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1. A KUTATÁS CÉLKITŐZÉSEI 

Ez a kutatás azzal a céllal indult, hogy módszertani támogatást 

nyújtson egy olyan korszerő környezetinformációs rendszer 

kiépítéshez, mely segítségével a gazdálkodók: 

� sikeresen azonosíthatják tevékenységük környezeti hatásait, s 

ezzel 

� lehetıvé válik számukra a földhasználat eredményének és a 

környezeti források viszonyának elemzése, valamint  

� a növénytermesztési és környezetgazdálkodási információk 

naprakész nyilvántartása,  

� és egyben eleget tudnak tenni az Európai Uniós és hazai 

agrártámogatások által megkövetelt adatszolgáltatási 

kötelezettségeknek is. 

Ezzel kapcsolatban kutatásaimat négy fı irányvonal köré 

csoportosítottam: 

I. a környezeti hatások kvantitatív módon történı meghatározása 

Ezen a ponton belül egy olyan egységes, a hagyományos, terepi 

adatgyőjtı módszerek mellett térinformatikai alapokon nyugvó, 

távérzékelési technikákkal támogatott monitoring rendszer került 

kidolgozásra, mely segítségével gyorsan, könnyen azonosíthatók és 

számszerősíthetık a szántóföldi növénytermesztés keretein belül 

felmerülı környezeti hatások. 
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II. a  monitoring során nyert adatok térképi megjelenítése 

Ebben a szakaszban az eltérı módszerekkel győjtött adatokat 

egységes térinformatikai környezetbe integráltam, s így azok 

összevethetıvé, egymás függvényében modellezhetıvé váltak. 

III. a számszerősített környezeti hatások értékelése 

Az objektív hatásértékelés céljából olyan mutatórendszer 

kidolgozására került sor, mely amellett, hogy információt szolgáltat a 

gazdálkodónak termıföldje állapotáról és tevékenységének 

környezeti hatásairól, egyben segítséget is nyújt a regionális, 

természetvédelmi alapú támogatás hatékonyságának ellenırzésében. 

IV. a mutatórendszer tesztelése a szántóföldi növénytermesztési 

gyakorlatban. 

Az adatgyőjtés egy mezıgazdasági középvállalkozás, a Tedej Rt. un. 

„Pusztai” területén, Hajdúnánás-Tedej határában folyt, a 

környezetinformációs- és mutatórendszer alkalmazása is ezen a 

területen lett tesztelve. 
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2. A KUTATÁS ELİZMÉNYEI 

Az 1992-ben a CAP1-reform keretében elfogadott 2078/92 EU 

tanácsi rendelet paradigmaváltást hozott az Unió, de egész Európa 

mezıgazdasága számára is. A rendelet újraértékelte az agrár szektor 

elsıdlegesen élelmiszertermelı szerepét, s ehelyett egy többfunkciós 

agrármodellt vezetett be. Az új agrárpolitika értelmében a 

mezıgazdaságnak a közpénzekbıl eredı támogatások fejében, a 

termelési feladok mellett környezeti és társadalmi, 

foglalkoztatottsági feladatokat is el kell látnia.  

Így, az új elvek szellemében lassan átalakul az Unió támogatási 

rendszere is. A hagyományosan mennyiség alapú támogatások (I. 

pilléres kifizetések) csak azon, jó termıterülető gazdaságok számára 

lesznek elérhetık, ahol a kielégítı mennyiség és minıség 

megtermelése nem igényel drasztikus beavatkozást, elérhetı 

extenzív módon is.  

Fokozatosan csökken emellett a 20 ha-fölötti birtokmérető üzemek 

támogatása is. Az így felszabaduló költségvetési forrásokból pedig 

az agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési törekvéseket fogja 

támogatni az Unió (II. pilléres kifizetések). Ezen változások azt 

vetítik elıre, hogy a kisebb méretkategóriába tartozó birtokok, a 

vidékfejlesztési támogatások tartós és növekvı súlyú elemei lesznek 

a közös agrárpolitikának. 

A magyar gazdák számára azonban a csatlakozással együtt megnyíló 

                                                 
1 Common Agricultural Policy – Közösségi Agrárpolitika 
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pénzforrások csak akkor lesznek elérhetık, ha megértik a hátterében 

rejlı lehetıségeket, és így igénybe tudják venni a helyzetüknek 

leginkább megfelelı támogatási formákat. 

Ahhoz azonban, hogy a gazdálkodó sikerrel pályázhasson, tisztában 

kell lennie földjének termıképességével, a birtokolt terület 

természeti értékeivel és a termelés környezeti hatásaival.  

Döntéshozói oldalról pedig a támogatások felhasználásának 

ellenırzéséhez elengethetetlen követelmény a térben és idıben valós, 

korszerő adatszolgáltatás. 

A dolgozat ezen gyakorlati problémák megoldásaira keresi a választ.  

A környezeti hatások számszerősítésére, monitoringjára egy 

agrárkörnyezeti-mutatórendszer ismertetésével kíván segítséget 

nyújtani.  

Az adatszolgáltatási nehézségeket pedig egy EU-konform, 

térinformatikai és távérzékelési technológiákra alapozott környezeti 

információs rendszer kiépítésének bemutatásával igyekszik 

megkönnyíteni. 

 

3. A KUTATÁS MÓDSZEREI 

3.1 A mintaterület bemutatása 

A vizsgálati terület mintegy 1500 ha, intenzív mezıgazdasági 

mővelés alatt álló szántóterület volt, melyen nyugatról a Hortobágy 

szikes pusztáira jellemzı szoloncsák-szolonyec típusú talajok 

határozzák meg a gazdálkodást, míg keletrıl a Hajdúsági löszhát, 
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csernozjom típusú talajai dominálnak. Az intenzíven mővelt részek 

mellett, a mélyebben fekvı területeken a Hortobágy szikeseire 

jellemzı növényfajok formálnak degradált, de természetvédelmi 

szempontból jelentıs társulásokat, melyek foltként ékelıdnek a 

mővelt táblákba és alkotnak refúgiumokat számos védett növény- és 

állatfajunk számára.  

 

3.2 A környezeti információs rendszer felépítése 

A környezetinformációs rendszer alapját a területrıl 2000-ben, 

térinformatikai környezetben elkészített talajinformációs rendszer 

képezte. Ez egészült ki a terület digitális domborzat modelljével, a 

2000. augusztusában a FÖMI által készített légi felvétellel, a 

gazdaság méretarányos helyszínrajzával, a 2001-2004 között 

készített vegetáció térképekkel, valamint 2002-ben egy 

hiperspektrális felvétellel, melyet a DAIS 7915 (Digital Airborne 

Imaging Spectrometer) 80 csatornás légi spektrométer készített.  

Minden raszteres és vektoros állomány Egységes Országos Vetületi 

Rendszer (EOV) szerint került beforgatásra illetve digitalizálásra.  

A digitalizálást az Arc View 3.2 szoftverrel, míg a beforgatást az 

Erdas Imagine 8.0 szoftver felhasználásával végeztem el. Ezzel 

minden adatállomány azonos vetületi rendszerbe került, s így együtt 

megjeleníthetıvé és kezelhetıvé vált. 

A következı lépés a térképi adatállományokat információval való 

feltöltése volt. Itt elsı körben az Rt. által vezetett táblatörzskönyv 
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adatai kerültek digitális feldolgozásra. A vizsgálati területen, az 

egyes táblákon elvégzett munkafolyamatok (talajelıkészítés-

talajmővelés, tápanyaggazdálkodás, növényvédelem, öntözés, 

betakarítás) input adatait Excel adatbázis kezelı programban 

dolgoztam fel. Az így nyert digitális adatállományból dBASE IV. 

adattáblát hoztam létre, melyet az Arc View 3.2 atributív adatként 

kezelni képes, s azokat a térképi elemekhez – pl. tábla – kapcsolva a 

termelési adatok térben is modellezhetıvé váltak.  

Ennek eredményeként az egyes táblák térképi megjelenítése esetén 

lekérdezhetı az adott egységen, a választott évben a talajmővelési, 

tápanyaggazdálkodási, növényvédelmi, vízgazdálkodási feladatokkal 

kapcsolatos munkafolyamat anyag és energia inputja. 

 

3.3 A természeti erıforrások állapotára vonatkozó adatok 

győjtése 

A természeti erıforrások felhasználásának mértékének 

meghatározása alapvetıen a táblatörzskönyvi adatok és a 

talajinformációs rendszer alapján történt. Kiegészítı vizsgálatokat 

végeztem emellett a talaj szikesedési állapotára nézve, valamint 

elkészítettem a terület jelenlegi természetes és természet-közeli 

vegetációtérképét és élıhelyhálózati rendszerét. 

A vízfelhasználás tekintetében az öntözésre kiadott vízmennyiség 

került számszerősítésre. 

Az üzemanyag felhasználás mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. 
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rendelet 1., illetıleg 1/A. számú mellékletei alapján kaptam meg, 

melyek tartalmazzák többek közt az egyes mezıgazdasági erıgépek 

üzemanyag- és kenıanyag fogyasztás mértékének számítási módját 

munkafolyamatonként. 

A talaj sótartalmára vonatkozó vizsgálatok, valamint a vegetáció 

térképezés eredményei a táblatörzskönyv alapján megállapított 

földhasználati kategóriákkal kiegészítve szolgáltak alapul a 

hiperspektrális fotó elemzéséhez. 

 

3.4 Az agrár-környezetvédelmi mutatórendszer kidolgozása 

Az új uniós támogatási rendszer alapvetıen természetvédelmi és 

környezetgazdálkodási szemlélete miatt az indikátor rendszer 

kidolgozása során a következı szempontokat vettem figyelembe: 

A mutatórendszernek mindenképpen ki kell fejeznie a 

� társadalmi és döntéshozói elvárásokat 

� a gazdálkodás multifunkcionalitását 

� a környezet jelenlegi állapotát – a rendszer környezeti 

hatásokkal szembeni érzékenységét, ellenálló képességét. 

� a várható hatásokat – a reakció képességet 

� a gazdálkodási rendszerben tervezett változtatásokkal 

szerezhetı termelési, ökológiai, gazdasági elınyöket. 
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A fentieknek megfelelıen a kidolgozott mutatórendszer ötvözi a 

gazdálkodóval szemben elvárt: 

�  természetvédelmi 

� termeléstechnológiai 

� jogszabályi – rendeleti, valamint 

� technikai – informatikai követelményeket 

 

Ennek megfelelıen, a rendelkezésre álló adatok alapján a környezeti 

elemekre és rendszerekre az alábbi indikátorcsoportokat állapítottam 

meg. 

 

3.1 táblázat A környezeti elemek, rendszerek és a hozzájuk 
rendelt indikátor csoportok 

Környezeti 
elemek 

Indikátor csoportok 

Talaj Talajveszteség erózió révén 
 � erózió 
 � defláció 
 Felgyorsult szervesanyaglebontás okozta 

állapotromlás  
 A biodiverzitás csökkenése 
 Talajtömörödés  
 Sófelhalmozódás – másodlagos szikesedés 
 Szennyezıdés  
 Tápanyagterhelés 
Víz Vízkivétel 
 Vízminıség romlása 
Levegı Levegıminıség változása 
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3.1 táblázat folytatása 
Élıhelyhálózatok - /élıhelyek egységessége/ Ökoszisztémák 

- biodiverzitás � Térszerkezet 
 � Az élıhelyek kiterjedése 
 � Kapcsolat az egyes élıhelyek 

között 
 Fajösszetétel 
 � Fajgazdagság 
 � Sokféleség 
 � Populációk 
 � Karakterfajok 
 Genetikai sokféleség 
 � Természetközeli agrár-élıhelyek  
 � Agrár-élıhelyek 
Táj Változatosság - Természetesség 
 Egységesség 
 Kulturális sajátosságok 

 

Az egyes indikátor csoportokon belül kidolgozott mutatórendszert a 

függelék szemlélteti 

 

4. AZ ÉRTEKEZÉS FİBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A Tedej Agrártermelı és Szolgáltató Rt. „Pusztai” területének 

sajátos természeti adottságai révén kiválóan alkalmas arra, hogy 

bemutassam, hogyan aknázhatja ki az Rt. ezeket a természeti 

elınyöket a jelen agrárkörnyezet- és természetvédelmi törekvések 

mentén indult támogatási programok keretén belül. 

A két földrajzi régió határán fekvı terület talajtanilag rendkívüli 

mozaikosságot mutat, mely egyrészrıl igen határozott korlátok közé 
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szorítja a mővelési lehetıségeket. Másrészrıl viszont kiváló 

lehetıséget biztosít arra, hogy megfelelıen átgondolt 

intézkedésekkel elérhetıvé váljanak az Rt. számára a Közös Agrár és 

Vidék Politikára épülı és növekvı költségvetéső második pillére 

mentén megnyíló forráskeretek. 

A jelen támogatási rendszerek –a termés alapú támogatásokon túl 

(elsı pilléres támogatások) – elsısorban azon tevékenységeket 

igyekeznek elınyhöz juttatni, ahol a termelés a környezeti 

alkalmazkodás jegyében megy végbe, azaz a természeti erıforrások 

hasznosítása a környezeti adottságoknak megfelelı intenzitással és 

mértékben történik. A cél tehát egy olyan termelési rendszer 

megtervezése, ahol a termıterülettel szemben támasztott igények és 

a terület természetes adottságainak eltérése kicsi; a termelésben csak 

kiegészítı jellegő a mestersége, viszont nagy a természetes 

erıforráshányad, ami azonban a termelés során nem csökken, de 

legalábbis egyensúlyban marad. 

Egy ilyen termelési rendszer megteremtésének elsı lépése egy olyan 

környezetinformációs rendszer kiépítése, mely segítségével egyrészt 

a gazdálkodó felmérheti termıföldjének természeti adottságait, 

valamint a tevékenység környezeti hatásai is sikeresen 

azonosíthatók.  

A dolgozatban bemutatott a hagyományos, terepi adatgyőjtı 

módszerek és a térinformatikai és távérzékelési technológiák 

ötvözésén alapuló, egységes monitoring rendszer alkalmas egy ilyen 
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információs rendszerhez szükséges adatbázis felépítésére a 

szántóföldi növénytermesztés keretein belül. 

A következetesen könyvelt gazdálkodási adatok részletes 

információt nyújtanak a termelés forrás igényérıl, anyag- és energia 

inputjáról, illetve a területen elvégzett mővelési munkákról.  

A természeti adottságok, a természetes erıforrások állapotának 

elemzésére pedig a talajtani (sótartalom, tömörödöttség, 

talajmővelési munkák modellezése táblaszinten), a domborzati 

(erózió, szennyezés terjedés, veszélyeztetett területek), valamint 

növénytani (biodiverzitás, ökoszisztémák állapota) vizsgálatok 

nyújtanak megfelelı alapot. 

Az eltérı módszerekkel győjtött adatok egységes térinformatikai 

környezetbe történı integrálása során pedig azok összevethetıvé, 

egymás függvényében modellezhetıvé váltak. Így megfelelnek tehát 

a környezeti információs rendszer azon követelményének, mely 

szerint segítségével az alapadatokat összevetve, egymás 

függvényében újraértékelve a területrıl új, tágabb értelmő 

információk nyerhetık.  

Ennek egyik példája a terepi és a multispektrális felvétel elemzésével 

levont következtetés, mely szerint a szikes tulajdonságok 

fokozatosan terjednek és erısödnek az öntözı csatornák, a 

mélyebben fekvı, belvizes területek mentén, mely nem megfelelı 

öntözési és vízrendezési gyakorlatot jelez. 

A tápanyaggazdálkodás viszonylagos kiegyensúlyozottságát, illetve 
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a növényvédıszerek ésszerő és viszonylag mértéktartó felhasználását 

jelzi viszont a táblákba ékelıdött természet-közeli vegetációval 

borított területeken a növénytársulások viszonylag nagy faji 

diverzitása (védett fajok megjelenése), és stabilitásukat jellemzı 

állandóságuk. 

Így tehát a megfelelıen felépített környezeti információs rendszer 

alkalmassá válik hatásértékelésre, a gazdálkodás környezeti 

hatékonyságának mérésére.  

Az objektivitás céljából azonban szükség van egy megbízható, 

áttekinthetı mutatórendszer kidolgozására, mely egyértelmő 

információkat szolgáltat a kérdéses terület állapotáról mind a 

gazdálkodó, mind a politikai döntéshozók, mind a támogatásokat 

elbíráló és azok eredményességét értékelı hatóságok számára. 

A dolgozatban bemutatott indikátorrendszerhez szükséges 

alapadatok a talaj, az ökoszisztémák, a táj teljes mértékben, a levegı 

és a víz esetében pedig részben elıállíthatók. 

A táblatörzskönyvi adatok alapján számszerősíthetı, a 

térinformatikai rendszerrel pedig térben megjeleníthetı a mőtrágya, 

szervestrágya, növényvédıszer felhasználás mértéke, megoszlása a 

területen. Ugyanígy számítható a vízfelhasználás, valamint az 

üzemanyag fogyasztás mértéke. A gázolaj fogyasztás mértékébıl 

pedig levezethetı a füstgáz terhelés. 

A talajmővelési munkákra vonatkozó adatok, valamint azoknak a 

talajtulajdonságokkal együtt történı térbeli megjelenítése alapján 
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számítható a talaj fizikai terhelése. A talajinformációs rendszer 

segítségével pedig tervezhetı a termıhelyi viszonyokhoz 

alkalmazkodó talajmővelés 

A termıterület egészéhez (1500 ha) képest elenyészı (~1 ha) mérető 

tanító terület mintavételezésével nyert adatok, a távérzékelt felvétel 

segítségével a teljes területre kiterjeszthetı információt szolgáltattak 

a szikesedési tulajdonságok kiterjedésérıl. Ezeket az eredményeket a 

termesztési terv ismeretében felhasználhatók az esetleges 

terméskiesések elırejelzésére, valamint a vetésszerkezet 

tervezésében (sótoleráns növények vetése, erısen szikes területek 

kivonása a termelésbıl, vizes élıhelyek kialakítása a belvizes 

területeken). 

A természet-közeli vegetáció térképezés adatait a hiperspektrális 

felvétel elemzésével - az egyes asszociációkra felállított spektrális 

könyvtárak felhasználásával - információt kaphatunk a vegetációs 

foltok összetételére, az egyes társulások stabilitására, 

természetességére vonatkozóan. 

A fenti adatokat összefüggéseiben áttekintve és újraértékelve pedig 

megvalósítható a területen a földhasználati zónarendszer kialakítása. 

A gazdasági adatok térinformatikai rendszerbe történı integrálása 

alkalmassá teszi a kidolgozott rendszert arra, hogy kapcsolódjon a 

DeMETER termıföld-értékelı rendszeréhez, valamint a FÖMI által 

koordinált MEPAR-hoz, kiegészítve azokat a termelés környezeti és 

ökológiai hatásainak értékelésének lehetıségével. 
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A gazdálkodási, talajtani, természetvédelmi adatok tematikus 

feldolgozása, azok mővelési egységekhez – táblákhoz – történı 

kapcsolása pedig alkalmassá teszi a rendszert az Érzékeny 

Természeti Területekre elnyert támogatás fejében elıírt üzemterv 

elkészítésének támogatására. 

A kidolgozott monitoring-, és indikátorrendszer pedig alkalmas 

keretet nyújt a környezetmenedzsment rendszerek bevezetéséhez 

kötelezıen elıírt elızetes környezeti állapotfelmérés elvégzésére. 
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5. AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOSAN ÚJ EREDMÉNYEI 

1. Igazoltam, hogy a megfelelıen strukturált és részletes, digitális 

környezetinformációs rendszer elkészítése hatékonyan 

alkalmazható a környezeti terhelés mutatórendszerének 

kidolgozásához. 

2. Igazoltam, hogy a szántóföldi növénytermesztés során a 

tematikusan és rendszeresen vezetett gazdálkodási adatok 

alapvetı háttéradatként szolgálnak a környezeti mutatók 

számszerősítéséhez és értékeléséhez. 

3. Felállítottam a talajra, mint környezeti elemre, valamint az 

ökoszisztémára és a tájra, mint környezeti rendszerre egy 

specifikusan a mezıgazdaságra alkalmazható indikátorrendszert, 

a gazdálkodás környezeti hatásainak objektív értékelése 

céljából. 

4. Igazoltam, hogy a távérzékelés technológiája a meglévı 

környezetinformációs rendszerre alapozva, alkalmas a 

kidolgozott mutatórendszeren belül a vizsgálati terület 

szikesedési állapotának felmérésére. 

5. Bizonyítottam, hogy a távérzékelés technológiája a meglévı 

környezetinformációs rendszerre alapozva, alkalmas a 

kidolgozott mutatórendszeren belül a természet-közeli élıhelyek 

ökológiai állapotának valamint a táj és a földhasználat 

változatosságának felmérésére. 
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6. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI 

HASZNOSÍTHATÓSÁGA 

1. A környezeti információs rendszer felépítésének ismertetésével 

egy megbízható, a környezetgazdálkodási támogatások 

monitoringjában hasznosítható adatszolgáltatási rendszer 

kiépítésének lehetıségeit vázoltam fel. 

2. Meghatároztam a kidolgozott mutatórendszerekhez szükséges 

adatforrások összetételét és az adatfeldolgozás technológiai 

minıségét. 

3. Térben keveredı gyeptársulások meghatározásához légi 

hiperspektrális felvételezésen alapuló spektrális alapadatokat 

állítottam elı. 

4. Szikes talajdegradációs folyamatok térbeli megoszlásához terepi 

és labormérésekkel kalibrált kritikus spektrális tartományokat 

válogattam le. 

5. Precíziós talajmővelés számára alkalmazható, indikátoralapú 

eljárást dolgoztam ki a káros emisszió és a fosszilis energia 

felhasználásának jelentıs csökkentése érdekében. 
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7. FÜGGELÉK 

7.1 táblázat A talaj állapotindikátorai 
Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 

Talajtömörödés 
Kiporzás 
Talajveszteség 
� Erózió 
� Defláció 

CO2 kibocsátás 
Szervesanyag veszteség 

Elvégzett talajmunkák 
területegységre 
lebontva 

az egyes gépi munkák súlyozó faktorai 
szorozva az elvégzett munka területével 

táblatörzskönyv adatai alapján 

Szikesedés sófelhalmozódás szikes területek kiterjedése, aránya 
távérzékelt felvételek, valamint a 
környezeti információs rendszer  
alapján 

alkalmazott 
növényvédıszerek 
hatóanyagtartalma 

mg/l táblatörzskönyv adatai alapján 

Szennyezettség 

kijuttatott hatóanyag/ha mg/ha táblatörzskönyv adatai alapján 

kijuttatott N 
mennyisége 

kg/ha táblatörzskönyv alapján 

Tápanyagterhelés 

kijuttatott P kg/ha táblatörzskönyv alapján 
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7.2 táblázat A víz állapotindikátorai 

Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 
Mezıgazdasági 
vízkivétel 

Öntözıvíz  m3/ha 

1. kijuttatott tápanyag kg/ha Vízminıség  
� tápanyagterhelés 2. szegélyvegetációk Szélessége, típusa 

1. kijuttatott hatóanyagok mg/ha 

2. szegélyvegetációk Szélessége, típusa 
� vegyszerterhelés 

3. nem permetezett területek Szélessége 

Táblatörzskönyv adatai alapján 

 

7.3 táblázat A levegı állapotindikátorai 

Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 

Szennyezés CO terhelés m3/ha 

 PAH terhelés m3/ha 

 NOx terhelés m3/ha 

Táblatörzskönyv adatai alapján 
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7.3 táblázat Az élıhelyhálózatok ökológiai állapotának értékelésre javasolt indikátorok 

Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 
Térbeli  
összetettség 

1. az élıhelyeket elválasztó határok diverzitás index 

 2. a határok típusai, számuk  

 
3. a mővelt és nem mővelt területek 
aránya – beleértve a szegélytársulásokat 

élıhely osztályozás 

 
4. a lineáris élıhelyek (sövények, 
fasorok, nádas sávok) hossza 

 

Az élıhely minısége 
1. a mezıgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó élıhelyek kiterjedése 

a természetközeli területek kiterjedése 

� légifelvételek 
�  földhasználati, 
� növényföldrajzi térképek alapján 
széleskörő adatbázis 
 

 
2. természetes élıhelyek a mővelt 
területek közé ékelıdve 

a táblákba ékelıdött természetvédelmi 
területek kiterjedése 

� élıhelytípusok a Nemzeti 
biodiverzitás-monitoring rendszer 
alapján  

� ÉTT adatbázisai 

Kapcsolat az egyes 
élıhelyek között 

1. kapcsolat az értékes természetes és 
természetközeli élıhelyek között 

� ökológiai folyosók megléte 
� hossza 
� minısége 

 

 
2. kapcsolat a fenti területek és a Natura 
2000 program élıhelyei közt 

 

� légifelvételek 
�  földhasználati, 
� növényföldrajzi térképek alapján 
� CORINE adatbázis 

 3. az élıhelyek sokfélesége diverzitás indexek 
NATURA 2000 programba felvett 
és jelölt területek listája 
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7.4. táblázat A faji diverzitás állapotának értékelésre alkalmazott indikátorok 

Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 

Populáció szintő 
jelenségek 

1. a visszaszoruló, az állandó 
egyedszámú és a növekvı 
populációk aránya 

területarány 

Fajgazdagság 2. fajszám  

Indikátor fajok 3. karakter fajok megléte 
karakter fajok száma az össz-fajszámhoz 
viszonyítva 

 
4. karakter és társulásközömbös 
fajok aránya 

 

 5. invazív fajok jelenléte 
invazív fajok száma az össz-fajszámhoz 
viszonyítva 

a vegetáció térképezés során 
nyert adatok alapján 
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7.4. táblázat A természetes és mővelt területeken a genetikai diverzitás állapotának meghatározására 
alkalmazott indikátorok 

Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 

A természet-közeli 
élıhelyek aktuális 
genetikai sokfélesége 

1. a mezıgazdasági 
területekhez kötıdı 
élıhelyek, életközösségek 
genetikai sokfélesége 

Shannon diverzitási index 
vegetáció térképezés, távérzékelt 
felvételek 

 2. sövények hossza ha/teljes farmterület 
vegetáció térképezés, távérzékelt 
felvételek 

A haszonnövények 
genetikai sokfélesége 

3. a haszonnövények 
sokfélesége  

fajták száma, aránya táblatörzskönyv 

 
4. trendek a haszonnövények, 
- azon belül a fajták számának 
változásában 

Növekedés vagy csökkenés 
tapasztalható 

táblatörzskönyv 

 
 jelentısebb genetikai 
sokféleségő területek/ teljes 

vegetáció térképezés, távérzékelt 
felvételek 

 

5. érzékeny természeti 
területek kiterjedése elhanyagolható genetikai 

sokféleségő területek / teljes 
vegetáció térképezés, távérzékelt 
felvételek 

 
6. védett génállományú 
haszonnövények száma 

faj-, fajta szám 
táblatörzskönyv 

 
7. hagyományosan 
termesztett, tájjellegő 
növények aránya 

faj-, fajta szám 
táblatörzskönyv 
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7.5 táblázat A táj állapot és terhelés indikátorai 

Jelenség Indikátor Változók  Adatok hozzáférhetısége 

Természetes 
szerkezetesség 

1. meg felel-e a földhasználati mód a 
terület természeti adottságainak 

� földhasználat típusa; 
� talajtani adottságok 
� domborzat 
� hidrológia 
� klimatikus viszonyok 

CORINE adatbázis 
genetikus talajtérképek 
ÉTT adatbázis 

 
2. természetközeli élıhelyek aránya 
területegységre lebontva 

 
NBMR,  
CORINE adatbázisa 
ÉTT adatbázis 

 
3. természetes élıhelyek aránya 
területegységre lebontva 

 
NBMR,  
CORINE adatbázisa 

 4. összeköttetés a hasonló tájelemek közt Földhasználati formák száma  

 
5. a jellegzetes élıhelytípusok aránya 
(természetes vagy mesterséges) 

méret 
% a mővelt területhez képest 

FÖMI légifelvétel-adatbázis 

Természetes sokféleség 1. a nyílt és zárt tájegységek aránya szántóföld – gyep - erdıterület aránya  

 
2. adott mővelési módhoz kapcsolódó 
fajok száma területegységre lebontva 

  

 3. az élıhelyek sokfélesége   
 4. a földhasználat változatossága a típusok száma és kiterjedése   
 5. a növényzet sokfélesége természetes földhasználat aránya  
 6. nyílt vízfelületek százalékos területaránya  

 7. domborzat 
a különbözı domborzati formák 
változatossága 
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A 7.5 táblázat folytatása 
� öntözött/öntözetlen területek aránya 

� gabonafélék hozama 

� gabonafélék arány a területen 

� mővelt területek aránya 

Természetbe illı 
tájgazdálkodás 

A földhasználat intenzitása 

� gyepterületek aránya 

Táblatörzskönyv, 
Biomassza indexek 
Vegetációs és terméstérkép 
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