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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 
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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 
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, 
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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). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1790 1840 1890 1940 1990

T
er

m
és

ze
ti 

t
ı

ke
 (

%
)

Természetes erdık maradványai

İshonos fafajú származékerdık

Idegenhonos fafajok állományai

İshonos fafajú f iatalosok

Üres (vágás-) területek

Erdık összesen

 
 
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.  
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