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A területhasználat változásának okai és következményei a
Káli-medence példáján1

SZILASSI PÉTER2

Abstract

Causes and effects of land use transformation:
the case of Káli Basin, Hungary

Farming has long been the mainstay of living for the population of Káli Basin. Areal ex-
tension of cultivated land reached its maximum in the 1930s. Since then changes in land use could
be traced parallel with the decline of the population number. There has been a marked expansion of
fallow after the change of regime, i.e. since 1990. The areal shrinkage of viticulture historically so
typical and important of this part of Hungary was a continuous process over the 20th century. From
the first military survey (1784) until the emergence of the farming co-operatives in Káli Basin (1962)
there had been a close direct correlation between the number of inhabitants in human settlements and
areal extension of arable land, meadow and pasture within the administrative borders of villages. There
had been a weaker statistical relationship between the population number of villages and the areal ex-
tension of vineyards on their outskirts, because farmers produced mainly for the market. Results ob-
tained through the calculation of average land values of different uses and at various time slices indi-
cate a steady involvement of fertile land in cultivation under plough. Land degradation of the plots is
an evident process. These soils are increasingly eroded with less humus content and acid reaction (pH)
of the topsoil.

In Káli Basin vineyards represent a unique landscape value to be protected. Investigations
into landscape evolution history might help the demarcation of potential areas of vine cultivation (those
having been vineyards at least during a particular time slice) as a framework for the reconstruction
of viticulture. For the sake of nature conservation arable land use should be kept off (along with the
“A” zone of strict protection) any areas having been ploughland only for short duration, otherwise
being meadow, pasture or fallow.

1 A Káli-medence a Balaton-felvidék kismedencéi kistáj része (MAROSI S.–SOMOGYI S. 1990). Földrajzi
lehatárolása nem egyértelmû. Munkánkban Káli-medencén a medence fõ vízfolyása, a Burnót-patak
vízgyûjtõterületét értjük.

2 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Földrajz Tanszék. 6725 Szeged,
Hattyas sor 10.
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Bevezetés

A területhasználat változása társadalmi és természeti (ökológiai) tényezõk tér- és idõbeni köl-
csönkapcsolatának eredményeként értelmezhetõ, amelynek vizsgálata holisztikus jellegénél fogva
interdiszciplinális megközelítést igényel (BÜRGI, M.–RUSSEL, E.W.B. 2001). Ennek ellenére a vonatkozó
szakirodalomban csak ritkán találkozunk olyan publikációkkal, amelyek egyforma hangsúlyt fektetnek a
területhasználatban végbement változások társadalmi és természeti szempontjainak vizsgálatára.

Egyes szerzõk a tájváltozás társadalmi (történeti, szociális, demográfiai) okainak feltárását tû-
zik ki célul (BICIK, I. et al. 2001), míg mások a területhasználat változásának ökológiai – így a talajerózi-
óra (VAN OOST, K. et al. 2000; CSATÓ SZ. et al. 2001; VAN ROMPAEY, A.J.J. et al. 2002; GÁBRIS GY. et al.
2003), a talajok kémiai tulajdonságaira (DUNJO, G. et al. 2003; SUN, B. et al. 2003), a biodiverzitásra
(DUTOIT, T. et al. 2003) gyakorolt – hatásait vizsgálták. Emellett újabban egyre nagyobb teret kapnak a
múltbeli változások numerikus, tájszerkezeti elemzését a jövõbeni területhasználat változás modellezésé-
hez felhasználó tanulmányok (LIPSKY, Z. 1995; VERBURG, P.H. et al. 1999; SKLENICKA, P.–LHOTA, T. 2002).

A területhasználat változásának ismerete adalékul szolgálhat egyes területek természetvédelmi
szempontú tervezéséhez (BLACK, E.A. et al. 1998; DUTOIT, T. et al. 2003), de fontos szerephez jut – a
tradicionális tájak, tájképi értékek vizsgálata révén – a tájvédelemben is (LEE, T.J. et al. 1999; CORREIA,
P.T. 2000; ILYÉS, Z. 2001; CSORBA, P. et al. 2001; CSORBA, P. 2003). A hazai szerzõk fõként a terület-
használat változásának gyakorisága alapján határolták el a tájtörténeti indokok alapján védendõ tájele-
meket (pl. „állandó” gyep, és erdõterületek), ám az ily módon lehatárolt területegységek részletes táj-
ökológiai analízisére nem vállalkoztak (CSIMA, P. 1994; LÕRINCI, R.–KRISTÓF, D. 2003).

A felsorolt kutatási irányokban a szerzõk gyakran alkalmaznak Földrajzi Információs Rend-
szerre (FIR) épülõ geoinformatikai eljárásokat, amelyek lehetõséget nyújtanak a területhasználatban
végbement változások okainak, irányainak, várható jövõbeni alakulásának, és következményeinek
számszerûsíthetõ, egzakt feltárására (LEE T.J. et al. 1999; TAILLEFUMIER, F.–PIÉGAY, H. 2003).

A kutatás célja

Jelen kutatás hazánk egyik legrégebben mezõgazdasági mûvelés alatt álló terü-
lete, a Káli-medence példáján kísérli meg feltárni a területhasználat változásának tár-
sadalmi, és természeti okait, ill. annak természeti (talajtani) tényezõkre gyakorolt hatá-
sait. A tájváltozás társadalmi okaival kapcsolatban az alábbi kérdések fogalmazhatóak
meg:

– Milyen gazdasági, történeti okok miatt, és milyen irányban változott a te-
rülethasználat a Káli-medencében?

– Van-e statisztikailag igazolható kapcsolat a terület demográfiai viszonyai
és a területhasználat idõbeni változásai között?

A területhasználat idõbeni változásának természeti (agroökológiai) hátteré-
nek feltárásával kapcsolatban az alábbi kérdés vethetõ fel:

– Van-e kapcsolat a termõhely értékszáma (mint terület agroökológiai poten-
ciáljának lényeges összetevõje) és a területhasználat idõbeni változásai között?

A területhasznosítás változásának a természeti tényezõkre gyakorolt hatása-
it a terület talajainak tartós mûvelés hatására végbement változásán keresztül értékeljük
az alábbi kérdés megválaszolásával: Milyen különbségek mutathatók ki a megvizs-
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gált idõpontokban a szántó, és a vizsgált idõsíkokban a rét-legelõ, ill. parlagterüle-
tek talajtulajdonságai között?

A fenti kérdések megválaszolásával olyan kutatási módszerekhez juthatunk,
amelyek irányadóak lehetnek más hazai területek tájtörténeti szempontú tájértékelé-
séhez, a jövõbeni területhasználat tervezéséhez.

A kutatás módszerei

A területhasználat idõbeni változásának elemzéséhez ERDAS IMAGINE 8.4.
szoftver3 segítségével EOV koordinátarendszerbe illesztett4, majd ArcView 3.2 szoft-
verrel digitalizált katonai térképeket (az 1784-es I. Katonai Felmérés 1:28 800 ma.,
az 1854-ben készült II. Katonai Felmérés 1:28 800 ma., az 1931–1932-es III. Ka-
tonai Felmérés 1: 25 000 ma., az 1960–1972-közötti 1:10 000 ma., és az 1981–1983
között készült 1:10 000 ma. katonai térképeket), szakirodalmi, és községsoros sta-
tisztikai adatokat, valamint terepbejárásaink alapján készített 2002-es állapotot tükrözõ
területhasználat térkép adatait használtuk fel. Az erdõterületek növekedésének illusztrá-
lásához 1973-ban és 1993-ban készített 1:10 000 ma. légifelvételeket alkalmaztunk.

A Káli-medencében végbement tájváltozás fõbb jellemzõirõl a digitális térké-
pek adatai mellett a Burnót-patak vízgyûjtõjén található települések területhasználatra
vonatkozó statisztikai adatai is jó támpontot nyújtanak. Mivel a medence falvainak
(Kõvágóörs, Balatonhenye, Köveskál, Szentbékkálla, Mindszentkálla, Salföld, Kékkút)
külterülete majdnem lefedi a Burnót-patak vízgyûjtõjének egészét, a digitalizált katonai
térképekbõl nyert adatok képet adnak azon évek területhasználatának községenkénti ada-
tairól is, amelyekrõl nincsenek statisztikai adataink (1. ábra). A digitális katonai térké-
peket, és a települések külterületeinek digitális térképét fedésbe hozva megkaptuk a te-
rülethasználatra vonatkozó községenkénti adatokat a térképezések idõpontjára is.

Mivel a Káli-medencében területen mindig a mezõgazdaság volt a legfon-
tosabb, és szinte kizárólagos jövedelemforrás, kapcsolat feltételezhetõ a medence te-
lepülésein élõk száma, és egyes területhasználat-típusok községenkénti területe kö-
zött. Statisztikai elemzések révén összefüggést kerestünk az elsõ katonai felmérés (1784)
éve és a téeszesítés (1962) közötti idõkeresztmetszetekben Káli-medence településein
élõ helyi lakosok száma, és egyes területhasználat-típusok – digitális térképek és sta-
tisztikai adatok alapján számított – községenkénti területe között.

3 A térinformatikai elemzéseket a szerzõ a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszékén készítette el.

4 A korábbi katonai térképeken olyan illesztõpontokat kerestünk, amelyek azonosíthatóak a legutóbbi
(1981–1982-es) 1:10 000 ma. katonai térképeken is (útkeresztezõdések, templomtornyok). Ezek
után mindegyik illesztési pont esetében beírtuk annak legutóbbi katonai térképrõl leolvasott EOV
koordinátáit, végül a szoftver a korábbi térképeket EOV koordinátarendszerbe illesztette.
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A legkézenfekvõbb a szántók (mint a helyi lakosság legfontosabb élelmiszer-
növénye, a búza termõhelye), valamint az állattenyésztés szempontjából fontos rét-
legelõterületek, és a települések lakosságszáma közötti összefüggést vizsgálni. Vizs-
gáltuk továbbá a táj másik karakternövénye, a szõlõ területe, valamint a települések
lakosságszáma közötti összefüggést is.

1. ábra.  A Burnót-patak vízgyûjtõterületének domborzata, települései, és azok külterületének határai.
– 1 = a Burnót-patak vízgyûjtõterületének határa; 2 = a Káli-medence települései külterületének határa;
                                                              3 = a települések belterülete

Relief map, settlements and their limits in the catchment area of Burnot Stream. – 1 = divide of the
                                           catchment; 2 = settlements limit; 3 = settlement
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Az egyes idõsíkok digitális területhasznosítás térképeit egymással fedésbe
hozva lehatárolhatóakká váltak azon területek, amelyek területhasználata változott a
térképezések idõpontja között, és azok, amelyek mindegyik idõspontban azonosak
voltak. Azokat a területeket, amelyek mindegyik térképen szántó mûvelésû területként
vannak feltüntetve „tartósan szántó”-nak tekintettük. Azért nem alkalmazhatjuk e
területekre az állandó szántó kifejezést, mivel a katonai térképezések közötti idõszak-
ok területhasználatáról nincs adatunk. Ugyanakkor reális feltevésnek tartjuk, hogy
ahol az egymást követõ idõkeresztmetszetekben ugyanolyan területhasznosítás típus
volt jellemzõ, ott nem változott a területhasználat. Ugyanilyen módszerrel elkülöní-
tettük a „tartósan” parlag, rét-legelõ, összevont területhasználati kategóriát is.

Mivel a digitális talajkartogramok a medencealji területekrõl álltak rendel-
kezésünkre, a továbbiakban csak a medencealji területekre jellemzõ területhasznosí-
tás változásokat (szántóból rét-legelõ parlag, és rét-legelõ parlagból szántó) vizsgáltuk.
Az egyes idõmetszetek fedvényei közül lehatároltuk azokat a területeket, amelyek
szántóvá váltak, és azokat, amelyek kivonásra kerültek a szántóföldi mûvelés alól:
parlaggá, vagy rétté, legelõvé, esetleg erdõvé váltak. A Káli-medence5 1:10 000 ma.6

talajtérképét, valamint humusz, kémhatás és mészállapot, talajtermékenységet és talaj-
használatot befolyásoló tulajdonságok, talajvíz kartogramjait (MÁTÉNÉ CS.E. 1990a,b,c)
digitalizáltuk. A digitális kartogramokat ArcView 3.2. szoftver segítségével egymással
fedésbe hoztuk, és az így kapott polygonokra STEFANOVITS P. et al. (1970) módszerével
elkészítettük a Káli-medence termõhely értékszámának7 digitális térképét (2. ábra).

A termõhely értékszám térképet fedésbe hozva az egyes idõpontok területhasz-
nosítás térképeivel kiszámítottuk külön a szántó, valamint külön a rét-legelõ és parlag-
területek termõhely értékszámainak az egyes idõsíkokra vonatkozó súlyozott átlagait8.

A vizsgált idõpontokban összegeztük, az egyes termõhely értékszámokhoz
tartozó szántó, ill. rét-legelõ, parlagterületek nagyságát, majd a termõhely értékszá-
mokat szoroztuk a hozzájuk tartozó terület nagyságával. Az így kapott számokat

5 A talajkartogramok a medence aljának kis reliefenergiájú szántó, és potenciális szántó területeirõl
készültek el. Nem kerültek feldolgozásra az erdõk, tavak, települések, külszíni bányák, zártkertek.

6 Mivel az I–III. Katonai Felmérés térképeinek méretaránya ugyanolyan, mint a talajtérképeké, ill. a
késõbbi katonai térképeké, ezért az ezekrõl az idõsíkokról kapott eredmények is csak tájékoztató
jellegûek lehetnek.

7 A termõhely értékszám 0–100 közötti szám, amely a terület természeti viszonyok által meghatározott
termékenységét fejezi ki. A minõsítés elsõ lépésében a talajértékszám kerül meghatározásra. A
hazánkban elõforduló összes talaj altípus egy pontszámot kap. Az egyes talaj altípusokhoz rendelt
maximális pontszámokból levonásra kerülnek a talaj termékenységét csökkentõ tulajdonságai. A
talajértékszámból a domborzati, éghajlati, vízhasznosulási korrekciós értékszámok levonása után
megkapjuk a termõhely értékszámot (STEFANOVITS P. et al. 1970, Mezõgazdasági és Élelmezésügyi
Értesítõ 33: évf. 1982, és M.É.M. 1986 alapján).

8 A termõhely értékszámok átlagolásával kapott eredmények csak tájékoztató jellegûek lehetnek a
terület agroökológiai potenciáljára vonatkozólag, mivel maga a termõhely értékszám mint módszer is
magában hordoz bizonyos szubjektív elemeket.
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2. ábra.  A Burnót-patak vízgyûjtõjének domborzata, medencealji területeinek termõhely értékszáma.
– 1 = a Burnót-patak vízgyûjtõterületének határa; 2 = aszfaltozott közút; 3 = szintvonalak 5m-es
szintközönként; 4 = település. Termõhely értékszám: a = 60 pont felett; b = 40–60 pont; c = 20–40 pont;
                                                     d = 0–20 pont; e = nincs adat

Relief of the Burnot catchment, and the productivity number map of the bottom of the basin. –
1 = divide of the catchment; 2 = paved road; 3 = contour lines in every 5 m; 4 = settlement. Productivity
          number: a = over 60 point; b = 40-60 point; c = 20-40 point; d = 0-20 point; e = no data



195

összeadva, majd a kapott összegeket elosztva a szántó, ill. rét-legelõ és parlagterü-
letek összterületével, kiszámoltuk a termõhely értékszámok súlyozott átlagát vala-
mennyi vizsgált idõkeresztmetszetre.

A termõhely értékszámok átlagait kiszámítottuk a vizsgált idõsíkok között a me-
dencealji területeken végbement fõbb területhasználat konverziók területeire is. Külön
azokra a területekre, amelyek erdõbõl, vagy parlagból, rétbõl, legelõbõl szántóvá, és
külön azokra, amelyek szántóból rét-legelõvé, parlaggá, vagy erdõvé változtak.

A tartós területhasználat talajtani következményeit úgy értékeltük, hogy a
talajkartogramok digitális térképét fedésbe hoztuk a tartósan szántó, és tartósan rét- le-
gelõ és parlagterületek digitális térképével. Kiszámítottuk az egyes talajtulajdonságok
(erodáltság, humusztartalom) % arányát a tartósan szántó, ill. tartósan rét- legelõ és
parlagterületeken belül.

Az egyes talajtulajdonsági kategóriák (Pl. erõsen erodált talaj) területét össze-
geztük a tartósan szántó, és tartósan rét-legelõ és parlagterületek esetében is, majd osz-
tottuk a tartósan szántó, ill. tartósan rét-legelõ és parlagterületek összterületével, meg-
kapva az adott talajtulajdonsági kategória e területeken belüli %-os arányát.

A további talajtulajdonságok (a felsõ, vagy mûvelt réteg kémhatása, a CaCO
3

megjelenési mélysége, CaCO
3
 tartalom a megjelenés mélységében) összehasonlító vizsgá-

latát talajtípusonként9 végeztük el, kiválasztva azokat a talajtípusokat, amelyek mind a
tartósan szántó, ill. tartósan rét- legelõ és parlagterületeken elõfordulnak. A vizsgálatba
vont hét talajtípus a tartósan rét-legelõ, parlagterületek összterületének 97%-át, a tartó-
san szántóterületek 87%-át fedik le.

Az egyes talajtulajdonsági kategóriák (pl. a mûvelt réteg kémhatása 7,2–8,5
között van) területét talajtípusonként összegeztük külön a tartósan szántó, ill. tartósan rét-
legelõ, parlagterületeken belül. Ezt követõen a kapott értéket elosztottuk az adott talaj-
típus tartósan szántó, ill. tartósan rét-legelõ, parlagterületeken belüli összterületével. Így
megkaptuk az egyes talajtulajdonsági kategória talajtípuson belüli %-os arányát mind
a tartósan szántó, mind a tartósan rét- legelõ és parlagterületekre.

Eredmények

A területhasználat történeti változása a Káli-medencében

A Káli-medence területe a római kor óta folyamatos mezõgazdasági mûve-
lés alatt állt, ebben kisebb megszakítást csak a török hódoltság kora jelentett. A had-
mûveletek nyomán 1543–1680 között a medence falvai részben végleg elpusztul-

9 A humusztartalom összehasonlítását nem kellet talajtípusonkénti bontásban elvégezni, hiszen az
egyes humusztartalmat kifejezõ kategóriák (gyengén, közepesen, erõsen humuszos stb.)
talajtípusonként eltérõ százalékos humusztartalmat jelentenek (BARANYAI F. (szerk.) 1989).
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tak, részben elnéptelenedtek. Ezt követõen a helyi lakosság számának növekedésé-
vel párhuzamosan növekedett a mûvelés alá vont földterület aránya.

Az I. Katonai Felmérés térképe alapján a 18. sz. végi területhasználatról el-
mondható, hogy a medence peremén fõként a községek határában – javarészt a mai napig
mûvelt – kiterjedt szántóföldeket találunk, míg a hegylejtõk magasabb lejtõszögû felsõ
szakaszaira a szõlõmûvelés volt jellemzõ (VERESS D.CS. 1986; LICHTNECKER A. 1990).
Ekkor még a nem borították szõlõskertek a medence É-i peremén található Fekete-hegy
egész lejtõjét, a lejtõ fagyzugos eróziós völgyei megszakították az összefüggõ szõlõte-
rületeket (3. ábra).

3. ábra. Területhasználat és domborzat kapcsolata 1784-ben a Fekete-hegy lejtõjén (területhasználat az
I. katonai felmérés alapján, szintvonalak az 1981-es 1:10 000 ma. katonai térkép alapján 5 m-es
                 szintközönként). – 1 = település; 2 = erdõ; 3 =szõlõ; 4 = szántó; 5 = szintvonalak

Relationship between land use and relief in 1784 on the hillslope of the Fekete Hill (land use map is
based on the First Military Survey, contour lines with 5m level spacing are based on military survey in
               1981). – 1 = settlement; 2 = forest; 3 = vineyard; 4 = arable land; 5 = contour lines
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A 19. sz.-ban mind a szõlõ, mind a szántóterületek nagysága folyamatosan
növekedett. A szõlõterületeket a lejtõ felsõ szakaszán az erdõterületek rovására bõ-
vítették, míg a lejtõkön a korábbi foltszerû szõlõterületek helyett összefüggõ szõlõs-
kerteket találunk (LICHTNECKER, A. 1990a,b). A meredekebb lejtõkõn az erózió el-
leni védekezés céljából teraszokat építettek. A lejtõk alján a szõlõ- és szántóterüle-
tek határa nem változott, azaz nem volt jellemzõ az, hogy a szõlõterületeket a szán-
tó rovására növelték volna.

A Káli-medencében 1889–1891-ben dúló filoxéravész nyomán a szõlõterületek
90%-a elpusztult. (CSOMA ZS. 1984a). A filoxéravész utáni ún. elsõ szõlõrekonstrukció
során a nehezebben megközelíthetõ ültetvényeket nem telepítették újra. Az újratelepí-
tés után a szõlõterületek kiterjedése 1895-ben meghaladta a járvány elõtti mértéket.

A 19–20. sz. folyamán – egészen II. világháborúig terjedõ idõszakban – a
medence falvai önellátásra törekedtek a szántóföldi, és kapásnövények terén, míg a
szõlõkbõl készített bort külföldi piacokon értékesítették. A kedvezõbb talajtani adott-
ságú, és kisebb lakosságszámú Balatonhenye, Köveskál önellátóak voltak búzából,
viszont Kõvágóörs lakossága kénytelen volt gabonát vásárolni a környezõ falvaktól,
ill. a Balaton D-i partjáról (MOLNÁR Á. 1984). A mûvelésbe vont földterületek ará-
nya – akár csak a Káli-medence lakosságszáma – az 1930-as években érte el maxi-
mumát (4. ábra, 1. táblázat). Az ábrán különösen szembeötlõ a szántóterületek nagy
arányú növekedése. Ekkor még a Fekete-hegy bazaltfennsíkján is találunk szántókat.

Az 1848-tól a II. világháborúig terjedõ idõszakban a szántóföldi parcellák
mérete folyamatosan csökkent és a gazdaságtalan, elaprózott birtokszerkezet a me-
zõgazdaság fejlõdésének gátjává vált (GELENCSÉR J. 1984).

A bor 1929-ig a helyi szõlõsgazdák szinte kizárólagos jövedelemforrása volt,
azonban a világgazdasági válság, valamint az elsõ világháborút követõ határmegvoná-
sok következményeként beszûkült piac hatására a szõlõterületek aránya csökkenni kez-
dett (CSOMA ZS. 1984b). Ez a területvesztés egészen az 1960-s évek elején meginduló
második szõlõrekonstrukcióig megfigyelhetõ folyamat volt (LAPOSA J. 1988).

A II. világháború után a szocialista társadalmi rendben az egyéni paraszti gaz-
daságok és az egyéni tulajdon tudatos ellehetetlenítése emiatt az 1950-es évek végére a
szõlõterületek kiterjedése tovább csökkent, és ismét fõként a nehezebben mûvelhetõ felsõ
lejtõszakaszokon hagytak fel a mûveléssel. Az 1950-es években a filoxéravészhez mér-
hetõ nagyságú volt a szõlõterületek visszaszorulása (LAPOSA J. 1988).

Az 1962-es kollektivizálás nyomán jelentõsen nõtt a mûvelt földterületek
aránya a Káli-medencében. A korábban szántóként hasznosított területek rovására
növekedett a szõlõk nagysága. Fõként a medenceperemi hegyek lejtõin a második
szõlõrekonstrukció nyomán a szõlõtermesztés súlypontja – más hazai szõlõterületekhez
hasonlóan (BOROS L. 1982, 1996; CSORBA P. 1999; NYIZSALOVSZKI R. 2001) – az ala-
csonyabb lejtõszögû „szoknya” felé tolódott el. A medence középsõ területein a tée-
szesítést követõen korábban nem, vagy csak idõszakosan mûvelt területeket is szán-
tóként hasznosítottak. A szántóföldeken nagyüzemi módszerekkel mûvelhetõ táblák
kialakítására került sor. Mivel a gépesítés miatt a mezõgazdaság már nem nyújtott meg-
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4. ábra. A területhasználat változása a Káli-medence területén. – 1 = erdõ; 2 = szõlõ; 3 = szántó; 4 = rét,
                                           legelõ, parlag; 5 = mocsár; 6 = tó; 7 = település

The land use change in the Káli Basin. – 1 = forest; 2= vineyard; 3 = arable land; 4 = meadow, pasture,
                                    non-cultivated area; 5 = swamp; 6 = lake; 7 = settlement
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élhetést a helyi lakosságnak, a falvak lakosságszáma rohamosan csökkent (5. ábra). A
helyi lakosok egy része a környezõ ipari városokba költözött.

A rendszerváltást követõen a medencében gazdálkodó tsz 1992-ben felbomlott,
a földterületek ismét magántulajdonba kerültek. Jellemzõvé vált a parlagterületek jelentõs
növekedése. A jelenleg is tartó folyamat több okra vezethetõ vissza:

– A falvak második világháború óta tartó elnéptelenedése. Jelenleg a Káli-me-
dence településeinek lakosságszáma fele-harmada a 1780-as évekének! A medencébõl
elköltözõk, ill. az elhunytak rokonai sokszor nem helybéli lakosnak adták el földjeiket,
akik viszont nem foglalkoztak tovább a munkaigényes szõlõmûveléssel.

– A tsz felbomlását követõen a gépesítettség színvonalának jelentõs visszaesése.
– Az új tulajdonosok csak a jobb termõhelyi adottságú földeket mûvelik, a

mûvelést racionalizálják. A mûvelésbe vonás, vagy a földterület mûvelés alóli kivo-

1. táblázat. A földhasználat változása a Káli-medencében a medence településeinek összesített adatai 
alapján, ha-ban 

Hasznosítási forma 1784 1854 1895 1913 1935 1962 1966 1971 1984 2002 

Erdő 2377 2110 1399 1078 1104 1449 1513 1519 1718 1964 

Rét-legelő n.a. n.a. 1858 1878 1874 2279 2136 2112 2107 619 

Szőlő 495 778 1068 921 723 471 648 644 654 482 

Gyümölcsös n.a. n.a. 43 39 58 110 213 140 289 40 

Szántó 2483 2184 2522 2784 2919 2706 2536 2544 2133 1216 

n.a. = nincs adat 
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5. ábra. A Káli-medence népességszáma a magyarországi népszámlálások idõpontjában
                                                   (KLINGER A. 1973. adatai alapján)

Population of the Káli Basin in the Hungarian census times (after KLINGER A. 1973)
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1. kép. Az erdõterületek növekedése a Fekete-hegy lejtõjének felsõ szakaszán 1973 és 1993 között. – A = 1973-as állapot; B = 1993-as állapot; 1 = az
                                                                                                 erdõterületek határa 1973-ban

Increase in forest areas on the upper hillslopes of the Fekete Hill between 1973 and 1993. – A = forest in 1973; B = forest in 1993; 1 = border of forests
                                                                                                             in 1973
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nása már nem központi döntés, hanem a gazda saját, piaci viszonyok által jelentõ-
sen befolyásolt döntése.

– A parlagterületeknek a lejtõk felsõ szakaszain megfigyelhetõ elõretörése
összefüggésben van a parcellák nehéz megközelíthetõségével, a földutak eróziós mé-
lyülés miatti rossz állapotával.

– A mûvelés alól kivont területeken, fõként a hegylejtõk felsõ szakaszán je-
lentõs mérvû visszaerdõsülés figyelhetõ meg (SZILASSI P. 2000, 2002) (1. kép).

– A hajdani szõlõparcellák helyén kialakuló erdõket jórészt a fehérakác
(Robinia pseudo–acacia L.) homogén állománya alkotja. Ezt a tájidegen fafajt a szõ-
lõsgazdák telepítették a parcellák szélére, hogy szõlõkarónak használják a faanyagát.

Kapcsolat a Káli-medence falvainak lakosságszáma és külterületû
földhasználat között

A szántóterületek, és a lakosságszám között 42 elempár vizsgálatakor 0,86
értékû míg a rét-legelõterületek és a lakosságszám között 42 elempár vizsgálatakor
0,85 értékû korrelációs együtthatót kaptam eredményül. A szõlõterületek és a lakos-
ságszám között 28 elempár vizsgálatakor 0,57 volt a korrelációs együttható értéke.

A medence településeinek lakosságszáma és a települések külterületén a szán-
tók, és a rét-legelõterületek mérete között a 18. sz. végétõl a téeszesítésig tartó idõ-
szakban tehát erõs szignifikáns kapcsolat mutatható ki. Bár a szõlõterületek kiterje-
dése és a medence falvainak lakosságszáma között is van statisztikai összefüggés, ám
ez sokkal gyengébb kapcsolatot jelent. Igazolható tehát, hogy a szántóföldeken a helyi
lakosság saját élelmiszernövényeit (fõként búzát) termelte önellátásra, míg a réteken,
legelõkön szintén saját felhasználásra folyt az állattenyésztés (6. ábra).

6. ábra. Összefüggés a Káli-medence településeinek lakosságszáma és a településekhez tartozó szántó,
        rét legelõ, és szõlõterületek nagysága között. – P = fõ; 1 = szántó; 2 = rét, legelõ; 3 = szõlõ

Connection between the number of the settlement’s inhabitans of the Káli Basin and the size of arable lands,
     meadow and pasture, and vineyards. – P = person; 1 = arable land; 2 = meadow and pasture; 3 = vineyard
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Az 1785-ös, 1857-es, 1890-es, 1910-es, 1930-as, 1960-as népszámlálás községenkénti ada-
tait (KLINGER A. szerk. 1973) a 1784-es, 1854-es és 2002-es digitalizált katonai térkép alapján nyert
községenkénti, valamint az 1895-es, 1913-as, 1935-ös, 1962-es földhasználatra vonatkozó község-
soros statisztikai adatokkal (FAZEKAS B. szerk. 1973; NÉMETH F. szerk. 1988) vetettük össze.

Az, hogy a szõlõterületek községenkénti nagysága és a települések lakosságszáma
között csak gyenge statisztikai összefüggés mutatható ki két okkal magyarázható:

– A Káli-medencében a szõlõk általában a jó besugárzásviszonyokkal jelle-
mezhetõ hegylejtõket foglalták el.

– Minden község külterülete egymástól jelentõsen eltérõ domborzati, és ebbõl
eredõen eltérõ termõhelyi adottságokkal rendelkezik.

A szõlõterületek kiterjedését a piaci viszonyok mindig jelentõsen befolyásol-
ták, hiszen a Káli-medence borai a 19. sz.-tól kezdõdõen a külföldi (szlovéniai, bur-
genlandi) piacokra is eljutottak. A szõlõ- és bortermelés – mint az egyik legnagyobb
értéket produkáló területhasználat típus – a jövedelmezõbb években átlépte az ideá-
lis termõhelyi adottságok területi kereteit, mivel a jobb években a gyengébb adott-
ságú parcellák is jelentõs hasznot hoztak. Ugyanakkor a gyengébb piacú évek alatt
a gazdák a szõlõtermesztés mellett állattartással, erdõmûveléssel stb. egészítették ki
jövedelmüket (FRISNYÁK S. 1990, 2000).

Kapcsolat a terület termõhely értékszáma és a területhasználat változásai között

Ha a vizsgált idõsíkok szántó, ill. rét-legelõ és parlagterületeinek átlagos ter-
mõhely értékszámait vetjük össze, megfigyelhetõ, hogy a szántók termõhely érték-
számának átlagértéke 1854-óta folyamatosan nõtt, míg a másik kategóriájé ezzel pár-
huzamosan csökkent (7. ábra).

7. ábra. A Káli-medence szántó. ill. rét-legelõ és parlagterületeinek átlagos termõhely értékszámai a
                vizsgált idõsíkokban. – A = termõhely értékszám; 1 = szántó; 2 = rét-legelõ, parlag

The average productivity number of the permanent land uses in the Káli Basin during the studied
    periods. – A = productivity number; 1 = arable land; 2 = meadow, pasture or non-cultivated area
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A kapott eredményeket azonban óvatosan kell kezelnünk, hiszen a termõhely
értékszám számításának módszere is magában hordoz szubjektív vonásokat, és az elsõ
három idõsíkban csak néhány pontos eltérés mutatkozik a szántó, továbbá a rét-le-
gelõ és parlagterületek termõhely értékszámai között.

Feltételezhetõ azonban, hogy földtulajdonosok egymást követõ generációi számára
egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy melyik termõföld „értékes”, azaz mely területet érdemes fel-
szántani, és melyik az, amely csak kaszálórétnek vagy legelõnek jó, ill. parlagon marad.

Természetesen az eredmények annál pontatlanabbak minél régebbi idõsíkról van szó, hiszen a
termõhely értékszám a jelenlegi (1990-es) talajtani tulajdonságok felmérésén alapult, és a talajokban
antropogén hatásokra végbement változások bizonyára módosították annak értékét. Ráadásul a korábbi
katonai térképek kisebb méretarányban készültek. Az elsõ, és a második katonai térképezés korabeli te-
rülethasználat típusok átlagolt termõhely értékszámai tehát csak tájékoztató jellegûek lehetnek. Az, hogy
1784-ban és 1854-ben a szántók átlagos termõhely értékszámai alacsonyabbak, mint a rét-legelõ és par-
lagterületeké, az idõközben antropogén hatásra végbement talajdegradációra is utalhatnak.

Az egyes idõsíkok között a rét-legelõ, erdõ- vagy parlagterületbõl szántóvá
alakított területek átlagolt termõhely értékszámait összehasonlítva azon területekével,
amelyeket kivontak a szántó mûvelés alól, szembetûnõ, hogy minden idõsík között
a szántóvá alakított parlagok termõhely értékszáma kissé magasabb, mint a szántó-
földi mûvelés alól kivont területeké (8. ábra).

A kapott eredmények alapján úgy tûnik, hogy a mezõgazdasági területek gaz-
dái mindig igyekeztek hatékonyan kiaknázni a Káli-medence talajtani adottságait. A
terület talajainak termõképessége (termõhely értékszáma) befolyásolta a területhasz-
nálat térszerkezetének kialakítását, a mûvelt és a mûvelés alól kivont földterületek tér-
beli adottságait. Ugyanakkor a mûvelt területek nagysága fõként más (gazdasági,
demográfiai, politikai stb.) okok miatt változott.
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8. ábra. A szántó mûvelésbe vont, és a szántóföldi mûvelés alól kivont földterületek átlagos termõhely
értékszáma a vizsgált idõsíkok közötti idõszakokban. – A = termõhely értékszám; B = idõszak.
              1 = rétbõl-legelõbõl vagy parlagból szántó; 2 = szántóból rét-legelõ vagy parlag

The average productivity number of cultivated and non-cultivated lands in different periods. –
A = productivity number; B = period; 1 = arable land on former meadows, pastures or non-cultivated
                   areas; 2 = arable land transformed into meadow, pasture or non-cultivated area
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A tartósan szántó, ill. tartósan rét-legelõ és parlagterületek
közötti talajtani különbségek

Ismert tény, hogy a területhasználat jellege döntõen befolyásolhatja az ak-
tuális talajerózió mértékét (PINCZÉS Z. 1980), ám a talajok erodáltságát vizsgálva a
mûvelés módja mellett a mûvelés idõtartama is fontos tényezõvé válik (KERÉNYI A.
1995; VÁRALLYAI GY. 1994). Jól példázza ezt a Káli-medence valamennyi vizsgált
idõsíkban szántóföldi mûvelés alatt álló területeinek erodáltsága (9. ábra).

Gyengén erodált az a talajszelvény, amely eredeti szintjének 30%-a erodálódott. Általános-
ságban az „A” szintje részben erodálódott. Közepesen erodált az a talajszelvény, amely mely eredeti
szintjének 30–70%-a erodálódott. Általánosságban az „A” szintje teljesen, „B” szintje részben ero-
dálódott. Erõsen erodált az a szelvény, amely eredeti szintjének több mint 70%-a erodálódott. Általá-
nosságban az „A” szintje teljesen, „B” szintje majdnem teljesen erodálódott, és ide sorolandó min-
den olyan talaj, melynél 30 cm-nél kisebb talajréteg maradt meg. Talajképzõ kõzetig erodált az a talaj,
melynél 100%-os az eróziós kár, csak a talajképzõ kõzet maradt meg (BARANYAI F. 1989; THYLL SZ.
1992).

A tartósan szántóterületek alatt nagyobb százalékban fordulnak elõ gyengén,
és közepesen erodált talajok, mint a medence tartósan rét-legelõ parlagterületei alatt,
ellenben magasabb az akkumulációs területek részaránya feltehetõen azért, mert az
akkumulációs térszínek vastagabb termõrétegük miatt jó adottságokkal rendelkeznek
a mezõgazdasági mûvelés számára. Azon területek alatt, amelyek minden vizsgált idõ-
síkban parlagok, rétek, vagy legelõk voltak, kiugróan magas (70% közeli) a nem ero-
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9. ábra. A talajok erodáltsági kategóriáinak megoszlása a Káli-medence tartósan szántó, ill. tartósan rét
-legelõ és parlagterületeinek százalékában. – 1 = tartósan szántóterületek; 2 = tartósan rét-legelõ  vagy
parlagterületek; A = akkumulációs térszín; B = nem erodált; C = gyengén erodált; D = közepesen
                                        erodált; E = erõsen erodált; F = alapkõzetig erodált

Distribution of soil erosion damages on lands with the same land use type for longer periods. –
1 = durable arable land; 2 = durable meadow, pasture and non-cultivated lands. A = accumulation area;
B = non eroded soils; C =slightly eroded soils;  D = medium eroded soils; E= strongly eroded soils;
                                                         F = totally eroded soils
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dált talajok aránya, jól mutatva a gyengébb eróziót, és e területek magasabb termé-
szetvédelmi értékét. Természetesen a talajeróziót számos más körülmény (a feltalaj
mechanikai összetétele, a lejtõ meredeksége, a lejtõhossz stb.) is befolyásolja. Mivel
azonban az összehasonlítás alapjául szolgáló területegységekre medencealji fekvésük-
nél fogva közel azonos – kis reliefenergiájú – domborzat a jellemzõ, kimondhatjuk,
hogy a tartósan szántó, ill. tartósan rét-legelõ parlagként funkcionáló területek alatti
talajok erodáltságában mutatkozó különbség a tartós mûvelés eredménye.

A talajok humusztartalmát összehasonlítva megállapítható, hogy a Káli-me-
dence tartósan szántóként mûvelt területein a talajok humuszban szegényebbek, bio-
lógiailag degradáltabbak, mint a tartósan rét-legelõ vagy parlagterületek alatti ta-
lajok (10. ábra). A kapott eredmény a szántók alatti jelentékenyebb erózióval, vagy
a szerves trágyázás elmaradásával magyarázhatjuk.

A tartósan szántó, ill. tartósan rét-legelõ és parlagterületek talajtulajdonsá-
gainak talajtípusok szerinti összehasonlítása nyomán háromféle trend mutatható ki:

1. A tartósan szántók alatti talajok felszíni, vagy mûvelt réteg pH-jának csök-
kenése, a talaj elsavanyodása. Ez a mûtrágyázás negatív hatásaként (KERÉNYI A. 1995;
VÁRALLYAI GY. 1994), ill. a szántás miatti intenzívebb beszivárgás okozta kilúgzási
folyamatokkal magyarázható. Savanyodás a vizsgált 7 talajtípus közül csak a Raman-
féle barna erdõtalajoknál, és a rendzináknál nem mutatható ki. Ez utóbbi talajtípus
viszont nagy CaCO

3
 tartalma miatt erõs pufferkapacitással bír (11. ábra).

2. A tartósan szántó mûvelés alatt álló talajok esetében a CaCO
3
-ot tartal-

mazó réteg mélyebben kezdõdik, mint a tartósan rét-legelõ és parlagterületek alatti

10. ábra. A talajok humusztartalom kategóriáinak megoszlása a Káli-medence tartósan szántó, és
tartósan rét legelõ parlagterületeinek százalékában. – 1 = tartósan szántóterületek; 2 = tartósan rét-
legelõ vagy parlagterületek. A = nincs humusztartalma; B = gyengén humuszos; C = közepesen
                                   humuszos; D = erõsen humuszos; E = humuszgazdag

Distribution of humus categories under of soils under durable arable land, durable meadows, pasture,
and non-cultivated areas in the Káli Basin. – 1 = durable arable land; 2 = durable meadows, pasture and
non-cultivated lands. A = non humic; B = slightly humic; C = medium humic; D = strongly humic;
                                                           E = very strongly humic
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talajoknál. Ez a folyamat csak a lejtõhordalék talajoknál és a lápos réti talajoknál nem
figyelhetõ meg, azonban a tartósan szántóként használt mindkét talajtípusnál kiugróan
magas a CaCO

3
-ot egyáltalán nem tartalmazó talajok aránya. A tartósan szántóként hasz-

nált talajoknál a meszes réteg kezdetének mélyebbre kerüléséért a mûvelés nyomán kiala-
kult intenzívebb beszivárgási (kilúgzási) viszonyok lehetnek a felelõsek (12. ábra).

11. ábra. Egyes talajtípusok felsõ vagy mûvelt rétegének kémhatás kategóriák szerinti %-os megoszlása
a Káli-medence tartósan szántóként (A), ill. tartósan rét-legelõ vagy parlagterületként (B) funkcionáló
területek esetében. – Re = redzina; Ra = Raman-féle barna erdõtalaj; L = lápos réti talaj; Fe = földes
                                    kopár; Le = lejtõfordalék talaj; Rt = réti talaj; A = ABET

Percentage distribution of the uppermost layer of selected soil types by pH categories in the Káli Basin
long functioning as arable land (A) and meadow-pasture or uncultivated land (B). – Re = rendzina;
Ra = Ramann brown earth; L = boggy meadow soil; Fe = earthy barren; Le = slope sediment soil;
                                                       Rt = meadow soil; A = ABET
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3. A tartósan szántó mûvelés alatt álló talajok CaCO
3
 tartalma a meszes réteg

megjelenési mélységében magasabb, mint a tartósan rét-legelõ és parlagterületek alatti
talajoknál. Ez a folyamat csak a lejtõhordalék talajoknál és a lápos réti talajoknál nem
figyelhetõ meg, azonban a tartósan szántók alatti mindkét talajtípusnál kiugróan ma-
gas a CaCO

3
-ot egyáltalán nem tartalmazó talajok aránya. A tartósan szántóként hasz-

12. ábra. Egyes talajtípusok kategóriáinak %-os megoszlása a CaCO
3
 megjelenési mélység szerint a

                        Káli-medencében. – A jelmagyarázatot l. a 11. ábránál. Mm = mész nélküli

Percentage distribution of selected soil types by the depth of appearance of CaCO
3
 in the Káli Basin.

                                       – For explanation see Fig. 11. Mm = limeless
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nált területek alatti talajok esetében a CaCO
3
 tartalom növekedése a meszes mûtrá-

gyák használatával, ill. a mûvelés nyomán kialakult intenzívebb beszivárgási, kilúgzási
viszonyokkal függhet össze (13. ábra).

13. ábra. Egyes talajtípusok %-os  megoszlása a megjelenés mélységében mért CaCO
3 
tartalom szerint

                                   a Káli-medencében. – A jelmagyarázatot l. a 11. ábránál.

Percentage distribution of selected soil types according to CaCO
3 
content by the depth of appearance in

                                            the Káli Basin. For explanation see Fig. 11.
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A tájtörténeti kutatások felhasználása a jövõbeni
területhasználat tervezéséhez

A tájértékelési eljárások jórészt a területhasznosítás kereteit talajtani, dom-
borzati, komplex stb. adottságok kritikus küszöbértékek szerint meghatározó kategó-
riarendszer, vagy az agroökológiai potenciált alkotó tulajdonságok mennyiségét
numerikusan értékelõ paraméterrendszer körébe sorolhatóak (LÓCZY D. 1989, 2002).

A tájtörténeti adatokat azért kell körültekintõen kezelni, mert az archív tér-
képek, légifotók stb. közötti állapotot nem, vagy csak közvetett információkkal tudjuk
nyomon követni.

Épp ezért megítélésünk szerint a tájtörténeti adatbázis összegzéseként készí-
tett tematikus térképek a kategóriarendszer körébe tartozó módszerekként segíthetik
a jövõbeni területhasznosítás tervezését.

Egyes területhasználat típusok lehetséges maximális kereteit megszabó
tájtörténeti jellegû kategóriák

A Káli-medence területe 1984-óta Tájvédelmi Körzet, 1997-óta pedig a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park részét képezi. Az Európai Unió tagországaiban, és ha-
zánkban is egyre inkább meghonosodik az a szemlélet, hogy egyes tájak területhasz-
nálat típusai (mint a Káli-medence esetében a szõlõterületek a tanúhegyek lejtõin)
meghatározó tájelemként fontos és védendõ táji értéket képviselnek (SZILASSI P. 2000,
2002; SZILASSI P.–KISS R. 2001; CSORBA P. et al. 2001; CSORBA P. 2003).

A Káli-medence esetében a tájtörténeti kutatások a potenciális szõlõterüle-
tek lehatárolásához nyújthatnak segítséget, mégpedig oly módon, hogy a digitális
történeti térképek fedvényeként lehatároljuk a medence azon területeit, ahol a vizs-
gált idõpontok közül legalább egyben szõlõ volt a mûvelési ág.

A szõlõterületek jövõbeni (remélhetõleg állami és európai uniós pályázati
források által is támogatott) rekonstrukciója e területen belül történetileg indokolt, ám
a mûvelésbe vonásra csak további domborzati, talajtani, klimatikus stb. tényezõket
is figyelembevevõ, a paraméterrendszerek csoportjába tartozó értékelési eljárásokkal
lehet javaslatot tenni.

Egyes területhasználat típusokat korlátozó tájtörténeti jellegû kategóriák

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kialakításakor fõként botanikai értékeik
alapján lehatárolták azokat a területeket, amelyek az IUCN zónabeosztása szerinti „A”
zónához tartoznak, azaz szigorúan védett zónaként nem vonhatóak szántóföldi mû-
velés alá. Az „A” zónába esõ, azaz a szigorúan védett gyepterületek szinte mindenütt
a tartósan rét- legelõ és parlagterületek határain belül helyezkednek el (14. ábra).
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14. ábra. A jövõbeni területhasználat tervezése szempontjából jelentõs tájtörténeti jellegû kategóriák,
és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park „A” zónába esõ gyepterületei a Káli-medencében. – 1 = a Burnót-
patak vízgyûjtõterülete; 2 = aszfaltozott közút; 3 = település; A = a vizsgált idõsíkok közül legalább
     egyszer szõlõ; B = tartósan rét, legelõ, parlag; C = szigorúan védett „A” zónába esõ gyepterület

Landscape historical categories with high importance for the future land use planning, and the strictly
protected grasslands („A” zone) of the Balaton Uppland National Park. – 1 = catchment area of the
Burnot Stream; 2 = paved road; 3 = settlement; A = at least once has been a vineyard area; B = durable
           meadows, pasture and non-cultivated lands; C = strictly protected grasslands („A” zone)
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A szántóterületekénél jelentõsebb természetvédelmi (talajtani) értékük miatt
a szántóföldi mûvelés tiltását az összes olyan területre célszerû lenne kiterjeszteni,
amely tartósan nem volt szántó, azaz minden vizsgált idõpontban rét-legelõ vagy par-
lagterület volt.

Összegzés

A Káli-medence településein élõk számára mindig a mezõgazdaság volt a
legfontosabb megélhetési forrás. A mûvelt területek nagysága 1930-as években érte
el maximumát. Innentõl kezdõdõen a lakosságszám folyamatosan csökkent egészen
napjainkig, amely folyamat a területhasználat változásában is nyomon követhetõ. A
parlagterületek elõretörése különösen a rendszerváltást követõen vált jelentõssé. A
területen több mint ezer éves múltra visszatekintõ, épp ezért jelentõs táji értéket kép-
viselõ szõlõterületek nagysága viszont a 20. sz. folyamán – a tsz mûködésének évti-
zedeit leszámítva – folyamatosan csökkent.

Az elsõ katonai felméréstõl (1784) a tsz mûködésének kezdetéig (1962) a
települések lakosságszáma és a falvak szántó, rét-legelõterületeinek nagysága között
szoros pozitív korreláció mutatható ki. Ezzel szemben a települések lakosságszáma,
és külterületükön mûvelt szõlõterületek nagysága között gyengébb a statisztikai össze-
függés, mivel a szõlõsgazdák nem önellátásra, hanem piacra (sokszor nemzetközi
piacra) termeltek.

A termõhely értékszám idõsíkonkénti átlagolása nyomán kapott eredmények
arra utalnak, hogy a gazdák – felismerve a talajok termõképessége közti területi kü-
lönbségeket – egyre inkább a jobb termõhely adottságú talajokat mûvelték szántóként.

A területhasználat a Káli-medencében tehát számos természeti, és társadal-
mi tényezõ összhatásaként változott, ám a szántóföldi mûvelés alatt álló területek
nagyságát a medence demográfiai viszonyai, míg a szántóföldek térszerkezetét a me-
dence termõhelyi adottságai befolyásolták jelentõsen.

A tartósan szántóföldi mûvelés alatt álló területek talajainak degradációja
kimutatható folyamat. Ezek a talajok erodáltabbak, kevesebb humuszt tartalmaznak,
felszínük savanyúbb kémhatású, bennük a CaCO

3
 mélyebben van, és e talajok ma-

gasabb CaCO
3
 tartalmúak a CaCO

3 
megjelenésének helyén, mint a rét-legelõ vagy

parlagterületek.
A Káli-medence esetében a szõlõterületek (a tanúhegyek lejtõin) meghatározó

tájelemként fontos és védendõ táji értéket képviselnek. A tájtörténeti katatások segít-
séget nyújthatnak a potenciális szõlõterületek lehatárolásához úgy, hogy általuk ki-
jelölhetõek a szõlõrekonstrukció keretei, vagyis azok a területeket, amelyek legalább
egy idõsíkban szõlõmûvelés alatt álltak.

Természetvédelmi (talajtani) értékük miatt ki kellene terjeszteni a szántóföldi
mûvelés tiltását a szigorúan védett „A” zónán kívüli összes olyan területre, amely tar-
tósan nem volt szántó, azaz minden vizsgált idõpontban rét-legelõ vagy parlagterület volt.
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