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Az emberi tájhasználat az elmúlt 200 évben alapjaiban alakította át a magyar tájat. Az egykori 

erdık, gyepek, mocsarak egy részén szántók, települések, ipartelepek és közlekedési 
infrastruktúrák jöttek létre, a növényzeti örökség megmaradt állományai pedig a gazdálkodás 
nyomait viselik magukon. Kérdésünk az volt, hogyan számszerősíthetı ez a változás úgy, hogy 
egyszerre figyelembe vegye a kiterjedés és a természetesség változásait.  

Az MTA ÖBKI-ben az elmúlt években a MÉTA-program (Magyarország Élıhelyeinek 
Térképi Adatbázisa, Molnár et al. 2007, Horváth et al. 2008) során az ilyen jellegő elemzések 
céljára fejlesztettük ki az ún. növényzetalapú természeti tıke indexet (Czúcz et al. 2008). Ez az 
index a máig megmaradt természetes növényzeti örökség területének (az ország területének 
százalékában) és természetességének (az egykori természetes állapot százalékában) szorzata 
(részletesen lásd Czúcz et al. 2008, ill. a csatolt anyagban). A kapott százalékérték megadja, hogy 
Magyarország egykori természeti tıkéjének hány százaléka maradt meg napjainkig.  

Hazánkban még nem készült el ezen index történeti változásainak rekonstrukciója. Az alábbi 
anyag ennek elsı becslését vállalta fel. Az eredményeket érdemes tovább finomítani, de ez 20-30 
szakértı, 3-4 éves munkája lesz. 

 
Módszer: Munkánk során feldolgoztuk a KSH honlapján található országos gyep, erdı és 

nádas adatsort. A KSH adatait a MÉTA adatbázis, az Országos Erdı Adattár, a Duna-Tisza köze 
élıhelytérképe és a CORINE Felszínborítási Térkép (CLC 50) adataival vetettük össze. További 
fontos adatforrásaink voltak: Bedı 1885, Benda 1973, Fazekas 1971a,b, Halász 1960, 1994, 
Horváth 1969, Lırincz 1978 és Vinceffy 1988, 1993. Fenti adatok alapján megbecsültük a hazai 
gyepek, erdık és mocsarak kiterjedésének változását. A természetességre vonatkozó adatokat a 
MÉTA-adatbázisból nyertük. Ezt vetítettük vissza tájtörténeti, tájhasználat-történeti ismereteink 
alapján (Bölöni 2004, Biró 2006, Molnár 2007 és a bennük lévı irodalmak, valamint a 
hivatkozásokban felsoroltakkal). A módszerek részletes leírását lásd a mellékletekben. 

 
Eredmények 
 
Az erdık és fátlan élıhelyek területi változásai 
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1. ábra. A magyarországi erdık és gyepek területi változásai az elmúlt 150 évben (hektárban). Mindkét 
esetben feltüntettük a természetközelinek tekinthetı állományok (ıshonos fafajú, természetes erdık és 
ısgyepek) területi változását is. Jól látható, hogy hazánkban a természetesebb gyepek területe meredeken 
csökkent, a természetesebb erdık területe ennél jóval kevésbé, ugyanakkor az alacsony természeti értékő 

telepített faállományok területe meredeken növekszik. 
 
A gyepek kiterjedésének és természetességének változása: 1867 és 1913 között az összes 

gyepterületnek közel 40 %-a pusztult el (ez átlagosan mintegy évi 1,1 %-os csökkenést jelent). A csökkenés 
legfontosabb okai a következık voltak: a lecsapolt területek mővelésbe vonása, a legelı-elkülönözés, az ezt 
követı tagosítási és parcellázási hullám, a mezıgazdaság kapitalista átalakulása, és a piacok megnyílása a 
vasúthálózat kiépülése révén. A legelıterületek csökkenésével a legeltetés intenzitása fokozódott. Az 1913 
utáni 30 évben a pusztulás üteme lassult (0,16 % évente), de a gyephasználat intenzitása nıtt 
(intenzifikálódás, Zöldmezı mozgalom, felülvetések, gyepjavítások, rendszeres tárcsázások). 1948-tól újra 
felgyorsult a gyepcsökkenés (évi 1,8 %), melynek fı oka a termıterület növelése volt (sok gyepet 
beszántottak, miközben a gyenge termésátlagú szántókat átminısítették gyeppé). Ez a korszak 1954-ig 
tartott, majd 1961-ig a gyepterület csökkenés mérséklıdött. Az 1960-as évek elején megalakuló TSZ-ek 
hatása a gyepadatokban jól tükrözıdik (vö. a mezıgazdaság szocialista átszervezése, 1959). Ekkor a 
termésátlagok fokozása érdekében újabb gyepbeszántásokat végeztek, így a csökkenés üteme ismét 
felgyorsult (2,5 % évente). 1967 és 1984 között a gyepterület-csökkenés ismét lassult, de az 1960-as évektıl 
intenzívvé váló gazdálkodás (felülvetés, gyepjavítás, öntözés és lecsapolás, belvízrendezés) miatt a gyepek 
degradációja tovább folytatódott. 1985-tıl 2000-ig folyamatos, lassú területi csökkenés tapasztalható (évi 
1,13 %, majd az utóbbi 10 évben 0,5 % körül). Közben egyre gyakoribbá váltak a használat alóli 
felhagyások, terjednek az inváziós növények, a gyepek avarosodnak, mindezek fokozottabb degradációt 
okoznak. 
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2. ábra. A fátlan élıhelyek (gyepek és mocsarak, valamint nádasok) természeti tıkéjének változása az 

elmúlt 150 évben. A tıke értéke ezidı alatt kevesebb, mint negyedére csökkent, és a csökkenés tovább 
folyik. A másodlagos gyepek (zömmel parlagok) e csökkenést nem tudják fékezni, mert regenerációjuk 

nagyon lassú. 
 

Az erdık kiterjedésének és természetességének változása: Hazánkban (jelenlegi területtel számolva) 
a faállománnyal borított terület – közismert módon – 1790-1925 között elıször mintegy 2 300 000 ha-ról 
1 100 000 ha alá csökkent. Ez majdnem 1000 ha/éves ütemet jelent. Ennek elsısorban az erdıirtások voltak 
az okai. Ezt követıen a faállománnyal borított terület az erdıtelepítéseknek köszönhetıen 1 800 000 ha-ra 
nıtt. Ugyanakkor az eredeti erdık fiatalosok nélküli kiterjedése – eddig gyakorlatilag ismeretlenül – a 18. 
század végi 1 500 000 ha-ról 2005-re gyakorlatilag folyamatosan csökkenve 600 000 ha-ra csökkent – és 
semmi okunk feltételezni, hogy ez a csökkenés megállt volna. Ha a kiterjedési adatokba az eredeti erdık 
adott idıpontban erdınek nem számítható, de a jövıben vélhetıen erdıvé visszaalakuló területeket 
(fiatalosok, üres vágásterületek) is arányosan figyelembe vesszük, akkor a számok ugyan mások, de az 
irány azonos: 2 200 000 ha-ról 820 000 ha-ra. Azaz a 18. század végén meglévı természetes erdıknek ma 
alig a 40%-a maradt meg. A természetes erdık fogyásának legfıbb oka a 20 század elejéig alapvetıen az 
erdıterület általános csökkenése volt, de a 19. század végén már jelen volt az erdık átalakítása „származék 
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erdıkké” (olyan faállománnyal borított területté, amely faji összetétele alapján már nem tekinthetı az 
egykori természetes erdık maradványának). A 20. század elején kezdıdött „erdıtelepítések” a természetes 
erdık területét nem vagy alig növelték. Ennek oka, hogy részben a telepített fafajok idegenhonosak voltak, 
részben hiába telepítettek országosan ıshonos fafajokat egy területre, ha ott azok a termıhelynek nem 
„megfelelıek” (az adott termıhelyi körülmények között természetesen nem vagy csak alárendelt 
mennyiségben fordulnának elı) vagy az erdı további fontos faji összetevıi (elsısorban az erdei lágyszárúak 
és állatok) továbbra is hiányoztak. Utóbbiak elméletileg késıbb betelepülhetnek, de ez igen hosszú (inkább 
évszázados idıléptékő) folyamat. Ugyanakkor csökkentette az egykori természetes erdık területét az 
állományok egy részének drasztikus átalakítása is, amikor a fajkészlet az adott erdı felújítása során olyan 
mértékben megváltozott, hogy az adott állomány a természetes erdı jellegét elveszítette (elsısorban 
fafajcsere idegenhonos vagy termıhelyidegen fafajokra). 
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3. ábra. Az erdık és faültetvények természeti tıkéjének változása az elmúlt 200 évben. A tıke értéke 
ezidı alatt megfelezıdött, amit a telepített erdık kiterjedésének lényeges növekedése sem tudott 

kompenzálni, hiszen ezen faállományok természeti értéke csak igen lassan nı. 
 
 
A természeti tıke változásának összesítése 
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4. ábra. Az erdık, a fátlan élıhelyek és a kettı együttes természeti tıkéjének változása az elmúlt 150 
évben. Hazánk az elmúlt 150 évben elvesztette növényzetalapú természeti tıkéjének közel kétharmadát. 

Ennek jelentıs részét gyepjeink és mocsaraink területvesztése és jellegtelenedése tette ki, de a 
természetközeli erdık természeti tıkéje is 40%-kal csökkent. 
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5. ábra. Az erdık, a fátlan élıhelyek és a kettı együttes természeti tıkéjének változása az elmúlt 60 
évben. A természeti tıke ebben az idıszakban évi 0.395%-kal csökkent. Ez elsısorban a fátlan élıhelyek 
(gyepek és mocsarak) területi csökkenésébıl és a megmaradt állományok jellegtelenedésébıl származott. 

 
A természeti tıke index-szel kapcsolatos további lehetıségek és teendık 
Hazánk növényzetalapú természeti tıkéjének változását pusztán a KSH adatai alapján nem 

lehet monitorozni (sem a múltbelit, sem a jövıbelit), hiszen ehhez a kiterjedésadatok nem 
elégségesek; mindenképpen szükség van a növényzet természetesség-változásának ismeretére. A 
CORINE Felszínborítási térképezés ugyan elkülöníti a természetesebb és degradáltabb gyepeket, 
de mivel ezt mőholdfelvétel alapján (és nem botanikus szakértıkkel) teszi, ezért pontos 
monitorozásra ezen adatok sem elegendıek.  

Egyelıre a legmegbízhatóbb adatokat a hivatásos természetvédelem által mőködtetett Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Program (NBmR) nyújthatja, amely az ország 3%-án végez élıhely-
térképezést 10 éves visszatérési idıvel. Erdık esetében a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Növénytani Tanszéke által koordinált TERMERD program jövıbeli megismétlésével juthatunk 
monitorozási adatokhoz. Szükség lenne a hazai gyepterületek gazdasági-természetvédelmi 
térképezésére, de erre sajnos kevés esélyt látunk.  

A fenti adatsorok lényegi pontosítását, élıhelyenkénti elkészítését vállalta fel egy most beadott 
pályázat. Ennek nyerése esetén 2015-re lényegesen pontosabb adataink lesznek. Távlatilag igen 
fontos a hivatásos természetvédelem által megindított Natura 2000 élıhely-térképezés, amely az 
ország 20%-át kívánja feltérképezni kb. 2020-ra. E térképek részleges megismétlése szintén olyan 
adatokat eredményez, amelyekbıl kiszámolható a természeti tıke index változása.  

 
Fontosabb hivatkozások: 
Bedı A. 1885: A magyar állam erdıségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása I-IV. Földmővelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi 

Minisztérium, Budapest. 
Benda Gy. 1973: Statisztikai adatok a magyar mezıgazdaság történetéhez, 1767-1867. Budapest. 
Biró M. 2006: A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén. Ph.D. értekezés. Pécs, 

Pécsi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola. 
Bölöni J. 2004: Többszempontú erdıtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén. Kézirat, Doktori (PhD) értekezés, Nyugat-

Magyarországi Egyetem, Sopron. 
Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát Z. 2008: The Natural Capital Index of Hungary. Acta Botanica Hungarica. 50, 

Suppl., 161-177. 
Fazekas B. 1971a: Mezıgazdasági statisztikai adatgyőjtemény, 1870-1970. Földterület - Országos adatok. Budapest, Statisztikai 

Kiadóvállalat. 
Fazekas B. 1971b: Mezıgazdasági statisztikai adatgyőjtemény, 1870-1970. Földterület - Megyei adatok. Budapest, Statisztikai 

Kiadóvállalat. 
Halász A. 1960: Erdıgazdaságunk, faiparunk és faellátásunk helyzete és fejlıdése 1920-1958-ig. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 

Budapest. 
Halász A. 1994: A magyar erdészet 70 éve számokban. 1920-1990. FM Erdırendezési Szolgálat, Budapest. 



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  
 

5 

Horváth F., Molnár Zs., Bölöni J., Pataki Zs., Polgár L. Révész A., Krasser D. és Illyés E. 2008: Fact sheet of the MÉTA Database 
1.2. Acta Botanica Hungarica 50: 11-34. 

Kaán K. 1927: A magyar Alföld. Gazdaságpolitikai tanulmány. MTA, Budapest, 1927. 351 pp. 
KSH adatok (www.ksh.hu) 
Lırincz József (szerk) 1978: Gyeptermesztés és gyephasznosítás. Budapest, Mezıgazdasági Kiadó, pp. 339. 
MÉTA adatok (www.novenyzetiterkep.hu) 
Molnár Zs., Bartha S., Seregélyes T., Illyés E., Botta-Dukát Z., Tímár G., Horváth F., Révész A., Kun A., Bölöni J., Biró M., 

Bodonczi L., Deák J.Á., Fogarasi P., Horváth A., Isépy I., Karas L., Kecskés F., Molnár Cs., Ortmann-Ajkai A., Rév Sz. 2007: 
A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica. 42, 225-
247. 

Molnár Zs. 2007: Történeti tájökológiai kutatások az Alföldön. Doktori Értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Botanika Doktori 
Iskola, Pécs. 

Rapaics R. 1936: A magyar erdık számokban. Természettudományi Közlöny 68. 1045-1046: 89-90. 
Vinceffy Imre 1988: Javaslatok gyepgazdálkodásunk fejlesztéséhez. Debrecen. ISBN 963 7177167. pp166. 
Vinceffy Imre 1993: Legelı- és gyepgazdálkodás, Budapest, Mezıgazda Kiadó, pp. 400. 



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  
 

6 

ERDİK ADATAI ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
Bölöni János (MTA ÖBKI, jboloni@botanika.hu) 

 
 

Erdıterület kiterjedése (erdısültség) 
 
Különféle forrásokban megjelent országos területadatok és részben megyei területadatok 
összesítésével kapott adatsor – valójában (pontosabban fogalmazva) a faállománnyal borított 
terület és az üres (vágás-) terület összegét jelenti. 
 
Problémát okoz, általánosságban: 
1. Az adatok „teljessége”, azaz minden erdı szerepel-e az adott nyilvántartásba (elsısorban a 18-
19. századi adatsorok esetén); 
2. Az ország összterülete. Ezt jelenleg megközelítıleg 93 000 km2-nek tekintjük, de több korábbi 
forrásnál ez kisebb – részben mert kisebb területet tartottak nyilván, részben (1920 elıtt) az ország 
közigazgatási beosztása más volt, a korabeli megyék egy része ma már nem része az országnak. 
Ezek esetében becsülni kellett, hogy a megye korábbi kiterjedésére ill. erdıterületének mekkora 
aránya esik a jelenlegi országhatáron belülre – ez lehet azonos, de eltérı is, pl. a korábbi Hont 
megyének 21%-a esik a jelenlegi országhatáron belülre, de ez csaknem teljesen erdıs mai is, így 
becslésünk szerint a korabeli megye erdeinek kb. 37%-a lehetett a mai országhatáron belül 
(részletesen: 1. melléklet). 
3. Az „erdıterületbe” minden bizonnyal beleértették a vágásterületeket is – ebben azonban leírás 
hiányában nem lehetünk teljesen bizonyosak, de így számoltunk. 
4. Az 1930-as évektıl kezdve az „erdıterület”, „erdıborítás” kifejezés – az egyre nagyobb 
területen megjelenı, idegenhonos fafajok alkotta, erdınek nem, csak faállománynak vagy 
ültetvénynek tekinthetı állományok miatt – már nem pontos, helyette a „faállománnyal borított 
terület” vagy a „faállományok területe, beleértve az ehhez tartozó ideiglenesen üres területeket is” 
kifejezés lenne megfelelı. Az „erdıborítás” azonban annyira általánossá vált kifejezés, hogy a 
továbbiakban is ezt használjuk, pontosítására pedig az 1. táblázat oszlopait és az ezekhez főzött 
magyarázatokat használjuk. 
5. További zavart okoz, hogy kb. 1970-tıl nyilvántartják az „erdıgazdálkodás alá vont területet” 
is, amely magába foglalja – a faállománnyal borított és üres (vágás-) területek mellett – az egyéb, 
erdıgazdálkodás alá vont, az erdıkhöz többé-kevésbé kapcsolódó területeket is, amelybe 
beleértendık – többek között – az erdészeti utak, nyiladékok, szántók, tisztások területe is. Jelen 
munkában ezekkel nem számoltunk. 
 
Részletesebben (1. táblázat, 2. melléklet): 
1790-ben az ország jelenlegi területén, 93 000 km2-re átszámolva (továbbiakban: az ország 
területén) kb. 2 300 000 ha erdı volt (24,7%). Nem tekinthetı nagyon pontos adatnak részben az 
adathiányok, részben a területi eltérések miatt, valamint azért sem, mert az erdı fogalom korabeli 
értelmezését sem ismerjük pontosan. Inkább alulbecsült adat, a valóságos erdıborítás akár több 
százezer ha-ral is magasabb lehetett. Ezt az elsı katonai térképek alapján a jövıben pontosítani 
lehetne. 
Forrás: Benda 1973, 25., 26., 27., 29. táblázatból számolt ill. becsült adatok alapján – becslésekre 
azért volt szükség (a megyék területének változásán túl), mert a táblázatban adathiányok, néhol 
pedig ellentmondó adatok vannak. Az adatokat összesítve kb. 2 200 000 ha-t kapunk, de a megyék 
területének összesítése csak 88 000 km2-et ad, ezt arányosítottuk 93 000 km2-re – ez a 
továbbiakban is így történt, egészen 1948-ig (1958-tól a statisztikákban az ország területe kb. 
megegyezik a jelenleg is nyilvántartott kb. 93 000 km2-rel). 
1848 elıtt (1844-es ill. 1847-es adatok alapján) az ország erdıborítása kb. 2 000 000 ha. A 18. sz. 
véginél feltehetıen kissé pontosabb adat. 
Forrás: Benda 1973; 30. és 32. táblázat (1 900 000 ha 88 000 km2-en, majd módosítva). 
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1855-ben az erdıborítás kb. 1 550 000 ha, forrás: Benda 1973; 193. táblázat (1 450 000 ha 88 000 
km2-en). 
1865-1867-re az erdıborítás kb. 1 450 000 ha-ra csökkent (15,6%). Forrás: Benda 1973; 195., 197. 
táblázat, 1 380 000 – 1 420 000 ha 88 000 km2-en). 
1885-1895 körül az erdıborítás 1 200 000 – 1 225 000 ha lehetett, Fazekas 1971a, 1971b és Bedı 
1885, 1896 alapján (1 190 800 ha ill. 1 100 000 ha 92 000 km2-en). A bizonytalanság abból 
adódik, hogy míg a Fazekas féle adat valószínőleg tartalmazza az üres vágásterületeket is és az 
ország jelenlegi közigazgatási területeivel számol, addig a Bedı féle könyv szinte bizonyosan csak 
a faállománnyal borított területeket összegzi fafajcsoportonként, értelemszerően a történelmi 
Magyarország megyerendszerét használva – utóbbi adatsort a jelenlegi területre kellett redukálni és 
ehhez kellett hozzáadni az üres (vágás-) területek becsült kiterjedését. 
Az elsı világháború elıtt (1913) az erdıterület mintegy 1 100 000 ha-ra tehetı (Fazekas 1971a), 
amely 1925-re 1 090 000 ha-ra csökkent (11,7%) – az a hazai erdıborítás jelenleg ismert 
mélypontja (Halász 1960, Fazekas 1971a). 
Ettıl kezdve az erdıborítás folyamatosan, eleinte lassabban, majd a második világháború után 
gyorsabban emelkedik. Az erdıborítás 1925-1980 között egyes idıpontokban a különbözı 
források alapján kissé eltérı kiterjedést mutat, de elég pontosnak tartható. Kb. 1985-tıl (az 
Országos Erdıállomány Adattáron alapuló számítástól kezdve) a kiterjedési adatok nagyon 
pontosnak tekintvetık. 
1 100 000 (1 200 000) ha (1933-1938, Rapaics 1936, Tomasovszky 1936, Halász 1960, Fazekas 
1971a, 1971b, Halász 1994); 
1 166 000 ha 12,5% (1948-1949, Halász 1960, Fazekas 1971a); 
1 272 500 ha 13,7% (1958-1960, Halász 1960, Fazekas 1971a, Halász 1994); 
1 470 000 ha 15,8%(1968-1970, Horváth 1969, Fazekas 1971a, 1971b, Rakonczay 1973, Halász 
1994); 
1 590 000 ha 17,1% (1980-1981, MÉM ESz 1981, Halász 1994); 
1 665 500 ha 17,9% (1990, Halász 1994); 
1 787 500 ha, 19,2% (2001, Bán et al. 2002). 
 
1. táblázat – Magyarország erdıterületének alakulása 1790-2005 között.  
A csatolt excel táblázat magyarázója: A valamilyen okból kiemelten fontos idıpontokat (valójában többnyire 
idıszakokat) pirossal szedtük. A felmérésekbıl, statisztikákból módosítás nélkül vagy igen csekély módosítással átvett 
adatok mezıinek hátterét fehéren hagytuk. Zölddel emeltük ki azokat az adatokat, amelyeket különféle statisztikai 
adatokból, azok pontosításával kaptunk – ekkor az eredeti adat pontosságát nem ítéltük megfelelınek és ezért tartottuk 
szükségét a kisebb módosításnak. Sárgával jeleztük a becsült adatokat – ezeknek közvetett forrása nem volt, ezek 
részben szakértıi becslésnek tekinthetık, részben más idıpontbeli arányokat vetítettünk vissza, esetleg kisebb 
módosításokkal a múltba.  
 

  Erdıterület 

Üres (vágás-
) területek 
kiterjedése 

Faállománnyal 
borított terület 

Természetes 
erdık 
maradványa 

İshonos fafajú 
származékerdık 
kiterjedése 

Idegenhonos 
fafajok 
uralta 
állományok 
kiterjedése 

İshonos 
fafajú 
fiatalosok 
kiterjedése 

Idıszak ha ha 
1790 2300000 min. 300000 2000000 1500000 50000 5000 445000 

1844-
1847 2000000 min. 250000 1750000 1300000 50000 20000 380000 
1855 1550000 min. 200000 1350000 980000 50000 30000 290000 

1865-
1867 1450000 min. 150000 1300000 975000 50000 40000 280000 

1885-
1895 1225000 125000 1100000 777000 35000 58000 230000 
1913 1100000 90000 1010000 700000 25000 80000 205000 
1925 1090000 90000 1000000 643000 20000 150000 187000 

1933-
1938 1100000 90000 1010000 625000 15000 210000 160000 
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1948-
1949 1166000 90000 1076000 620000 20000 276000 160000 
1958 1272500 90000 1182500 614000 42000 352500 174000 

1968-
1970 1470000 100000 1371600 609000 61000 520000 190000 

1980-
1981 1590000 90000 1517400 605000 65000 650000 190000 
1990 1665500 122000 1543500 602000 84000 670000 194000 

2001-
2005 1787500 98000 1689500 600000 135000 750000 205000 

 
Üres (vágás-) területek kiterjedése 
 
Az üres vágásterület (ill. annak tekinthetı terület) egyidıs az erdıgazdálkodással ill. az 
erdıhasználattal. A vágásterület azonban korábban (ill. bizonyos erıgazdálkodási módok esetében 
újabban is) nem vagy nem feltétlenül különül el az „erdıvel” („faállománnyal”) borított 
területektıl. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a szélsıséges esetektıl eltekintve ezek az „üres” 
területek az erdık részét képezték ill. képezik. Jelenlétükrıl, nyilvántartásukról azonban korai 
adatunk egyáltalán nincs. Az sem teljesen biztos, csak valószínősíthetı, hogy ezeket a területeket a 
korábbi felmérések beleértették az erdıterületbe. Azt sem hagyhatjuk ugyanakkor figyelmen kívül, 
hogy ezek a területek bizonyos méret felett – kb. 1-2 ha, amikor „észrevehetıvé” válnak – nem 
képezik részét a természetes növényzetnek (bár természetes körülmények között is elıfordulhatnak 
nagyobb kiterjedéső „vágásterületek” nagyobb viharok, természetes tüzek után) – így ezek 
megítélése a természeti tıke szempontjából is eltérı a faállománnyal borított területekétıl. 
Az üres területekre vonatkozóan csak az elmúlt 20 évrıl találtunk pontos adatokat (évi 98 000 – 
122 000 ha, Halász 1994, Bán et al. 2002), korábbról kb. 1969-1970-ig tudunk származtatott 
adatokat nyerni (évi 90 000 – 100 000 ha, Horváth 1969, Rakonczay 1973, MÉM ESz 1981). Az 
ezelıtti idıkre becsülni kellett ezt az adatot. Azt feltételeztük, hogy 1913-1960 között ez a terület 
viszonylag állandó lehetett (kb. évi 90 000 ha). A 19. századi erdıgazdálkodási viszonyok (pl. 
Kabina 1880, Bedı 1885, Wallner 1941, 1942, Csapody 1968, 1975, Csıre 1987a, 1987b, Király 
2001, Bölöni 2004 stb.) ismeretében az üres területek aránya a 19. század végén az erdıknek 
legalább 10%-a kellett legyen és ez 18. század végén elérhette a 15%-ot is (ezek tulajdonképpen 
óvatos becslések, mert nem kizárt a 18-19. sz. folyamán a 25-33% sem). 
 
Faállománnyal borított terület 
 
Az erdıterület és az üres terület különbségére a „faállománnyal borított” terület kifejezést 
használjuk, amely a természeti tıke számoláshoz nélkülözhetetlen adat. A korai (18-19. századi) 
adatok durva becslések, amelyek elsısorban az üres (vágás-) területek hazai összkiterjedésének 
pontos ismeretének hiánya miatt bizonytalanok. Mindenesetre a valóságban ennél inkább kisebb, 
mint nagyobb értékekkel számolhatunk. Kivételt képez az 1885-1995 körüli adat, amely Bedı 
1885-ös igen alapos mővén alapul. Mivel ez az adat a megyei fafajkiterjedési adatok összesítésén 
alapul, ennek pontossága igen jó – némi bizonytalanságot okoz, hogy a megyék egy része ma már 
csak részben tartozik az országhoz és ezt az arányt becsülni kellett. Mivel a munka egyik kötete 
községhatáros bontásban is tartalmaz fafajadatokat (bár csak tölgy – egyéb lombos – fenyı 
bontásban), a késıbbiekben ez tovább pontosítható. Szintén ennek az adatnak a pontosságát jelzi, 
hogy ez – eltérıen a korábbi és több késıbbi adattól – csaknem egyértelmően csak a faállománnyal 
borított területeket összegzi. Becslésen alapulnak a 20. század elsı felébıl származó adatok, de 
ezeket pontosabbnak tartjuk. Az 1960-as évek végétıl rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek 
közvetlenül megadják a faállománnyal borított területet (Horváth 1969, Rakonczay 1973, MÉM 
ESz 1981, Halász 1994, Bán et al. 2002). 
 
Természetes erdık maradványának, ıshonos fafajú származékerdıknek, idegenhonos 
fafajok uralta állományoknak és az ıshonos fafajok fiatalos állományainak kiterjedése 
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A faállománnyal borított területet négy, fafajösszetételében, természetességében és részben 
korában eltérı kategóriába soroltuk. Ezek adott idıpontbeli kiterjedése többnyire becsléseken 
alapult. Ehhez kiindulási alapot a 2003-2008 között elvégzett MÉTA felmérés eredményei (Molnár 
et al. 2007, 2008, Bölöni et al. 2008a), az Országos Erdıállomány Adattár 2000-es adatainak 
élıhelytípusokba sorolása (Bölöni 2001a, 2001b), valamint a 2001 évi országos fafajstatisztikák 
(Bán et al. 2002) szolgáltatták. 
Ezek alapján 2001-2005 körül az egykori természetes erdık maradványának hazánkban mintegy 
600 000 ha erdı tekinthetı. Ez magába foglal minden olyan ıshonos fafajok alkotta vagy uralta 
erdıt, amelyek egy bizonyos magasságot (ill. kort) elértek (2 m feletti, már „erdınek” és nem 
„fiatalosnak” tekinthetı állományok), lomb-, cserje- és gyepszintjük faji összetétele alapján 
valamilyen természetes erdei élıhelynek tekinthetık (J2, J4, J5, J6, K1a, K2, K5, K7a, K7b, L1, 
M1, L2a, L2b, L4a, L4b, L2x, M2, L5, M3, M4, M5, LY1, LY2, LY3, LY4, N13, N2 – 
részletesebben Bölöni et al. 2003, 2007). 
A MÉTA alapján ezek összterülete kb. 560 000 ha-nak adódott. Ez azonban részben módosításra 
szorult: egyrészt nem tartalmazta a mintegy 15 000 ha-nyi, többé-kevésbé természetes erdık 
maradványának tekinthetı nyugat-dunántúli lombelegyes fenyvest (lásd Bölöni 2001b), másrészt 
bizonyos élıhelyek kiterjedését a domborzat miatt pontosítani kellett. Utóbbinak oka, hogy a 
MÉTA program az élıhelyek kiterjedését azok vízszintesre vetített vetületén értelmezi, 
ugyanakkor az ország kiterjedése a felszín kiterjedését jelenti (és az erdészeti statisztikák is ezzel 
számolnak). A kettı között domb- és hegyvidéken jelentıs különbség lehet, ezért a hegy-
domvidéki élıhelyek kiterjedését egy becsült szorzóval módosítottuk. A szorzószám 1,05 és 1,2 
között változott, annak függvényében, hogy az adott élıhelytípus jellemzıen mennyire változatos 
(szabdalt) terepen fordul elı (a szorzószámok: 1,05 – K2, K5, L2a, 1,1 – K7a, K7b, L1, M1, 1,2 – 
L4a, L4b, LY1, LY2, LY3, LY4). 
Szintén a MÉTA alapján tudtuk viszonylag pontosan becsülni az ıshonos fafajú származékerdık 
2001-2005 körüli kiterjedését. İshonos fafajú származékerdınek tekintettünk minden olyan 
állományt, amely egy bizonyos magasságot (ill. kort) elért (2 m feletti, már „erdınek” és nem 
„fiatalosnak” tekinthetı állományok), lombszintjüket ıshonos fafajok alkotják, de lomb és/vagy 
gyepszintjük faji összetétele alapján már olyan mértékben ember által átalakítottak, hogy az 
egykori természetes erdei élıhely maradványának már nem tekinthetık (RA, RB, RC – 
részletesebben Bölöni et al. 2003, 2007). Kiterjedésüket ezek alapján becsültük 135 000 ha-nak. 
Az idegenhonos fafajok alkotta vagy uralta állományok kiterjedését az idegenhonos fafajok 
összkiterjedése alapján becsültük 2001-2005 körül 750 000 ha-ra (Bán et al. 2002). Idegenhonos 
fafajok kisebb mennyiségben ıshonos fafajok állományaiban is elıfordulhatnak – ugyanez 
azonban fordítva is igaz: az egykori természetes erdık maradványai és ezek ıshonos fafajú 
származékai is tartalmazhatnak több-kevesebb idegenhonos elegyet is. Ezt a két mennyiséget 
azonosnak feltételeztük, ezáltal tudjuk 2001-2005-re becsülni a MÉTA során nem térképezett 
ıshonos fafajú fiatalosok kiterjedését, amely 205 000 ha-nak adódott: ıshonos fafajok 
összkiterjedése (940 000 ha) – egykori természetes erdık maradványának kiterjedése (600 000 ha) 
– ıshonos fafajú származékerdık kiterjedése (135 000 ha). A fiatalosok aránya (205 000 / 
940 000) mintegy 21-22%, ezt az arányt használtuk a korábbi idıszakok becslésénél is. 
A korábbi idıszakokra az 1930-as évekig visszamenıen rendelkeztünk valamilyen fafajcsoport 
statisztikával, ezek azonban csak módosításokkal használhatók, ugyanis az idegenhonos fafajok 
közül többet ıshonos fafajokkal összevontan mutattak ki. Ezért egyes idegenhonos fafajok 
kiterjedését a korábbi idıszakban becsülni kellett (3. melléklet). Ennek során feltételeztük, hogy: 
• Az országban részben ıshonos (Nyugat-Dunántúl), de általánosan telepített erdeifenyı összes 

kiterjedésébıl kb. 5000 ha tartható ıshonos elıfordulásnak; 
• Az idegenhonos fafajok többségének telepítése (az akácot és egyes fenyıfajokat kivéve) az 

1920-1930-as évek elıtt nem sokkal ért el nagyobb mérteket, így ezek a fafajok az 1930-1940-
es évektıl értek el számításba veendı kiterjedést; 

• A nyárhibridek („nemes nyárak”) jelentısebb mértékő telepítése a második világháború után 
kezdıdött. 
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A még korábbi (1930-as évek elıtti) adathiányt egy kivétel egészíti ki: a már korábban is 
hivatkozott Bedı (1885, 1896) féle kimutatás elég részletes fafajcsoportos statisztikát is közöl, így 
a 19. század végérıl is rendelkezünk viszonylag pontos adatokkal. 
A közbeesı idıpontokra az idegenhonos fafajok hazai összkiterjedését úgy becsültük, hogy a 
kiterjedést növekvınek tételeztük fel. A 19. század vége elıtti adatokat szintén becsültük, de ehhez 
nem volt igazán komoly támpontunk, csak annyit tudunk többé-kevésbé biztosan, hogy egyrészt a 
19. század végén az idegenhonos fafajok kiterjedése még viszonylag alacsony volt, másrészt azt 
feltételeztük, hogy telepítésük elkezdıdött ugyan 18. században, de nagyobb mértéket csak a 19. 
század közepétıl ért el. 
Az idegenhonos fafajok kiterjedésének számítása ill. becslése után tudtuk a 2000 elıtti idıszak 
idıpontjaira (ill. rövidebb idıszakaira) vonatkozóan az ıshonos fafajok kiterjedésének 
mennyiségét számolni. Ezután tudtuk az egykori természetes erdık maradványának, az ıshonos 
fafajú származékerdık és a fiatalosok kiterjedését becsülni. A fiatalosok kiterjedésének becslése a 
fent már jelzett 21-22%-os aránnyal történt. Az ıshonos fafajú származékerdıket a 19. század vége 
elıtt egységesen viszonylag állandó, 50 000 ha kiterjedésőnek becsültük. Ezek ismereteink szerint 
elsısorban pionír (nyír, nyár) erdık lehettek. Ehhez azt feltételeztük, hogy arányuk a 18. század 
végén volt a legkisebb, ezután növekedésnek indult – ugyanakkor ezzel párhuzamosan az 
erdıterület csökkent, így maradhatott (hozzávetıleges becslésünk szerint) kiterjedésük változatlan. 
A 19. század vége felé a csökkenı erdıterülettel párhuzamosan már összkiterjedésüket is 
csökkenınek véltük, ezt a csökkenést a 20. század elsı felében válthatta fel kiterjedésüknek a 
növekedése. Ekkortól már az ıshonos fafajú származékerdıkön belül nem a pionír erdıké, hanem 
elsısorban a telepített ıshonos fafajú állományoké a vezetı szerep. Ez a növekedés – részben az 
egykori természetes erdık maradványának rovására, azok átalakítása-átalakulása miatt, részben az 
ıshonos fafajú erdıtelepítéseknek, ill. spontán erdısüléseknek köszönhetıen – jelenleg is tart. 
Az ıshonos fafajok összkiterjedése, csökkentve a fiatalosok és az ıshonos fafajú származékerdık 
együttes kiterjedésével adta az egykori természetes erdık maradványainak becsült összkiterjedését 
az adott idıpontokra, ill. idıszakokra. Mint már említettük, erre egyedül a 2001-2005-ös 
idıszakból rendelkezünk pontos adattal – ezen kívül még a 19. század végi, Bedı (1885) alapján 
becsülhetı adatokat tekinthetjük viszonylag pontosnak. 
 
A faállománnyal borított terület és az egykori erdık maradványainak kiterjedésének 
változása – összefoglalás 
 
Hazánkban (jelenlegi területtel számolva) a faállománnyal borított terület – közismert módon – 
1790-1925 között elıször mintegy 2 300 000 ha-ról 1 100 000 ha alá csökkent. Ez majdnem 1000 
ha/éves ütemet jelent. Ennek elsısorban az erdıirtások voltak az okai. Ezt követıen a 
faállománnyal borított terület az erdıtelepítéseknek köszönhetıen 1 800 000 ha-ra nıtt. 
Ugyanakkor az eredeti erdık fiatalosok nélküli kiterjedése – eddig gyakorlatilag ismeretlenül – a 
18. század végi 1 500 000 ha-ról 2005-re gyakorlatilag folyamatosan csökkenve 600 000 ha-ra 
csökkent – és semmi okunk feltételezni, hogy ez csökkenés megállt volna. Ha a kiterjedési 
adatokba az eredeti erdık adott idıpontban erdınek nem számítható, de a jövıben vélhetıen 
erdıvé visszaalakuló területeket (fiatalosok, üres vágásterületek) is arányosan figyelembe vesszük, 
akkor a számok ugyan mások, de az irány azonos: 2 200 000 ha-ról 820 000 ha-ra. Azaz a 18. 
század végén meglévı természetes erdıknek ma alig a 40%-a maradt meg. A természetes erdık 
fogyásának legfıbb oka a 20 század elejéig alapvetıen az erdıterület általános csökkenése volt, de 
a 19. század végén már jelen volt az erdık átalakítása „származék erdıkké” (olyan faállománnyal 
borított területté, amely faji összetétele alapján már nem tekinthetı az egykori természetes erdık 
maradványának). A 20. század elején kezdıdött „erdıtelepítések” a természetes erdık területét 
nem vagy alig növelték. Ennek oka, hogy részben a telepített fafajok idegenhonosak voltak, 
részben hiába telepítettek országosan ıshonos fafajokat egy területre, ha ott azok a termıhelynek 
nem „megfelelıek” (az adott termıhelyi körülmények között természetesen nem vagy csak 
alárendelt mennyiségben fordulnának elı) vagy az erdı további fontos faji összetevıi (elsısorban 
az erdei lágyszárúak és állatok) továbbra is hiányoztak. Utóbbiak elméletileg késıbb 
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betelepülhetnek, de ez igen hosszú (inkább évszázados idıléptékő) folyamat. Ugyanakkor 
csökkentette az egykori természetes erdık területét az állományok egy részének drasztikus 
átalakítása is, amikor a fajkészlet az adott erdı felújítása során olyan mértékben megváltozott, 
hogy az adott állomány a természetes erdı jellegét elveszítette (elsısorban fafajcsere idegenhonos 
vagy termıhelyidegen fafajokra). 
 
Természetesség, természeti tıke index 
 
Az erdık természetességének becslésére országos szinten egy idıszakból származnak adatok 
(2001-2005), a MÉTA (Bölöni et al. 2008b) és a TERMERD (Bölöni et al. 2005, Kenderes et al. 
2005, Ódor et al. 2005, Standovár et al. 2005, Bartha et al. 2005, 2006) program eredményeként. 
Jelen munkánkban a MÉTA eredményeit használjuk, mivel az teljesebbnek tekinthetı. 
A 2001-2005-ös idıszakban a természetes erdık maradványainak természetességét a MÉTA 
eredményeibıl számolt eloszlással jellemezzük (4. melléklet), amit az összes erdı kiterjedéssel 
súlyozott természetesség-eloszlásaként értelmezünk. Ebbıl az eloszlásból becsültük a korábbi 
idıszakok természetesség eloszlásait, feltételezve, hogy: 
• A legjobb, 5-ös természetességő állományok aránya korábban kis mértékben nagyobb lehetett; 
• A legrosszabb, 2-es természetességő állományok aránya korábban kisebb lehetett; 
• A 3-as és 4-es természetességő állományok aránya korábban is hasonló lehetett. 
Hasonlóan jártunk el az ıshonos fafajú származékerdık esetében is, a 2001-2005-ös eloszlásból 
becsültük a korábbi idıszakok természetesség eloszlásait, feltételezve, hogy: 
• A 4-es természetességő állományok aránya nem változott; 
• A 2-es természetességő állományok aránya korábban kisebb lehetett; 
• A 3-as természetességő állományok aránya korábban nagyobb lehetett. 
A 2-es természetességő állományok feltételezett korábbi kisebb arányának magyarázata az, hogy a 
2-es természetesség leggyakoribb oka az idegenhonos fajok nagyobb arányú megjelenése – ez 
pedig a múltban, mivel az idegenhonos fajok alkalmazása sokkal kevésbé volt elterjedve, 
nyilvánvalóan ritkább volt. 
Az ıshonos fiatalosok természetességét 2-esnek, az idegenhonos állományokét és az üres 
vágásterületekét 1-esnek vettük. 
A becsült természetességi arányokat ezután Czúcz et al. 2008 alapján természeti tıke indexre 
számoltuk át, ahol a természetességi értékeket %-okkal helyettesítettük: az 1-est 10, a 2-est 30, a 3-
ast 50, a 4-est 70, az 5-öst 90%-kal. Így egy 90%-os elméleti értékhez viszonyítottuk koronként az 
erdık természeti tıkéjét (5. melléklet). 



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  
 

12 

 
2. táblázat – Az erdık természeti tıke indexének (NCI) alakulása 1790-2005 között. 

  Természeti tıke index (NCI), % 

Idıszak 

Természetes 
erdık 
maradványai 

İshonos fafajú 
származékerdık 

Idegenhonos 
fafajok 
állományai 

İshonos 
fafajú 
fiatalosok 

Üres 
(vágás-) 
területek 

Erdık 
összesen 

1790 10,32 0,26 0,01 0,96 0,32 11,87 
1844-
1847 8,83 0,26 0,02 0,82 0,27 10,20 
1855 6,55 0,26 0,03 0,62 0,22 7,68 

1865-
1867 6,48 0,25 0,04 0,60 0,16 7,54 

1885-
1895 5,13 0,18 0,06 0,49 0,13 6,00 
1913 4,59 0,12 0,09 0,44 0,10 5,34 
1925 4,18 0,10 0,16 0,40 0,10 4,93 

1933-
1938 4,05 0,07 0,23 0,34 0,10 4,79 

1948-
1949 4,02 0,10 0,30 0,34 0,10 4,85 
1958 3,98 0,20 0,38 0,37 0,10 5,03 

1968-
1970 3,94 0,28 0,56 0,41 0,11 5,30 

1980-
1981 3,91 0,30 0,70 0,41 0,10 5,42 
1990 3,88 0,39 0,72 0,42 0,13 5,53 

2001-
2005 3,87 0,62 0,81 0,44 0,11 5,84 
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FÁTLAN ÉL İHELYEK ADATAI ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
Biró Marianna (MTA ÖBKI, mariann@botanika.hu) 

 
 

1. KSH és MÉTA területi adatok feldolgozása 
      (www.ksh.hu, www.novenyzetiterkep.hu) 

 
Munkánk során feldolgoztuk a KSH honlapján található országos gyep, erdı és nádas adatsort. 

A honlapon található, 1850-tıl napjainkig tartó földterületadatok (1000 hektárban) a mai 
Magyarországra vetített területre vonatkoznak. A KSH adatait MÉTA adatbázis, a Duna-Tisza 
köze élıhelytérképe és a CORINE Felszínborítási Térkép (CLC 50) adataival vetettük össze. 

 
1. 1. Gyepterületek kiterjedésének változása 
 
1867-ben az összes terület még több mint 2,7 millió ha, míg 18 évvel késıbb, 1895-ben már 

csak 2 millió ha körüli. Az 1867-1895-ig tartó 18 évben elpusztult a gyepterületek mintegy 24%-a 
(ez évi 1,5 %-os csökkenést jelent). További drasztikus csökkenés következett be az 1910-es 
évekig, mikorra már csak 1,7 millió ha körüli gyepterület maradt. Összefoglalva a 19. század 
második felében, az 1867-1913 között eltelt 46 évben az összes gyepterületnek közel 40 %-a 
szőnt meg a mai Magyarországra vetített területen (ez átlagosan mintegy évi 1,1 %-os csökkenést 
jelent). A csökkenés legfontosabb okai a folyószabályozások és vízrendezések által lecsapolt 
területrészek mővelésbe vonása, a legelı-elkülönözés, az ezt követı tagosítási és parcellázási 
hullám, a mezıgazdaság kapitalista átalakulása, a piacok megnyílása a vasúthálózat kiépülése 
révén (újabb területek mővelésbevonása). (Feltételezhetıen az 1853-as adatok még kevésbé pontos 
felméréseken alapulnak, mint az 1860-as évek kataszteri felmérésére alapuló 1867-es adatok.) 
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1. ábra. A gyepterületek csökkenése 1853-tól napjainkig 
 
 
 
Az 1913-tól következı 30 évben a csökkenés üteme lassult (0,16 % évente), majd 1948-tól újra 

felgyorsult (évi 1,8 %). Fı oka a termıterület növelése volt. Ez a korszak 1954-ig tartott, majd 
1961-ig a gyepterület csökkenés mérséklıdött. Az 1960-as évek elején megalakuló TSZ-ek hatása 
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a gyepadatokban jól tükrözıdik (a mezıgazdaság szocialista átszervezése, 1959). Ekkor a 
termésátlagok fokozása érdekében újabb gyepbeszántásokat végeztek, így a csökkenés üteme ismét 
felgyorsult (2,5 % évente !!). 1967 és 1984 között a gyepterület-csökkenés ismét lassult, de az 
1960-as évektıl intenzívvé váló, felülvetéssel, gyepjavítással vagy lecsapolással történı 
gyepdegradáció tovább folytatódott.  

 
1985-tıl 2000-ig folyamatos, lassú csökkenés tapasztalható, melynek mértéke évi 1,13 % 

körül, majd az ezt követı 10 éves idıszakban évi 0,5 % körül volt. A kapott csökkenés megfelel a 
Duna-Tisza köze élıhely-térképezése (D-T Map) által az 1985-1998-ig tartó idıszakra kimutatott 
évi 1% körüli gyepterület csökkenésnek. Ezt évi 0,4-0,5 % körüli élıhely-csökkenés követte 1998 
és 2008 között a Duna-Tisza közén, mellyel szintén párhuzamba hozható az országos csökkenés 
mértéke (Biró 2006, Biró és mtsai. 2008, Biró 2009). Az 1985 és napjaink közötti idıszak átlag évi 
0,89 %-os csökkenést mutat.  

1999 és 2000 között a KSH adatok ugrásszerően csökkentek, mely feltehetıen egy adatgyőjtés- 
vagy feldolgozás-módszertani probléma. Ezt a hirtelen 96 000 ha gyepterület csökkenést az 1985 
és 2000 közötti idıszakhoz soroltuk. A 2000-es évet fordítva, a következı idıszakhoz sorolva az 
elsı idıszakban 0.6 %, majd évi 1,45 % lenne a csökkenés mértéke.   

 
 A KSH adatai szerint az országos gyepterület 2000-ben összesen 1 051 000 ha, miközben a 

CLC 50  ugyanekkor 1 063 725 ha gyepterületet mutat ki. (Megjegyzendı, hogy a CLC50 már 
szántónak vagy parlagnak láthatott sok olyan parlagterületet, melyet a KSH még gyepként tartott 
nyilván, és fordítva, a CLC már gyepnek láthat bizonyos, KSH által még szántóként nyilvántartott 
parlagokat.) 

 
 
1. táblázat. A CORINE Landcover (CLC50) által térképezett gyepek mennyisége 1998-99-ben 
 

CLC 
kód Gyepként értelmezhet ı CLC kategória 

Országos 
kiterjedés 
(ha) 

2311 Intenzív legelık, degradált gyepek bokrok és fák nélkül 284020 
2312 Intenzív legelık, degradált gyepek fákkal és bokrokkal 117644 
2432 Degradált gyepek jelentıs term. vegetációval 22060 
3211 Természetes gyep fák és cserjék nélkül 445123 
3212 Természetes gyep fákkal és cserjékkel 106459 
3243 Spontán cserjésedı-erdısödı területek 79508 
3331 Ritkás növényzet homokon vagy löszön 418 
3333 Ritkás növényzet szikes területeken 8488 

 Összesen 1 063 725 
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2. Nádas-mocsaras területek kiterjedésének változása 
 
A vízrendezések és a nagy lápok és mocsarak lecsapolása (Kis- és Nagy Sárrét, Rétköz, 

Ecsedi-láp, Kis-Balaton) következtében a nádasok 4/5 része, vagyis 80 %-a szőnt meg 1853 és 
1913 között (20% maradt meg). 2005-ben a KSH adatok szerint az ország területén mintegy 62 
000 ha nádas volt. A MÉTA adatbázis ennél kissé több nádast, mintegy 66 000 ha-t térképezett.  
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2. ábra. A gyepterületek csökkenése 1853-tól napjainkig 
 
 
A CLC 50 által kimutatott mocsarak összesen 126 000 ha kiterjedésőek (a nádasok és egyéb 

mocsaras élıhelyek összesen). A MÉTA 108 000 ha mocsarat térképezett (szintén benne vannak a 
nádasok és az egyéb mocsarak). Az eltérés a térképezés módszertanából adódik. 

 
 
2. táblázat. A CORINE Landcover (CLC50) által térképezett gyepek mennyisége 1998-99-ben 
 

CLC 
kód Mocsárként (KSH- nádas) értelmezhet ı CLC kategória 

Országos 
kiterjedés 
(ha) 

4111 Édesviző mocsarak 81764 
4113 Szikes mocsarak 32989 
4121 Tızeglápok kitermelés alatt 1364 
4122 Természetes tızeglápok 10333 

 Összesen 126 453 
 
Megfigyelhetı, hogy 2000-ben a KSH nádas adatai hirtelen 20 000 hektárral nıttek. 

Feltehetıen új gyepterület-összesítés következtében, mintegy 20 000 ha gyep nádas kategóriába 
került át. Ugyanekkor a gyepek kiterjedése hirtelen 96 000 ha-al csökkent (lásd elıbb).  

 
 
3. A gyepterületek kiterjedésének összevetése a MÉTA fátlan élıhelyeinek kiterjedésadataival 
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A MÉTA felmérés 2003-2005 között felmért adatai alapján az összes természetközeli 
gyepterület jelenleg kb. 750 000 ha. Ez összesen 650 ezer hektár gyepnek térképezett területbıl, 42 
000 ha nem nádas mocsárból, valamint mintegy 56 ezer ha cserjésedı gyepterületbıl (zömmel 
felhagyott egykori legelık) tevıdik össze. 
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3. ábra. A gyepterületek csökkenése 1853-tól napjainkig. A grafikonon kék négyzettel jelöltük a MÉTA 

térképezés adatait (legalább egy kicsit természetes gyepek mennyisége) 
 
Megfigyelhetı, hogy a MÉTA által térképezett természetközeli gyepek területe közel 300 000 

hektárral kevesebb a KSH 2005-ös adatainál (1 056 ezer ha). A különbség egy része a felmérés 
eltérı módszertanából, más része pedig a KSH és a MÉTA adatok különbözıségébıl adódik.  

 
A MÉTA által nem térképezett gyepterületek a következıkbıl tevıdnek össze: 
 

• Módszertani: a MÉTA nem felmérendı kvadrátokba jutó kicsiny (5-10 ha alatti 
gyepterületek): mintegy 60-70 000 ha   

• Módszertani: A mintegy 200 000 ha 20. században telepített vagy felújított gyep 
becsülhetıen felét, vagy többet nem soroltak a természetes gyepek közé a MÉTA 
térképezık (túl kicsiny természetességőek voltak, még OC-ba sem kerültek): 80-100-
130 000 ha. 

 
• Eltőnt gyepek: Beakácosodott vagy inváziós fafajokkal elözönlött gyepek (D-T Map 

alapján, Biró 2006): mintegy 20-40 000 ha (de akár 50-60 000 ha is lehet) 
• Eltőnt gyepek: Gyalogakáccal, Solidago-val benıtt, már felismerhetetlenné vált 

gyepterületek: kb. 20-40 000 ha 
• Eltőnt gyepek: A KSH által 2005-ben még nem látott friss beszántások (mintegy évi 

0.5-1%), kb. 10 000 ha (2009-ben már 50 000 ha-al kevesebb a gyepterület, évi kb. 10 
000 ha csökkenés) 

• Eltőnt gyepek: Gyepként számontartott, idıközben beszántott, majd felhagyott parlagok 
(a parlagok növényzetét a MÉTA térképezıknek nem kellett felmérni): kb. 30-50 000 
ha 
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• Rontott gyepek: A mintegy 200 ezer ha 20. században telepített vagy felújított gyep 
becsülhetıen felét- egyharmadát nem sorolták a természetes gyepek közé a MÉTA 
térképezık (túl kicsiny természetességőek voltak): 80-100 000 ha. 

 
Gyepterületeink elmúlt 60 évben tapasztalható intenzifikálása, (felülvetés, felszántást követı 

újravetés és vetett gyepek kialakítása), illetve a gyep-szántó cserék miatt, úgy tőnik, hogy a KSH 
adatok az 1950-es évektıl már igen sok gyenge természetességő gyepet is magukba foglalnak. Ez 
az oka részben a MÉTA és a KSH adatok közötti különbségnek is, mivel a MÉTA térképezés az 
igen alacsony természetességő gyepeket (részben parlagok, részben mőgyepek, vetett gyepek) nem 
mérte fel (csak a természetközeli növényzeti örökséget vizsgáltuk). Emiatt a KSH grafikon mellé 
szükséges behúzni az ún. „természetközeli gyepek” vonalát (4. ábra). Az ezen kívül esı gyepek, az 
ún. „nem természetközeli gyepek”, melyek zömmel felszántott és visszagyepesített vagy spontán 
visszagyepesedett, nagyon alacsony természetességő területek. A KSH gyepterület-adatok a 
természetközeli ısgyepek és a „nem természetközeli gyepek” összegének tekinthetık.  
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4. ábra. A gyepterületek csökkenése 1853-tól napjainkig. A grafikonon kékkel jelöltük a KSH gyepadatait, míg  
bíbor négyzettel jelöltük természetközeli gyepek becsült adatait. A kettı közötti értékek az ún. „nem természetközeli 
gyepek” területét adják meg (KSH által gyepként regisztrált, valójában rontott, zavart, nagyon alacsony 
természetességő területek) 
 

A „nem természetközeli gyepek” területét a gyepgazdálkodás-történeti adatok alapján 
becsültük meg (lásd még a 3. táblázat): 

• Az 1948-49-ben 110-120 000 ha rossz minıségő szántót átsoroltak gyep mővelési ágba 
(Vinceffy 1993)  

• 1964-75 – állami támogatások gyepjavításokhoz, gyepfelülvetéshez. Hatására mintegy 
130-140 000 ha gyep javítása történt meg. Ennek kb. fele (70 000 ha) került felszántás, 
majd felülvetés alá 

• 1975-85 – központi intézkedések a gyepterületek hozamának növelésére (hatása: tovább 
folytatódott a gyepjavítás, de kisebb intenzitással mintegy 100 000 ha-al tovább nıtt a 
javított gyepterület, amely kb. 50 000 ha-al növelte meg a „nem természetközeli 
gyepek” mennyiségét.  

• 1980-as évektıl az 1940-es évek végén felhagyott szikes vagy homoki gyepek 
regenerálódása eljutott oda, hogy néhány tízezer hektárral csökkenhet a „nem 
természetközeli gyepek” területe (40 000 ha-al, majd 2000-re további 50 000 ha 
regenerálódott gyeppel számoltunk) 

• 2000-re új folyamatok tapasztalhatók, az 1980-as évek végén megkezdıdött, majd az 
1990-as évek elején felgyorsult felhagyások következményeként. 2000-re már kb. 
40 000 ha tájidegen fafajokkal benıtt gyeppel, valamint legalább 10 000 ha Solidago-



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  
 

20 

val vagy gyalogakáccal benıtt gyeppel számolhatunk. 2005-re ezek összterülete 
legalább 80 000 hektárra nıtt. 

• 2000-re mintegy 30 000 ha-ra becsüljük a KSH által gyepként számontartott, de 
idıközben beszántott, majd felhagyott gyepeket (parlagok). 

 
3. táblázat. Az összes gyepterület, a természetközeli és a nem természetközeli gyepek területének adatai (a KSH 

adatokon kívüli értékeket a gyepgazdálkodás-történeti adatok alapján becsültük meg): 
 

 Nem természetközeli gyepek kiterjedése 
(ha) 

Csökkent természetességő TK gyepek 
kiterjedése (a természetességbecsléshez) 

TK gyepek 
kiterjedése 
(becsült, 
számolt) 

összes gyep 
kiterjedése 
(KSH) 

1950 110 000 50 000 ha túllegeltetett 30 000 ha 
korábban 
gyepjavított 

1 365 000 1 474 700 
 

1960 120 000 50 000 ha túllegeltetett 30 000 ha 
korábban 
gyepjavított 

1 318 000 1 437 900 
 

1975 120 000+70 000 újravetett=190 000 Öntözött: 220 000 30 000 + 
70 000 javított 

1 091 000 
 

1 281 300 
 

1985 120+70+50=240 000 Csatornázások kb. 4-
500 000 ha-t érintettek  

30+70+50 000 
javított 

1 006 000 1 246 400 
 

1990 200 000 Csökken a meginduló 
regenerálódás miatt 

Talajvízcsökkenés 
kezdetei a Duna-Tisza 
közén  

Invázió 985 000 1 185 600 
 

2000 150 000 (tovább csökken a regenerálódás 
miatt) + 
Beakácosodás és egyéb fás invázió 40 000 
ha, fiatal parlagok gyepként számontartva 
kb. 30 000 ha, solidago, gyalogakác 10 000 
ha = 230 000 

Talajvízcsökkenés a 
Duna-Tisza közén 

Invázió 821 000 1 051 200 
 

2005 130 000 ha (tovább csökken a regenerálódás 
miatt) + Beakácosodás és egyéb fás invázió 
50 000 ha, viszonylag fiatal parlagok 
gyepként számontartva kb. 30 000 ha, 
solidago, gyalogakác 30 000 ha = 240 000 
ha 

Talajvízcsökkenés a 
Duna-Tisza közén, 
szárazodás 

Invázió 817 000 1 056 900 
 

Összes
en 
2005-
ben  

240 000   810-820 000 
  

1 056 900 

 
 

2. Természetességbecslés a  MÉTA adatbázis felhasználásával 
      (www.novenyzetiterkep.hu) 

 
A magyarországi gyepterületek jelenlegi természetességét a MÉTA adatbázis alapján 

állapítottuk meg. A természetességbecslés kétféleképpen történhet. A Németh-Seregélyes féle 
hagyományos 1-5-ig terjedı skálán, vagy ugyanennek 0 és 1 közötti intervallumra vetített értékein. 

 
4. táblázat. A természetközeli gyepterületek kiterjedése, természetessége és természeti tıke indexe a MÉTA 

adatbázis alapján  
 

Gyepek Természetesség (1-5) 
2005 

Természetesség (0-1) 
2005 

Összes 3.04 0.51 

 
5. táblázat. A mocsarak kiterjedése, természetessége és természeti tıke indexe a MÉTA adatbázis alapján  
 

Nádas- 
mocsarak 

Természetesség (1-5) 
2005 

Természetesség (0-5) 
2005 

Összes 3.47 0.59 
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A gyepek és nádas területek természetességét a történeti források, eddigi terepi és tájismereti, 
gazdálkodástörténeti tapasztalatunk és tudásunk, valamint a rét-és legelıgazdálkodás történeti 
munkák alapján becsültük. A gyepterületek természetességének változását külön-külön 
megbecsültük a természetközeli és a nem természetközeli gyepekre is.  
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5. ábra. A természetközeli gyepterületek természetességének változása 19. század közepétıl napjainkig (Németh-

Seregélyes 1-5 skála szerint) 
 
A gyepek természetességét jelentısen csökkentı tényezık a 19. század közepétıl: 
 

• 1850-60-as évek - Folyószabályozások és vízrendezések (hatása: kiszáradás, 
jellegtelenedés) 

• 1860-70-es évek – legelıelkülönözés (hatása: a legelıterületek csökkenése, túllegeltetés) 
• 1880-1910-es évek – a szántóterületek növekedése (hatása: a legelıterületek további 

jelentıs csökkenése, túllegeltetés, elsı gyepjavítások) 
• 1930-as évek – a mezıgazdaság intenzifikálódása, Zöldmezı mozgalom (hatása: 

felülvetések, gyepjavítások, rendszeres tárcsázások) 
• 1940-es évek vége – termésátlagok fokozása (hatása: a gyenge termésátlagú szántókat 

átminısítették gyeppé) – a természetességbe nem számoltuk bele (természetességük: 1) 
(átminısítve összesen 110 000 ha szántó-gyep) 

• 1964-75 – állami támogatások gyepjavításokhoz, gyepfelülvetéshez, gyepek öntözéséhez, 
belvízrendezéshez (hatása: gyepjavítás és mintalegelı hálózat, melynek kiépítésével 
csökkent a gyepek természetessége 690 TSZ területén. Öntözött gyep ekkor 223 000 ha 
(ezek természetessége alacsony), parlag (nem ısgyep) összesen kb. 120 000 ha (kicsi 
természetességő). További 130-140 000 ha gyep javításra, illetve felszántás után 
újratelepítésre került (eleinte évi 45-50 ezer ha). Ennek kb. fele (70 000 ha) 
átsorolható a nem természetközeli gyepekhez, annyira megváltozott a 
természetessége a felszántás, majd felülvetés miatt, másik fele természetközeli maradt, 
de leromlott 2-3 közötti természetességre 

• 1975-85 – központi intézkedések a gyepterületek hozamának növelésére (hatása: tovább 
folytatódott a gyepjavítás, de kisebb intenzitással - évi néhány ezer ha gyep került 
javításra vagy felújításra; az idıszak végére összesen 230 000 ha) (100 000 ha-al 
tovább nıtt a javított gyepterület, 50-50%.  



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  
 

22 

• 1970-es évek: felgyorsult csatornázások a belvizes évek után (hatása: a természetességet 
jelentısen csökkentette) 

• 1980-as évektıl: meginduló talajvíz-süllyedés a Duna-Tisza közi hátság területén (hatása: 
a kiszáradással néhány évtized alatt a természetesség drasztikus mértékben csökkent) 

• 1990-es évek elejétıl: az egyre nagyobb területeket érintı használatfelhagyások az 
inváziós növények terjedését eredményezték, melyek a gyepterületek természetességét 
drasztikus mértékben csökkentették. 
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6. ábra. A nem természetközeli gyepek természetességének változása 19. század közepétıl napjainkig (0-1 skálán) 
 
6. táblázat. A természetközeli és a nem természetközeli gyepek kiterjedés és természetességadatai, valamint az 

ezekbıl számolt természeti tıke index a 19. század közepétıl napjainkig (öszes gyep) 
 

Dátu
m 

Természetköze
li gyepek 
kiterjedése (ha)  

Természetközel
i gyepek 
természetesség
e (0-1 skálán) 

Természetköze
li gyepek 
Természeti 
Tıke Indexe 
(%) 

Nem 
természetköze
li gyepek 
kiterjedése 
(ha) 

Nem 
természetközeli 
gyepek 
természetesség
e (0-1 skálán) 

Nem 
természetköze
li gyepek 
Természeti 
Tıke Indexe 
(%) 

Az összes 
gyep 
Természeti 
Tıke 
Indexe (%) 

1853 2684600 0.72 20.78 0 0.00 0.00 20.78 
1867 2732300 0.70 20.57 0 0.00 0.00 20.57 
1883 2173000 0.68 15.89 0 0.00 0.00 15.89 
1895 2065700 0.66 14.66 0 0.00 0.00 14.66 
1913 1672900 0.62 11.15 10000 0.10 0.01 11.16 
1930 1648600 0.60 10.64 20000 0.10 0.02 10.66 
1940 1574500 0.59 9.99 30000 0.10 0.03 10.02 
1950 1365000 0.59 8.66 110000 0.10 0.12 8.78 
1960 1318000 0.58 8.22 120000 0.14 0.18 8.40 
1975 1091000 0.56 6.57 190000 0.14 0.29 6.86 
1985 1006000 0.54 5.84 240000 0.14 0.36 6.20 
1990 985000 0.54 5.68 200000 0.16 0.34 6.02 
2000 821000 0.52 4.59 230000 0.16 0.40 4.99 
2005 817000 0.51 4.46 240000 0.16 0.41 4.88 
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Természeti Tıke Index  - az összes gyepterületre
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7. ábra. A természeti tıke index a 19. század közepétıl napjainkig (öszes gyep) 
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8. ábra. A nádas-mocsarak természetességének változása 19. század közepétıl napjainkig (Németh-Seregélyes 1-5 

skála szerint) 
 
7. táblázat. A nádasok kiterjedés és természetességadatai, valamint természeti tıke indexe a 19. század közepétıl 

napjainkig  
 

Dátum Nádasok 
területe 

Nádasok 
természetessége 
(0-1 skálán) 

A nádasok 
természeti 
tıke indexe 
(%) 

1853 143900 0,82 1,27 
1867 97800 0,81 0,85 
1883 54700 0,80 0,47 
1895 48500 0,79 0,41 
1913 29300 0,78 0,25 
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1930 30400 0,76 0,25 
1940 30200 0,76 0,25 
1950 29400 0,75 0,24 
1960 26100 0,73 0,20 
1975 32300 0,70 0,24 
1985 39700 0,66 0,28 
1990 40400 0,64 0,28 
2000 60000 0,62 0,40 
2005 62000 0,59 0,40 

 
 

A nádasok természeti tıke indexe
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9. ábra. A nádasok kiterjedésébıl és természetességébıl számolt természeti tıke index a 19. század közepétıl 

napjainkig 
 
Az összes fátlan élıhely (gyepek és nádasok együtt) 
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Természeti Tıke Index - az összes fátlan élıhelyre
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10. ábra. Az összes gyepterület és a nádasok kiterjedésébıl és természetességébıl számolt természeti tıke index a 

19. század közepétıl napjainkig 
 
8. táblázat. Az összes gyepterület és a nádasok kiterjedés és természetességadatai, valamint természeti tıke indexe 

a 19. század közepétıl napjainkig  
 

Dátum Az összes fátlan él ıhely 
természeti t ıke indexe (%) 

1853 22,05 
1867 21,42 
1883 16,36 
1895 15,07 
1913 11,41 
1930 10,91 
1940 10,27 
1950 9,02 
1960 8,61 
1975 7,10 
1985 6,48 
1990 6,30 
2000 5,39 
2005 5,27 

 
 
 

3. Az országos kiterjedés és természetességbecsléshez felhasznált 
     egyéb források feldolgozása 

 
3.1. Fazekas Béla (1971): Mezıgazdasági statisztikai adatgyőjtemény, 1870-1970. 

Földterület - Országos adatok. Budapest, Statisztikai Kiadóvállalat. 
 

Az ebben a forrásban található országos adatok közül a rétek és legelıterületek 1850 és 1970 
közötti területi adatsorát használtuk fel. A KSH honlapon található adatokhoz képest itt a rétek és 
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legelık adatai külön is megtalálhatók. Az adatsort kiegészítettük az 1980-és 1990-es adatokkal 
(forrás: Vinceffy 1993). 
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11. ábra. A rétek és legelık kiterjedésének változása 1850-tıl napjainkig  
 
3.2. Lırincz József (szerk) (1978): Gyeptermesztés és gyephasznosítás. Budapest, 

Mezıgazdasági Kiadó, pp. 339. 
 
1.  A gyepterületek megyék és talajtípusok szerinti megoszlása 1974. évi adatok alapján 
A 34. oldal 4. sz. táblázatban megyénként összesített legelı és rét területeket  
- beépítettük az országos rét-legelı idısorba (1974-rıl még nem voltak adatok) 
- beépítettük a megyei rét-legelı idısorba (1974-rıl még nem voltak adatok) 
 
2. Az egyes talajtípusokon elıforduló gyepterület adatok: 
 

Megye csernozjom, réti, 
vályog-, öntés 

savanyú  szikes homok láp erodált Összesen 
(1000 ha) 

Baranya megye 27,5 13,3 0,1 2,6 0,3 19,6 63,4 

Bács-Kiskun megye 19,8 14,3 51,2 54,9 9,9 ~ 150,1 

Békés megye 2,9 12,7 33,9 3,1 0,2 ~ 52,8 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

17,3 55,9 16,6 3,6 2,9 31,8 127,2 

Csongrád megye 2,9 8,1 38 9 ~ ~ 58,2 

Fejér megye 13,4 8,1 2,1 7,9 5 11 47,3 

Gyır-Sopron megye 18 9,1 1 3,2 13 1 45,2 

Hajdu-Bihar megye 9 20,5 91,7 8,4 0,6 1,4 131,6 

Heves megye 1,3 12 17 2,3 0,3 19,1 52,4 

Komárom megye 3 2,2 0,6 5,7 0,1 11,6 23,2 
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Nógrád megye 4,8 14,8 ~ 0,5 ~ 16,1 36,1 

Pest megye 6,3 9,4 19 16,9 2,9 17,5 71,9 

Somogy megye 19,6 16 ~ 23,9 12,3 14,2 85,8 

Szabolcs-Szatmár 
megye 

3,7 42,5 3,1 10,2 4,9 4,9 69,2 

Szolnok megye 4,7 28,7 33,8 0,2 ~ ~ 67,4 

Tolna megye 10,9 2,7 0,2 5,3 3,2 16,4 38,7 

Vas megye ~ 32,1 ~ 0,6 1,6 7 41,3 

Veszprém megye 18 11,8 0,2 19,2 6,2 30,9 86,4 

Zala megye ~ 37,4 ~ 4,8 7,3 8,2 57,7 

Összesen 183,1 351,6 307,5 182,3 70,7 210,7 1305,9 

 
9. táblázat. A magyarországi gyepterületek megoszlása talajtípusonként (forrás: Lırincz 1978) 
 
3. A gyepgazdálkodás története és fejlıdése c. fejezet hasznos információkkal szolgált a 

gyepek természetességének történeti rekonstrukciójához: 
A 19. században számos újabb szabályozó rendelkezés jelent meg, és már fellelhetık a 

gyepjavításra vonatkozó és a gyeptelepítést elrendelı és javasló rendeletek és utasítások is. Az 
egyébként is gyenge termıképességő legelık az állatállománnyal túl voltak terhelve. 
Kényszerőségbıl megkezdték a rétek legeltetését is (feltehetıen a legelıelkülönözések 
következtében fogyó legelıterületek miatt).  

A 1900-as évek elején elkezdett gyepjavítási munkálatokat az elsı világháborús események 
megszakították, azt jelentısen elodázták. A gyepek javításával csak késıbb kezdtek szélesebb 
körben foglalkozni. A gyepek javítása céljából a Földmővelésügyi Minisztérium rét-legelı 
ügyosztálya kezdett foglalkozni, és létrehozták a Zöldmezı Szövetségeket (1930-as évek). Ezek 
állami akciókkal sürgették a gyepjavítást (botanikai szempontból ez degradálódást, természetesség 
csökkenést jelent), melyek keretében különféle gyepvetımagvak, legelıberendezési tárgyak és 
eszközök kedvezményes vásárlásával és tanfolyamokkal igyekeztek a gyepjavítást 
eredményesebbé tenni.  

A gyepjavítások következı korszaka az 1960-as évek: a minisztérium állami támogatás 
rendszerének bevezetésére határozatot hozott, a rét-, legelıjavítás, a gyepgazdálkodás fejlesztés 
megindítására.  

Elsı lépésként az állami támogatás 1964-65-ben  14 000 ha rét és legelı belvízrendezésére, 
1966-67-ben pedig 57 500 ha belvíz rendezésére szólt. Gyepvetımag keverék vásárlásához 50%-
os állami támogatást, a rétek és legelık gyomirtásához, a fásítás végrehajtásához és az öntözéshez 
további támogatásokat adtak. Ez az állami támogatási rendszer 1967-ig volt érvényben. Ekkor 
indult meg az un. Mintalegelı hálózat kialakítása, melynek célja és feladata volt, hogy az ország 
gyepgazdálkodását fellendítse. 1968-tól, majd 1970-tıl új támogatási rendszer lépett érvénybe, 
melybe újabb, eddig támogatásban nem részesült szövetkezeteket vontak be. 1964-tıl 1975-ig 
összesen 690 termelıszövetkezetben indult meg a gyepjavítás és a mintalegelı hálózat kiépítése. 
Javításra ajánlották a gyepek mintegy felét, melyet a tervezés nagyságrendje miatt érdekesnek 
látunk közölni: az ekkori mintegy 1000 ezer ha legelıterületbıl 500 ezer ha-t, a 400 ezer ha 
rétterületbıl pedig 200 ezer ha-t (összesen 700 ezer ha-t az 1400 ezer ha gyepterületbıl). „A 
nagyüzemi gyepgazdálkodás kialakítására és gyepjavítására jól megfelelı, kb. 600 – 700 ezer ha 
gyepterületbıl már az V. ötéves tervidıszakban mintegy 200 000 ha intenzív és mintegy 400 000 
ha félintenzív gazdálkodású gyepterület alakítható ki.”-írja a könyv. 

 
1964-1975-ig összesen 868 000 ha gyepterülettel rendelkeztek a támogatott 

termelıszövetkezetek (ennek csak egy része került gyepjavítás, felülvetés, mőtrágyázás stb. alá),  
az öntözéssel kezelt gyepek pedig ebbıl mintegy 223 000 ha-t tettek ki. Ekkor a mezıgazdasági 
statisztika alapján közel 120 000 ha a nem ısgyepek kiterjedése (feltehetıen a szántóból 
felhagyott fiatal gyepek, lásd Vinceffy 1993).  
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A forrásban található 1974-es gyepkiterjedés adatok ellentmondásban vannak az 1975-ös 
adatokkal. Az adatsorból adódó különbségek alapján hozzávetıleg legalább 25-27 ezer ha 
gyepterület újonnan keletkezett az említett 12 évben (nem ısgyep, lásd 10. táblázat). Ezt azonban  
a KSH statisztikák még nem veszik gyepterületnek: 1974-75-ben, mikor a mezıgazdasági 
statisztika 1 280 118 ha ısgyeppel és 1 305 900 ha gyepterülettel számol, a KSH összesen 
1 279 200 ha gyepet tart nyilván (= mg. ısgyepek). 

 
10. táblázat. A magyarországi rét- és legelıterületek kiterjedése a mezıgazdasági és a központi statisztikai adatok 

alapján 
 

 A telepített 
és 
természetes 
gyepek 
összes 
kiterjedése 
(kerekített 
ha) 

A telepített és 
természetes 
gyepek összes 
kiterjedése az 
1974-es adatok 
szerint (ha) 

İsgyepek 
kiterjedése az 
1975. évi 
statisztikai 
adatok szerint 
(ha) 

Nem ısgyep 
-kerekített 
adatokból 
számolt 

Nem ısgyep 
-1975-ös 
adatokból 
számolt 

Javításra 
ajánlott 
gyepterület 
(ha) 

Rét 400 000 429 500 396 937 3063 32 563 200 000 
Legelı 1 000 000  876 400  883 181 116 819 - ? 500 000 
Összesen 1 400 000 1 305 900 1 280 118 119 882 25 782 700 000 
KSH 
összesgyep 
adatok  

 1 279 200 1 274 800  26 700 
(1974-es  
különbség) 

 

 
11. táblázat. A gyepek minıségi állapota 1974-ben (forrás: Lırincz 1978) 
 

Legelı Rét Összesen 

Minısítés ezer ha-ban % 

          

Jó 29.4 40.6 70 5.4 

Közepes 158.7 181.7 340.4 26.1 

Gyenge 601.2 178.8 780 59.7 

Rendkívül gyenge 87.1 28.4 115.5 8.8 

Összesen 876.4 429.5 1305.9 100 

 
12. táblázat. A gyepek területi tagoltsága 1974-ben (forrás: Lırincz 1978) 
 

Legelı Rét Összesen 

Nagyság szerinti csoportosítás ezer ha % 

          

0,5-3 ha között 263.6 249.1 512.7 39.3 

29,0-58 ha között 162.7 72.7 235.4 18 

58,0-173 ha között 217.4 67.6 285 21.8 

173,-173 felett 232.7 40.1 272.8 20.9 

Összesen 876.4 429.5 1305.9 100 

 
 
13. táblázat. A gyepek fevése 1974-ben (forrás: Lırincz 1978) 
 

Terület % 

Sík 79.7 

Dombos 13.9 

Meredek 6.4 

Összesen 100 
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3.4. Vinceffy Imre (1993): Legelı- és gyepgazdálkodás, Budapest, Mezıgazda Kiadó, pp. 

400. 
1. A könyv „Területi és termésadatok” címő fejezetének 3. sz. táblázata adataival 

kiegészítettük a KSH rét-legelı országos adatokat (a rétek és legelık 1980 és 1990-es adatai).  
Az adatok 1950-1990-ig terjednek. 1950, 1960, 1970-ben megegyeznek a KSH adatokkal, 

feltehetıen innen származnak, 1935-re nézve viszont kis eltérést mutatnak (összesen 30 000 ha-al 
kevesebb gyepterület).  

 
2. A „Területi és termésadatok” címő fejezet szerint 1935 és 1990 közötti idıszakban 

elsısorban a jobb talajú rétek kerültek feltörésre (a rétek 55 év alatt mintegy 41%-al csökkentek), 
míg a legelık területe nem változott ennyire látványosan. Ennek oka részben, hogy a legelık 
területe kevésbé volt alkalmas szántónak, másrészt pedig újabb nagy területek kerültek 
lecsapolásra (Turján-vidék, Hanság, stb.). Ehhez járult hozzá még a nyilvántartás átírása is. 1950-
körül a leromlott szántókat legelıvé írták át (kb. 110-120 000 ha), és ezzel egyidejőleg ugyanannyi 
jobb talajú legelıt szántóvá alakítottak (az 1950-es adatokban tükrözıdik).  Ez botanikailag azt 
jelenti, hogy mintegy  110-120 ezer ha gyep cserélıdött le frissen felhagyott szántóra a 
gyepkategóriába való átsorolással. Ezt a természetességi értékek számításánál figyelembe vettük. 
Ezek a gyepek ma 60 éves óparlagok, jelentıs mértékben az OC kategóriába lettek besorolva. 

 
 
3.5. Vinceffy Imre (1988): Javaslatok gyepgazdálkodásunk fejlesztéséhez. Debrecen. 

ISBN 963 7177167. pp166. 
 
A könyv érdekes információkat tartalmaz a gyepek intenzifikálásának újabb korszakáról, mely 

az 1970-es évek második felében kezdıdött. Történeti szempontból kiemelhetı részletek a 
könyvbıl: 

„A 70-es évek végén, az alacsony terméseredmények hatására határozat született, mely alapján 
„gyepszemlék” – keretében szakértı bizottságok vizsgálták meg az ország gyepterületeinek 
adottságait, hasznosításának helyzetét. A felmérés alapján megállapítást nyert, hogy az ország 
gyepterületeibıl mintegy 700 ezer hektár, az összes gyepterületnek csupán 60%-a alkalmas 
nagyüzemi mővelésre. E területeken a szükséges vízrendezés, tápanyagutánpótlás, öntözés és 
szakszerő hasznosítás révén jelentısen növelhetık lennének a terméseredmények. A gyepterületek 
többi része (40% vö. 9. táblázat) különbözı okok miatt nagyüzemi mővelésre nem alkalmasak 
(futóhomok, terméketlen szik- és homok, meredek domboldal stb.) Nagy részük csak környezet és 
talajvédelem funkciót tölt be. E területek esetenkénti extenzív legeltetéssel, kisüzemi állattartással 
hasznosíthatók. 

A gyepterület hozamának növelésére 1982-ig központi intézkedések is történtek. Állami 
támogatással és saját erıbıl üzemeink mintegy 230 ezer hektár gyepet telepítettek, illetve 
újítottak fel. Eleinte évente 45-50 ezer ha gyep került felújításra (feltehetıen 1964-66 között, ez 
összesen kb. 120-130 000 ha, sic.). Az új telepítéső gyepeknél, megfelelı fő komponensek 
alkalmazása esetén, a hozamok megduplázódása mellett a takarmányok beltartalmi értéke is 
jelentısen javult. Késıbb, az állami támogatás megszőnése, és a magas költségek miatt 
fokozatosan csökkent a felújított gyepek területe, s jelenleg már csak évi néhány ezer hektárra 
tehetı.  

Reprezentatív felmérések alapján kimutatható, hogy a nagyüzemileg mővelhetı 700 ezer 
hektár gyepterületünkbıl 230 ezer hektárt (32,8%) legeltetve és kaszálva, 340 ezer hektárt (48,6%) 
csak legeltetve, 130 ezer hektárt (18,6%) csak kaszálva hasznosítanak az üzemek. A legeltetéssel 
hasznosított területnek mindössze 35%-án alkalmaznak korszerő legeltetési eljárást, a többi gyepen 
szabad legeltetést folytatnak. A gyepterület-csökkenés az elmúlt 10 évben 90 000 ha (teljes 
gyepterület az 1980-as évek végén 1 200 000 ha.” 
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3.6. Kaán K. (1927): A magyar Alföld. Gazdaságpolitikai tanulmány. MTA, Budapest, 
1927. 351 pp. 

 
Birtokmegoszlások 1925-ben vármegyénként. Rét, legelı, erdı és nádas adatok és nem adózó 

(kivett) területek. Kataszteri holdokban megadva, táblázatos formában. Debrecen, Kecskemét, 
Hódmezıvásárhely, Szeged, Sopron Törvényhatósági városok, valamint Hajdú, Békés, Csanád, 
Csongrád és Sopron vármegyék adatai. - nem használtuk fel az adatokat. 

 
3.7. Paládi-Kovács A. (1979): A magyar parasztság rétgazdálkodása. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, pp. 541. 
 
1. Összegyőjtött történeti leírások néhány kiemelt élıhelytípus használatáról és természeti 

állapotáról (pl. ártéri rétek, lápok, dombvidéki száraz kaszálók). 
Példa a leírásokból: „A Rétközben megesett, hogy a falu határában lévı láp szénáját a 

szomszéd falusiak etették meg a jószágaikkal, mert a szél kifújta a lápot a falu határából. Az úszó 
láp, járó láp, úszó sziget kaszálóit csak csónakkal lehetett megközelíteni (további forrás még: Kiss 
L. 1954: 338-339. old, 1961: 122, 331. oldal.). A rétközberencsi határban például 17 kaszáló sziget 
volt.” – a természetességbecsléseknél használtuk fel 

 
2. Táji eltérések a kaszálók kiterjedésében és hozamában - nem voltak felhasználható adatok  
A történeti leírásokon kívül egy adat volt: Galgóczy szerint az alföldi rétségek fele vizenyıs, 

ami „birkának alkalmatlan, savanyú szénát terem.(Galgóczy 1855, 271. old)” – ez túl általános 
adat, kétségbe vonható 

 
14. táblátazat. 1968-as adatok a hazai réttípusokról (Asztalos 1968, 64. old alapján) – nem használtuk fel 
 

Típus A hazai rétek %-a – 1968-ban 
szikes 2 (meglepıen alacsony, feltehetıen hibás 

érték) 
vizenyıs (savanyú széna) 45 
száraz kaszáló  53 

 
15. táblázat. A rétek területe 1935-ben, nagytájak szerinti eloszlásban (katasztrális holdakban megadva) – nem 

használtuk fel 
 

Nagytáj Rétek területe (k.hold) 
Dunántúl 500 044 
Alföld 434 454 
Észak 155 252 

 
5. A Paládi-Kovács által idézett források: 
Kiss L. (1954): Nagyhalász. Ethn. LXV. 329-383.  
Kiss L. (1961): Régi rétköz. Budapest. 
Asztalos (1968): Az állattenyésztés területi megoszlása Magyarországon. Budapest. 
Galgóczy K. (1855): Magyarország, a Szerb vajdaság és a Temesi bánság statisztikája. Pest. 
 

4. A megyei kiterjedésbecsléshez felhasznált 
     egyéb források feldolgozása 

Az országos kiterjedés és természetességbecsléshez felkutattuk és áttanulmányoztuk a 
használható megyei szintő kiterjedésadatokat. A munka során levont tanulságokokat beépítettük az 
országos becslésekbe. 

 
4.1. Fazekas Béla (1971): Mezıgazdasági statisztikai adatgyőjtemény, 1870-1970. 

Földterület - Megyei adatok. Budapest, Statisztikai Kiadóvállalat. 
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Az innen kapott megyei adatokat kiegészítettük egy további forrásból származó (Benda 1973) 

1850 elıtti megyei adatokkal. Egységes mértékegységre hoztuk, majd korrigáltuk a változott 
megyeterületekkel. Ezzel együtt is csak néhány megye adatait tudtuk felhasználni.  

 
12. ábra. A jól felhasználható adatokkal rendelkezı megyék kiterjedés-grafikonjai (hektárban kifejezve). A 

grafikonok alapján jól elkülönülnek az alföldi és a dunántúli megyék (lásd a görbék eltérı lefutását) 
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13. ábra. Három alföldi megye gyepkiterjedés-változása az 1880-as évektıl. A grafikonokon látszanak a 

gyepbeszántások nagy korszakai (lásd 1. fejezet). 
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14. ábra. Az alábbi grafikonok az összes megye gyepterületének kiterjedését mutatják a 18. századtól (az 1850 

elıtti adatokat a késıbb változott megyeterületekkel korrigáltuk, de sok esetben így is nagyon bizonytalanok maradtak, 
ezért ezt az adatsort nem tudtuk felhasználni) 
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4.2.  Kecskés Cs., Kulcsár R. (2002): Magyarország mezıgazdasága a 2000. évben. 
Összefoglaló adatok. KSH, Budapest. 
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A KSH 2000. áprilisában történt összeírását felhasználtuk a megyei gyepterület adatok 

kiegészítéséhez. Mivel az adatgyőjtés a háztartások kétharmadának felmérésére épül, a könyvben 
található összesített adatok jóval kisebbek voltak, mint a KSH honlapján található 2000-es valós 
adatok. Emiatt a megyei adatok esetében 1,7-es szorzót alkalmaztunk (az országos összesítések 
alapján kapott szorzó). 

 
4.3. Benda Gyula (1973): Statisztikai adatok a magyar mezıgazdaság történetéhez, 1767-

1867. Budapest. 
 
Ebbıl a forrásból írtuk ki a gyepterületekre vonatkozó 1850 elıtti megyei adatokat. A 

katasztrális holdban megadott adatokat hektárra átszámoltuk, majd a megyék változott területével 
korrigáltuk. A nagyobb közigazgatási változások miatt nem minden megye adatsorát használtuk fel 
(a Hármas Kerület még ekkor kívül volt a vármegyerendszeren). Az 1850 elıtti adatok jellemzıje, 
hogy szórványadatok (hol csak a rétekre, hol csak a legelıkre vonatkozóan vannak megadva, 
ritkán fedik le a teljes gyepterületet), továbbá becsültek és ebbıl kifolyólag többnyire igen 
pontatlanok is (lásd Török 1970).  

 
4.4. MÉTA adatbázis adatai 
A gyep- és mocsár területek kiterjedésére és természetességére vonatkozó megyei adatokat 

lekerestük, de végül – a megyei összesítések hiányában - nem használtuk fel ezeket. Az élıhelyek 
országos adataiból természeti tıke indexet számoltunk.  

 
4.5. Török Katalin (1970): A szántóföldek és rétek aránya Magyarországon a VIII. 

században. Mezıgazdasági Múzeum Közleményei 1969-1970. 
  

A cikk szerint a feldolgozott 1720-as és 1780-es orzságos felmérések adatainak megbízhatósága 
kicsi, ezért az itt található táblázatok közül csak az 1780-as rétadatokat használtuk fel, elsısorban a 
szintén nagyon bizonytalan 1790-es megyei adatok helyenként szükséges ellenırzésére. 
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INDIKÁTOR A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÖKOLÓGIAI 
ÁLLAPOTÁNAK ÁTFOGÓ JELLEMZÉSÉRE:  

A TERMÉSZETI T İKE INDEX 
Czúcz Bálint, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Botta-Dukát Zoltán  

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 
 
Az emberiség legtöbb tevékenysége meghatározó befolyást gyakorol a környezı táj természetes 

élıvilágára. A mindennapi életben sokszor kényszerülünk a táj állapotát befolyásoló döntések 
meghozatalára. Ilyen esetekben a lehetséges alternatívák körültekintı értékelése szükséges ahhoz, 
hogy a táji környezet által nyújtott lehetıségekkel a legjobban élı, és a lehetı legkevesebb káros 
hatással járó megoldások kerülhessenek elıtérbe. Az elmúlt évtizedekben világszerte felerısödtek 
a törekvések olyan, laikusok által is egyszerően értelmezhetı mérıszámok kifejlesztésére, melyek 
szakmailag megalapozott áttekintı értékelést tudnak nyújtani az élıvilág állapotáról. Nemzetközi 
szinten számos ún. „aggregált biodiverzitás-indikátor” került kifejlesztésre, melyek fı célja, hogy a 
bolygónk élıvilágában bekövetkezı nagyléptékő változások nyomon követésére lehetıséget 
teremtsenek (EEA, 2007). A tájhasználati döntések nagy többsége azonban helyi szinten születik, 
és „döntéstámogatásra” is a helyi-regionális szinten mutatkozna a legnagyobb igény. Regionális 
szintő szakpolitikai kérdések megoldására azonban egy-két kivételtıl eltekintve mindezidáig nem 
léteztek megfelelı (térben és tematikusan is kellıen nagy felbontást nyújtó) indikátorok (Czúcz et 
al. 2008). Ennek egyik legfıbb oka a nagy területre kiterjedı, kellıképpen részletes és homogén 
ökológiai adatbázisok hiánya, ritkasága szerte a világon. Az MTA ÖBKI koordinálásával 2003 és 
2008 között megszületett MÉTA adatbázis (Molnár et al. 2007, 2009) már kellıképpen részletes 
egy ilyen, regionális szinten használható ökológiai indikátor kifejlesztéséhez.  

Az itt bemutatott új, speciálisan a MÉTA adatbázis adottságaira kifejlesztett „nemzeti” 
biodiverzitás-indikátornak, a növényzet-alapú természeti tıke indexnek a segítségével kisebb-
nagyobb területek (pl. tájegységek, gazdasági, tervezési vagy igazgatási egységek) természeti 
állapota könnyen áttekinthetı. A kialakított indikátor azonban nemcsak a MÉTA adatbázissal 
használható, hanem bármilyen hasonló élıhely-kategóriákkal és természetességi mutatókkal 
dolgozó élıhely-térképezés adataival is. A MÉTA már eleve a hazai ökológus-botanikus szakma 
konszenzusaként kialakult elemeket (pl. az Á-NÉR élıhely-osztályozás – Fekete et al. 1997, 
Bölöni et al. 2008a; vagy a Németh-Seregélyes-féle természetességi kategóriák – Németh és 
Seregélyes 1989; Bölöni et al. 2008b) alkalmazott, mely a korábban soha nem látott mértékő 
térképezési hullám tapasztalatai alapján tovább csiszolódott, és egyfajta, szinte szabványosítható, 
kiérlelt technikává vált. Nem véletlen tehát, hogy számos más, kisebb-nagyobb térképezés, köztük 
a 2000 óta futó, és az ország területének 3 %-át 10 évente újratérképezı Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó rendszer (NBmR – Takács és Molnár 2009) is alapjában hasonló módszertant használ, 
így a következıkben bemutatott indikátor ezekre is közvetlenül kiszámítható. Ezáltal a MÉTA 
adatbázisban, valamint a hasonló élıhely-térképekben „elrejtve” lévı rengeteg információ 
viszonylag egyszerően és széles körben beépülhet a különbözı szintő szakpolitikai döntésekbe.  

 
 

Az indikátor kialakítása 
 
A kifejlesztett indikátor alapjául az 1990-es évek végén elıször Hollandiában megalkotott 

természeti tıke index („Natural Capital Index”, NCI) koncepciója szolgált, mely egy különbözı 
élıhelyekbıl álló komplex tájnak az egykori természetes állapottól való eltérését fejezi ki, 
számszerő adatok felhasználásával (ten Brink, 2000). Az általunk használt „növényzet-alapú” 
természeti tıke index ennek az általános mérıszámnak a MÉTA adatbázisra adaptált verziója 
(Czúcz et al. 2008). A természeti tıke értékelése a következı sematikus képlet alapján történik 
(1 ábra): 
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NCI = az élıhelyek mennyisége × az élıhelyek minısége 
 

Ily módon tehát ez az indikátor azt becsüli, hogy arányaiban mennyi maradt még meg a táj 
felszínét eredetileg benépesítı természetes élıvilágból. Ehhez az élıvilág „relatív jelenlétének” a 
mértékét a természetes növényzet borítás-arányaival, illetve természetességével jellemzi. Az 
élıhelyek relatív természetességének meghatározása többféle súlyozással is elvégezhetı, melyek 
közül mi a növényzetnek a különbözı ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz nyújtott hozzájárulásának a 
mérlegelésével két fı NCI számítási módot határoztunk meg, és építettünk be a MÉTA adatbázisba 
(részletesebben lásd: Czúcz et al. 2008). Egy-egy tájegységben tehát annál magasabb a természeti 
tıke index, minél nagyobb területen, és minél természetesebb állapotban találhatók meg ott a 
különbözı élıhelyek. (Ebben az írásban a lineáris súlyozással számolt értékeket (NCIlin) 
használjuk illusztrációképp, mely a közepesen gyakori természetes fajok jelenlétének a becslésével 
a szabályozó ökoszisztéma szolgáltatások egyfajta indikátorának tekinthetı. A másik lehetséges 
súlyozás, a ritka fajok jelenlétére fókuszáló exponenciális súlyozás (NCIexp) használata esetén 
Magyarország Természeti Tıke Indexe még alacsonyabb (3,2 %).) 

 
 

Felhasználás és értelmezés 
 
Mint az a definícióból és a számítás módjából is látható, az NCI egységes szempontrendszer 

alapján képes egyetlen számba sőrített általános értékelést adni különbözı területek élıvilágáról. 
Fontos és elınyös tulajdonsága a mérıszámnak, hogy a gyors, felületes összehasonlítások mellett 
azonban mélyreható részletes értékelésekre is alkalmas. Egy-egy nagyobb terület természeti tıke 
indexe ugyanis többféleképpen is szétbontható különbözı részkomponensek összegére: 
Tematikusan felbontható: megvizsgálható, hogy az egyes élıhelytípusok milyen arányban 

járulnak hozzá a terület NCI értékének nagyságához. A teljes NCI az egyes élıhelytípusok 
rész NCI-jeinek összegeként áll elı. A tematikus felbontás egyfajta élıhelyprofilt állít elı 
egy terület növényzeti örökségének a jellemzésére (2. ábra). 

Térben felbontható: egy nagyobb terület NCI értéke megegyezik az ıt alkotó részterületek NCI 
értékeinek területtel súlyozott átlagával, és ennek segítségével megállapítható, hogy mely 
területrészek hogyan és milyen mértékben járulnak hozzá a nagyobb területre jellemzı NCI 
érték kialakításához (3. ábra). 

A különbözı részterületek, illetve élıhelytípusok hozzájárulásának értékelése azután további új 
szempontokat hozhat a gyakorlati felhasználások számára, lehetıséget teremtve arra, hogy egy 
esetleges döntési folyamatban ne csak a tényszerő számértékeket, hanem az azok mögött álló 
okokat, mintázatokat is át tudják tekinteni a résztvevık. Ennek megfelelıen ez a standardizált 
mérıszám várhatóan sikerrel alkalmazható a helyi vagy regionális szakpolitikai döntéshozatal 
különbözı szintjein jelentkezı gyakorlati kérdések kezelésében, tervezési, engedélyeztetési 
feladatok során, valamint a környezeti kommunikációban is.  

 
Korlátok 

 
Mint minden indikátor esetében, a természeti tıke index esetében is figyelemmel kell lenni 

néhány, az alapadatok és a számítási mód jellegébıl fakadó alapvetı korlátra:  

• A MÉTA felvételezés egyszeri jellege következtében a MÉTA adatbázis alapján elıállítható 
NCI adatok a felméréskori állapotra vonatkoznak, az azóta bekövetkezett változások 
vizsgálata sokszor indokolt lehet. Egy-egy kisebb terület újrafelvételezése bármikor 
viszonylag gyorsan és kis költséggel megvalósítható. További biztos monitorozási 
lehetıséget jelenthetnek az NBmR rendszeresen megismételt állandó kvadrátos élıhely-
térképezései is (Takács és Molnár 2009). Az így kialakuló térképsorok, valamint a múltbeli 
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rekonstruált élıhely-térképek (pl. Biró et al. 2006) használata az NCI-változások 
monitorozásának lehetıségét rejti.  

• A számítási mód lineáris, additív jellegénél fogva az NCI nem alkalmas a kiemelkedı lokális 
értékek kezelésére, nem árulkodik az egyes élıhelyek egyediségérıl, továbbá más, 
természetvédelmi szempontból fontos, „nemlineáris” tulajdonságairól sem (mint pl. 
különleges, ritka fajok elıfordulása, kultúrtörténeti, tájképi értékek, regenerációs képesség 
stb.). 

• Az NCI nem, vagy csak korlátozottan fejezi ki a táj nagy léptékő természetességének 
mértékét (a táj szerkezete, az élıhelyek mintázata és diverzitása), és a tájökológiai 
viszonyokat. A nagy léptékő mintázat megléte önmagában is egy komoly érték, melynek 
gyakorlati jelentısége is lehet (gazdagabb és kevésbé sérülékeny élıhelyek), ennek 
figyelembevételére a MÉTA adatbázis további mérıszámokat kínál. 

Ezen korlátok figyelembevételével elkerülhetı az eredmények félreértelmezése. Mindezek 
fényében elmondható, hogy a természeti tıke index kiválóan alkalmas nagyobb területek 
„természet-közeliségének” áttekintı összefoglalására, azonban mindezt csupán egyetlen 
szempontból teszi (még ha ez az egyik legáltalánosabb, legszélesebb körben használható is a szóba 
jöhetı szempontok közül). A teljes körő értékeléshez az NCI értékek és diagrammok 
összehasonlító vizsgálata mellett még számos további információ is szükséges. A felhasználóknak, 
különösen kritikus döntési helyzetekben, minden fontos döntési szemponttal tisztában kell lenniük, 
és természetesen általánosságban is igaz, hogy semmilyen adatbázisból lekérhetı információ sem 
helyettesítheti a szakmai hozzáértést és a részletes terepismeretet. 

 
A természeti tıke index összekapcsolása társadalmi tıke indikátorokkal 

 
Adódik a kérdés, hogy mennyire kapcsolhatók össze például a településsorosan rendelkezésre 

álló különbözı társadalmi tıke jellegő indexek és a természeti tıke index. A választ még nem 
tudjuk, a bizottsági ülés egyik célja éppen az ilyen tudományos kooperációk iniciálása volt. 
Elızetes elemzéseink azt mutatják, hogy eddig nem ismert összefüggésekre vagy éppen ezek 
hiányára mutathatnak majd rá a jövı interdiszciplináris elemzései. 
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1. ábra: A természeti tıke index (NCI) számításának szemléltetése: egy terület NCI értéke a megmaradt természetes és 
természetközeli élıhelyek mennyiségének és minıségének (azaz relatív területének és átlagos természetességének) a 
szorzatával kifejezhetı [0,1] intervallumba esı szám. Például, ha egy területen az ott található élıhely(ek) fele 
elpusztul, és a maradék természetessége is (átlagosan) 40%-ra csökken, akkor az eredeti természeti tıkének már csak 
20 %-a maradt meg a területen.  
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2. ábra: Magyarország természeti tıkéje élıhelycsoportok szerinti bontásban élıhelyprofil-diagrammon ábrázolva. 

 

3. ábra: Magyarország földrajzi kistájainak természeti tıke index (NCI) térképe a MÉTA adatbázis 
alapján. 
 


