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MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
A fogyasztói társadalom térhódításával egyre
rohamosabbak a tájhasználati változások,
egyre nagyobb a biodiverzitás csökkenésének
üteme. A negatív következmények felismeré
sével Európa sok országában ezért újra fontos
sá vált a „hagyományos” táj- és növényzetisme
ret. Bár a magyarországi természetes növényzetről európai színvonalú szintézisekkel rendelkezünk (például: Soó, 1964–80; Zólyomi,
1989, Borhidi, 2003), a kvantitatív adatgyűjtést és értékelést évtizedek óta csak terveztük.
A Széchenyi-program adta meg a lehetőséget
a hazai botanikusoknak, hogy a kor színvonalának megfelelően elkészítsék Magyarország természetes növényzetének aktuális, sok
szempontból jellemzett, térinformatikai ala
pú tudásbázisát (Bartha et al., 2002).
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Az Európai Unió az aktuális tájismereti
igény egy részének kielégítése céljából indította el felszínborítási térképezési programjait. Bár a felszínborítási térképek (például
CORINE Land Cover, Büttner et al., 2000)
felfoghatóak egyféle vegetációtérképnek, bo
tanikus szemmel nézve komoly korlátaik
vannak: bár a műholdfelvételek igen sok elő
nyét kihasználják, tematikájuk egyenetlen,
ökológiailag jórészt érzéketlen (a diverzitás
és a természetesség ugyanis nem látszik az
űrből). Az ökológiai, botanikai, természetvé
delmi és tájhasználati igényeket kielégítő
növényzeti adatbázisoknak a vegetáció sokféle típusát (például: nyílt homoki gyepek,
cseres-kocsányos tölgyesek), a foltok természetességét, veszélyeztetettségét és tájhaszná-

latát is részletesen tartalmazniuk kell (Mil
lington – Alexander, 2000). Ugyan a vegetáció térképezésének régi hagyománya van
Európában, ezek a módszerek most új kihívások elé kerültek: nagyobb területet, egyszerre többféle szempontból és gyakoribb
ismétléssel kell térképezni. A technológiai
fejlődés (távérzékelés, térbeli adatok digitális
kezelése, mintavétel fejlődése) is új lehetőségeket kínálnak a korábbiaknál összetettebb
és hatékonyabb vegetációtérképezési módszerek kifejlesztésére és alkalmazására.
2002 és 2005 között Magyarországon
három nagy botanikai felmérés és adatbázis
építés folyt: egy flórafelmérés, egy aktuális
növényzeti térképezés és egy növénytársulás
tani adatbázisépítés. Cikkünkben a második
program, az ún. MÉTA-program (Magyar
országi Élőhelyek Térképi Adatbázisának,
http://www.novenyzetiterkep.hu/meta/index.shtml) eredményeiből válogattunk. E
térképezés a világon a harmadik legnagyobb
terepi adatgyűjtésre alapozott növényzeti
felmérési program (vö. Loidi, 1999; Guth –
Kučera, 2005).
A MÉTA-programnak több célja volt: (1)
növényzeti, tájökológiai és természetvédelmi
tulajdonságokat tartalmazó aktuális térképi
adatbázist készíteni az ország növényzeti
örökségéről; (2) elvégezni a növényzeti örökség tudományos és természetvédelmi értéke
lését; és (3) szcenáriók alapján prognózisokat
készíteni a jövőben várható tájátalakulásokról. A MÉTA térbeli egységei 35 hektáros
hatszögek, az országot 267 813 ilyen hatszög
fedi le. A hatszögekben listáztuk az élőhely
típusokat (86 félét különböztettünk meg),
mindegyikhez megadtuk a típus kiterjedését,
természetességét, térbeli mintázatát, izoláltságát, szomszédosságát, a veszélyeztető ténye
zőket, hatszögenként dokumentáltuk a po-

tenciális növényzetet, az ún. ökorégiós besorolást, a tájhasználatot és a parlagokat (a
részleteket lásd Molnár et al., 2007). Napjainkra az ország 99 %-át térképeztük fel 205
botanikus kb. 7000 terepnapnyi munkájával.
Az adatok minőségellenőrzés után kerültek
adatbázisba (a feltöltöttség most 94 %-os).
Alábbiakban előzetes eredményeket adunk
közre a vegetációtípusok kiterjedéséről, természetességéről, az állapotukat veszélyeztető
tényezőkről, a hazai táj természetességi állapotáról.
Felméréseink szerint Magyarországon
jelenleg a táj kissé több mint 13 %-át borítja
természetközelibb növényzet, ennek természetességét is figyelembe véve ez az egykori
természeti tőkének csupán 3,2–9,8 %-a (attól
függően, hogy a biodiverzitásra vagy inkább
más ökoszisztéma-szolgáltatásokra súlyozunk
kiszámolásakor). A MÉTA adatai alapján a
legnagyobb kiterjedésűek a gyertyános-ko
csánytalan tölgyesek, ezt követik a cseres-ko
csánytalan tölgyesek, bükkösök, szikes rétek,
mocsárrétek, nádasok és gyékényesek, cickó
rós puszták, száraz cserjések, gyertyános-ko
csányos tölgyesek, ürmöspuszták és a löszgyepek; míg hazánk legritkább élőhelyei a
tőzegmoha- és tőzegmohás lápok, a forrásnövényzet, a nyírlápok, a lápi hínár, a mészkedvelő erdeifenyves, a sziklai növényzet, a
csarabosok, a löszfalak, a zárt sziklagyepek
és a sziklai cserjések.
Növényzeti örökségünk jövőjét sokféle
veszélyeztető tényező befolyásolja. Ebből a
MÉTA-program során huszonnyolc tényező
országos elterjedtségét mértük fel. A legfontosabb tényezőknek az alábbiak bizonyultak:
tájidegen özöngyomok inváziója, vadtúltartás,
lecsapolás, cserjésedés, taposás, nagyüzemi
erdőhasználat, valamint a kaszálás és legelte
tés felhagyása. A felmérés szerint a legtermé-
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1. ábra • Magyarország mai növényzetének természetessége vegetációtájas felbontásban
(a fennmaradt örökség természetessége)
szetesebb állapotban szikeseink és sziklás
élőhelyeink maradtak fenn, legleromlottabbak a löszgyepek, a kaszálórétek, az erdőssztyepp-tölgyesek és a homoki sztyepprétek.
Az 1. ábra a máig fennmaradt növényzeti örökség állapotát mutatja vegetációtájas
felbontásban. Legjobb állapotban magashegyeink, erdős dombvidékeink és alföldi szikes tájaink növényzete van. Ha azonban a
teljes táj természetességét vizsgáljuk (azaz a
természetességbe beleszámítjuk a szántóterületeket és településeket is – 2. ábra) a legkevésbé átalakított középhegységi erdős tájak,
a nagy kiterjedésű természetesebb foltokat
megőrzött alföldi lápi és szikes tájak kapják
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a legmagasabb értékeket, míg az alföldi lösz
hátak és a szárazabb dombvidékek „kultúrsi
vatagjai” a legkisebbeket.
Az elkövetkező években sokféle olyan
elemzést tervezünk elvégezni, amelyekkel a
MÉTA-program és adatbázisa a még meglé
vő növényzeti örökség megőrzéséhez, hosszú
távon is fenntartható használatának tervezéséhez és megvalósításához kíván egyféle tudásbázisként hozzájárulni.
Kulcsszavak: természetes növényközösségek,
élőhelytípusok, Magyarország, özönnövények,
tájhasználat-változás, természetesség, természet
védelem, veszélyeztető tényezők

2. ábra • Magyarország tájainak természetessége vegetációtájas felbontásban
(a teljes táj természetessége)
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