülésü, nagyfelbontású infravörös képkészítést javasolunk kora nyáron, nyá-
ron és ősszel (június eleje-augusztus közepe-szeptember vége) az éves vízforgalom területi 
vizsgálatára. Szükséges a belvizes időszakok felvételezése is. 

A vízvisszatartásra és a vízpótlás erősítésére vonatkozóan gyors intézkedésekre és cselek-
vésre lenne szükség és érvényt kell szerezni az eddigi határozatoknak (lásd. 3.1.3. fejezet). 
Félő, hogy az éghajlatváltozást tekintve a földrajzi szempontból alapvetően érzékeny Duna-
Tisza közén a klimatikus hatások és a nem megfontolt emberi beavatkozások egymást fokoz-
va irreverzibilis folyamatokat idéznek elő még a védett, természetközeiibb területeken is. Ez a 
változás lényeges, tájképi jelentőségű átalakulásokkal jár. 

A folyamatoknak ugyan többnyire kedvezőtlennek minősíthető hatásai vannak, de megíté-
lésük esetenként mégis némileg árnyaltabb. Például hogyan minősítheti egy agrármérnök, vagy 
egy ökológus a szikeseken többfelé tapasztalható sótlanodási folyamatot: kedvezőnek, mert egy 
rossz talaj a mezőgazdaság számára jobb talajjá alakul, vagy kedvezőtlennek, mert a Jellegze-
tes magyar szikes puszta" megszűnik? Tudatosítani kell a társadalomban a szárazodás hátterét, 
következményeit, a vízkészletek szakszerűtlen felhasználásának következményeit. 

A szárazodással kapcsolatban nemcsak a tudománynak, hanem a környezetpolitikának is 
véleményt kell nyilvánítania. Eredményeink is bizonyítják, hogy a fenntartható földhasználat-
ra való törekvő döntéshozás a készülő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban is kény-
telen lesz fokozottan figyelembe venni a valószínűsíthető tájváltozásokat. 



SUMMARY 

Multispectral remote sensing analysis is considered to be one of the most frequently used 
and general tool in landscape change assessment. On the evidence of current and valid data 
^ t h this tool we could qualify the statistical and temporal-spatial features of geogranhiral 
Processes caused by aridification on a local and regional scale and we could develop som 
Methods. The results show that a monitoring research could be made only by annlirahnf 
"Mages, maps and field works together. y y dPP l l c a t m8 

We proved that it is possible to built a such data system, which has spatial preferences 
11 c o u i d b e used in the evaluation of landscape changes for the last 200 years The svste 

constructed above could help to solve some practical problems today by the analysis Vf 
geographical processes. There is a possibility to forsee the damaging effects in a certain 
and thus to give help in spatial planning. m a r e a 

The system is open, therefore it can be developed to be more objective with the assesm 
ot other effectively endangered areas and with other landscape factors. Of course we can u 
he available spatial or statistical data, and this is one of the greatest possibility of GIS ' tlT 

complex geographical analysis. One example on the application of the many ones is" th 
Mgital surface modell, what we can use in the multidisciplinaiy examinations of lonoer I n 
better time resolution data: i.e. meteorological indices (SPI) or ground-water data The m ! 
Mtrerent data compared the more objective the results will be, but we must give 
importance to precipitation, wetness conditions (i.e. groundwater level) and the b n ^ ^ 
because these are the dominant factors on the Great Plain. U s e ' 

The interesting qualitative parameters for the analysis of the landscape chanee f r o m th 
Point of view of remote sensing is quite limited, but can be more operative and exnen.T 
efficient in the future. For the dynamic research very good time resolution earth observer!" 
mmote sensing data are available, having more and more detailed spatial resolution -ru 
Pnce is for the whole country today only two hundred euro (so almost is a free d l T 

hroughout a year 10-12 maximum value composit (MVC) images are available off 
good spatial data sampling and it can be used very well in the dynamic analysis even o h ® 
erogeneous land use areas on the regional scale. Our opinion is that this is the be h v 
to observe the spatial and temporal evaluation of the effects of climate change 0 n T ] ? 
scape. We propose to develop a regional biomass monitoring, which could annlv th u 
Mtroduced in this thesis. The elements of the constructed system are the dat b 
Methods-evaluation, which could be supported with low expenses during o n e L l ^ u ^ 
Hungarian version of the Global Biosphere Monitoring Programme, what hi le J^

8

' 
the 1980 years could be created. Fortunatelly there are some institutions in H S 1"C e 

have an antenna to download such images. Through remote sensing methods"th83^' W h l C ? 
Programs could be transformed to operative ones. The new perspective for th f " g e n e r a l " 
term multispectral analysis is the development of connection between the d i f w " ? " 
•mages data, making possible to use good temporal resolution images with t h e ™ V * 
resolution images (MODIS-LANDSAT). B W U t l t h e 8 o o d spatial 

We have registrated degradation processes of some selected landscane ferto , 
ments on several study areas. The positive effects of the period with more n r e e i n l l e l e _ 

•n the late 1990's are not general. The documented changes of the vegetaZ^ P T f r t e d 

soil are not always well-visible today, but we can see the hazard if we c o m S r a u a n d 

nod of these changes and this trends which are the consequences of aridification t k P C" 
sequences are the harmful vegetation invasion on salt affected soils and f th °0n" 
Partial, highly protected wetlands relive in the wet years with inland water T h e r e ? ^ * ^ 
Pose taking infrared images with large spatial resolution from these area in J v a y Z T y ^ 
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We could observe the water-circle with multitemporal images (images from June, middle of 
August and late September), besides the observation on inland waters is also important. 

We need immediate arrangement and action to keep back waters and to make the water 
compensasion stronger on the area and to validate the national decision (see Chapter 3.1.3.). 
From geographical viewpoint the Danube-Tisza Interfluve is an sensitive area, therefore the 
climatic effects and the unjudicious anthropogenic activity are very dangerous and increase 
the effect each one other. They also cause irreversibile processes on the strongly protected and 
°n quasy native areas. 

The changes will cause substantial transformation in the landscape scene. The 
aridification process has generally unfavourable consequences, but its judgement is a little bit 
more nuanced. For instance, the decreasing salt content in the salt affected soils is a 
favourable process in an agricultural viewpoint, beacuse it enlarging the potentially 
agricultural areas, but this is an unfavourable process in ecological viewpoint, because it 
terminates the life of the typical Hungarian plain, the „puszta". For the whole community 
must be made to be aware of the backgrounds and consequences of aridification and of bad 
Water management. 

Adjoining the science the environmenatl policy also has to give an opinion about the 
aridification. The results of this research proves, that the decision makers have to take into 
consideration the landscape changes in the sustanaible land use. The National Agricultural-
Environmental Protection Programme is a good opportunity to do it. 
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