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A VA Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási tervezsi tervezéés s 
éés a vizek/vs a vizek/víízgyzgyűűjtjtőők k 

áállapotllapotéértrtéékelkeléésséének eredmnek eredméényeinyei



Az EU vAz EU víízzüügyi politikgyi politikáájjáának cnak céélja a lja a fenntarthatfenntarthatóó
vvíízhasznzhasznáálatoklatok megvalmegvalóóssííttáása: sa: 

A vizek A vizek jjóó áállapotllapotáánaknak eleléérréése 2015se 2015--ig                  ig                  

2000: EU V2000: EU Vííz Keretirz Keretiráányelv (VKI)nyelv (VKI)
„„VVííz Keretirz Keretiráányelvnyelv”” (2000/60/EK) 2000. december 22(2000/60/EK) 2000. december 22--één ln léépett pett 
hathatáályba az EU tagorszlyba az EU tagorszáágaibangaiban

felszfelszííni vizek:ni vizek:
jjóó öökolkolóógiai giai áállapotllapot
jjóó kkéémiai miai áállapotllapot

felszfelszíín alatti vizek:n alatti vizek:
jjóó mennyismennyiséégi gi áállapotllapot
jjóó kkéémiai miai áállapotllapot

VVíízgazdzgazdáálkodlkodáás: Emberi igs: Emberi igéények kielnyek kielééggííttéésese

VKIVKI: emberi ig: emberi igéények miatt a cnyek miatt a céélokban eltlokban eltéérréések sek 
lehetnek, de indokolni kell! lehetnek, de indokolni kell! (j(jóó áállapot llapot →→ potencipotenciáál)l)

HosszHosszúúttáávon csak az egvon csak az egéészsszsééges ges öökoszisztkoszisztéémmáák k 
biztosbiztosíítjtjáák a fenntarthatk a fenntarthatóó vvíízhasznzhasznáálatok kiellatok kielééggííttéésséét t 



ViszonyViszonyííttáási alap: si alap: zavartalanzavartalan (antropog(antropogéén hatn hatáásoktsoktóól l 
mentes) mentes) áállapotllapot

Mit jelent a Mit jelent a „„jjóó áállapotllapot””??

VVííztztíípusokpusok (tipol(tipolóógia)gia)

TTíípuspus--specifikus referencia viszonyokspecifikus referencia viszonyok
A biolA biolóógiai, hidrolgiai, hidrolóógiai giai éés a morfols a morfolóógiai jellemzgiai jellemzőők nem k nem 
jeleznek emberi beavatkozjeleznek emberi beavatkozáást; st; 
a szennyeza szennyezőő--anyagok koncentranyagok koncentráácicióója megfelel a termja megfelel a terméészetes szetes 
hhááttttéérréértrtéékeknek, szintetikus anyagok nem mutathatkeknek, szintetikus anyagok nem mutathatóók ki;k ki;
a va víízhez kzhez kööttőőddőő ééllőőhelyek szhelyek száámmáára biztosra biztosíított a megfeleltott a megfelelőő
vvíízmennyiszmennyiséég.g.



A vA vííztestek ztestek 
VVíízfolyzfolyáások:sok: > 10 km> 10 km22--es ves víízgyzgyűűjtjtőő -- 25 t25 tíípuspus

869 v869 víízfolyzfolyáás vs vííztest (folyztest (folyóók, patakok, csatornk, patakok, csatornáák) k) 
393 term393 terméészetes, szetes, 
476 er476 erőősen msen móódosdosíított, vagy mesterstott, vagy mestersééges vges vííztest.ztest.

ÁÁllllóóvizek:vizek: > 50 hekt> 50 hektáár   r   -- 18 t18 tíípuspus
296 296 áállllóóvvííz vz vííztest (tavak, tztest (tavak, táározrozóók, mentett oldali holtk, mentett oldali holtáágak)gak)

75 term75 terméészetes, szetes, 
221 er221 erőősen msen móódosdosíított, vagy mesterstott, vagy mestersééges vges vííztest. ztest. 

FelszFelszíín alatti vizek:   6 tn alatti vizek:   6 tíípuspus
185 felsz185 felszíín alatti vn alatti vííztest ztest 

22 sek22 sekéély hegyvidly hegyvidééki, ki, 
55 sek55 sekéély porly poróózus,zus,
23 hegyvid23 hegyvidééki, ki, 
48 por48 poróózus,zus,
29 karszt  (14 db hideg karszt 29 karszt  (14 db hideg karszt éés 15 db terms 15 db termáál karszt)l karszt)
8 por8 poróózus termzus termááll
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A VKI megvalA VKI megvalóóssííttáássáának eszknak eszkööze a Vze a Víízgyzgyűűjtjtőő--
gazdgazdáálkodlkodáási Tervsi Terv

2009. december 222009. december 22--ig Vig Víízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási Tervet (VGT) si Tervet (VGT) 
kell kkell kéészszííteni Magyarorszteni Magyarorszáág teljes terg teljes terüületletéérere

a VGT ha VGT háárom ciklusa: 2015, 2021 rom ciklusa: 2015, 2021 éés 2027s 2027
JJóól megalapozott terml megalapozott terméészeti, tszeti, táársadalmi rsadalmi éés gazdass gazdasáági indokokkal a 2015gi indokokkal a 2015--öös s 
hathatááridridőő kitolhatkitolhatóó, a c, a céélkitlkitűűzzéések enyhsek enyhéébbek is lehetnek.bbek is lehetnek.

A 2015A 2015--ig megvalig megvalóóssíítandtandóó intintéézkedzkedééseket 2012seket 2012--ig be kell ig be kell 
indindíítanitani

A VGTA VGT--nek tartalmaznia kell:nek tartalmaznia kell:

a vizek a vizek áállapotllapotáának jellemznak jellemzéésséét (a szt (a szüüksksééges ges 
monitoring programmal egymonitoring programmal együütt);tt);
a ka köörnyezeti crnyezeti céélkitlkitűűzzééseketseket, illetve, illetve

a ca céélkitlkitűűzzéések elsek eléérréése se éérdekrdekéében tett ben tett éés teends teendőő
intintéézkedzkedééseket. seket. 

Ha az Ha az áállapot nem jllapot nem jóó, az int, az intéézkedzkedéés ks kööteleztelezőő!!



Részvízgyűjtők

Tervezési 
alegységek

Duna vgy.

Dráva vgy.

Tisza vgy.Balaton

MagyarorszMagyarorszáág g VVíízgyzgyűűjtjtőő--gazdgazdáálkodlkodáási si TTervervee
(Duna v(Duna víízgyzgyűűjtjtőőkerkerüület let –– ICPDR)ICPDR)



PrioritPrioritáások (sok (→→ üütemeztemezéés)s)
•• ElsElsőődleges prioritdleges prioritáása van a VKI szerinti sa van a VKI szerinti 

alapintalapintéézkedzkedééseksekben foglalt elben foglalt előőíírráások vsok véégrehajtgrehajtáássáának nak 
(szennyv(szennyvíízprogram, ivzprogram, ivóóvvíízprogram stb.) zprogram stb.) 

•• ElElőőnyben kell rnyben kell réészesszesííteni a teni a vvéédett terdett terüületekletek jjóó áállapotllapotáának nak 
eleléérrééssééhez szhez szüüksksééges intges intéézkedzkedééseket, mert azok seket, mert azok 
esetesetéében a 2015ben a 2015--öös hats hatááridridőő alalóól nincs felmentl nincs felmentéés. s. 
KonkKonkéétan:tan:
–– az ivaz ivóóvvíízbzbáázisok vzisok vééddőőterterüületletéén a veszn a veszéélyes lyes 

szennyezszennyezőőforrforráások feltsok feltáárráása sa éés  felszs  felszáámolmoláása sa 
–– a a vizes problvizes problééma miatt ma miatt nem megfelelnem megfelelőő áállapotllapotúú vvéédett dett 

termterméészeti terszeti terüületekre megletekre megáállapllapíított inttott intéézkedzkedéésesekk
–– a a termterméészetes szetes ffüürdrdőőhelyek nem megfelelhelyek nem megfelelőő áállapotllapotáát t 

okozokozóó szennyezszennyezőőforrforráások felszsok felszáámolmoláása sa 
–– a halas vizekre vonatkoza halas vizekre vonatkozóó esetleges kesetleges küüllöönleges nleges 

intintéézkedzkedééseksek
–– TTáápanyagpanyag-- éés nitrs nitrááttéérzrzéékeny terkeny terüületekre vonatkozletekre vonatkozóó

intintéézkedzkedéések sek 



FelszFelszííni vni vííztestek ztestek öökolkolóógiai giai áállapotallapota
869 v869 víízfolyzfolyáás s 
vvííztest,ztest,
12% j12% jóó áállapotllapotúú

213 213 áállllóóvvííz z 
vvííztest,ztest,
MinMinőőssíítettek tettek 
48%48%--a kiva kiváállóó--jjóó
áállapotllapotúú

90%90%--ban hidroban hidro--
morfolmorfolóógiai giai 
hathatáásoksok
50%50%--ban ban 
vvíízminzminőősséégg
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FelszFelszííni vni vííztestek ztestek öökolkolóógiai giai áállapota:llapota:
ÉÉrtrtéékelkeléés vs víízminzminőősséégi alapjgi alapjáán (szennyezn (szennyezéések hatsek hatáása)sa)



A nem jA nem jóó vvíízminzminőősséégi gi áállapot okai llapot okai 
(szennyez(szennyezéések forrsek forráásai)sai)

–– KommunKommunáális lis éés ipari szennyvs ipari szennyvíízbevezetzbevezetééseksek
–– BemosBemosóóddáás szs száántntóókrkróóll

•• ErEróózizióó (dombvid(dombvidéék)k)
•• BelvBelvííz levezetz levezetéés (ss (sííkvidkvidéék)k)

–– Alaphozam (nitrAlaphozam (nitráát)  t)  
–– ÁÁllattartllattartóótelepek, hulladtelepek, hulladééklerakklerakóókk
–– ÜÜledledéék, belsk, belsőő terhelterhelééss
–– LeeresztLeeresztéés ts táározrozóókbkbóól, halastavakbl, halastavakbóóll



Szennyezések okai: 
Tápanyagterhelés 
megoszlása források szerint

Szennyvízterhelés a nagy városokra koncentrálódik
Dombvidék: terhelés 70%-ban diffúz
Síkvidék: pontszerű – diffúz arány 50% - 50% 



VVííztestztest--vvíízgyzgyűűjtjtőőterterüületek minletek minőőssííttéése se 
biolbiolóógiai aktivitgiai aktivitáásséértrtéék alapjk alapjáánn



Összes erózió érzékeny terület 440000 ha
Eróziós  ter. állóvíz vízgyűjtőjén 120000 ha
Kockázatos víztest vízgyűjtőn 250000 ha

Potenciálisan erózió érzékeny szántók



Modellezett diffúz P terhelés

Forrás: BME



DombvidDombvidééki kisvki kisvíízfolyzfolyáások 38%sok 38%--a kifoga kifogáásolt a solt a 
ttáápanyagterhelpanyagterheléés miatt.s miatt.
Ezek Ezek 70%70%--aa esetesetéében tekinthetben tekinthetőő a a 
mezmezőőgazdasgazdasáági eredetgi eredetűű diffdiffúúz terhelz terhelééss a nem a nem 
jjóó áállapot okllapot okáának. nak. 
DombvidDombvidééki kisvki kisvíízfolyzfolyáásaink legfsaink legfőőbb szennyezbb szennyezéési si 
forrforráása a sa a szszáántntóóterterüületekrletekrőől bemosl bemosóóddóó talajtalaj ((→→
nnöövvéényi tnyi táápanyagok, npanyagok, nöövvéényvnyvééddőőszer szer 
maradvmaradváányok vnyok víízbe jutzbe jutáása + hordalsa + hordaléék terhelk terheléés, s, 
feliszapolfeliszapolóóddáás).s).
Az Az ereróózizióó ááltal veszltal veszéélyeztetett terlyeztetett terüületek letek 
nagysnagysáága ga 440 ezer ha440 ezer ha, , 120 ezer120 ezer haha a a 
leglegéérzrzéékenyebb.kenyebb.
DiffDiffúúz terhelz terheléés css csöökkentkkentéése nem a tse nem a táápanyag panyag 
bevitel korlbevitel korláátoztozáássáával, hanem val, hanem ereróózizióócscsöökkentkkentéési si 
mmóódszerekdszerek alkalmazalkalmazáássáával oldhatval oldhatóó meg.meg.

DombvidDombvidééki vki víízfolyzfolyáások sok –– ereróózizióó éérzrzéékeny keny 
terterüületekletek



Belvíz veszélyeztetett területek

Forrás: VKKI

erősen veszélyeztetett: 230 ezer ha szántó, 
közepesen: 860 ezer ha szántó



A sA sííkvidkvidééki kis ki kis éés ks köözepes vzepes víízfolyzfolyáások 34%sok 34%--a nem a nem 
felel meg tfelel meg táápanyagok szempontjpanyagok szempontjáábbóóll. . 
SSííkvidkvidééki terki terüületeken a mezleteken a mezőőgazdasgazdasáági eredetgi eredetűű
diffdiffúúz szennyezz szennyezéésese ffőőkkéént a bevezetett nt a bevezetett belvizekkelbelvizekkel
éérkezik. rkezik. 
A terhelA terheléések 50sek 50--50% ar50% aráányban oszlanak meg a nyban oszlanak meg a 
szennyvszennyvííz z éés a diffs a diffúúzz eredet keredet köözzöött. tt. 
A A belvbelvíízi elzi elööntntéések szempontjsek szempontjáábbóól 230 ezer ha l 230 ezer ha 
szszáántntóó tekinthettekinthetőő ererőősen, 860 ezer ha szsen, 860 ezer ha száántntóó
kköözepesen zepesen veszveszéélyeztetettneklyeztetettnek. . 
A befogadA befogadóók tk táápanyagterhelpanyagterheléésséének csnek csöökkentkkentéése (a se (a 
szennyvszennyvííztisztztisztííttááson kson kíívvüül) a l) a belvizek terbelvizek terüületenleten, , 
vagy tvagy táározrozóókban kban ttöörtrtéénnőő visszatartvisszatartáássáávalval éérhetrhetőő el. el. 
Az intAz intéézkedzkedéés ts táájjöökolkolóógiai szempontbgiai szempontbóól is kedvezl is kedvezőő
(pl. a rendszeresen el(pl. a rendszeresen elööntntöött tertt terüületeken vizes leteken vizes 
ééllőőhelyek lhelyek léétrehoztrehozáása).   sa).   

SSííkvidkvidééki vki víízfolyzfolyáások sok –– belvbelvííz z éérzrzéékeny keny 
terterüületekletek



A A vvíízfolyzfolyáások ksok köözvetlen kzvetlen köözelzeléében szben száántntóóffööldekldek
taltaláálhatlhatóók, ahonnan k, ahonnan -- vvééddőőzzóónnáák hik hiáánynyáában ban -- a a 
ttáápanyagpanyag--felesleg visszatartfelesleg visszatartáás ns néélklküül kl köözvetlenzvetlenüül a l a 
mederbe jut. mederbe jut. 
A A szszáántntóóffööldek kldek köözelszelséége ge éés a vs a vééddőőzzóóna hina hiáányanya
egyegyéébkbkéént a nt a gyomok terjedgyomok terjedéésese szempontjszempontjáábbóól is l is 
kedvezkedvezőőtlentlen. . 
Ez a helyzet a Ez a helyzet a vvíízfolyzfolyáásokat sokat éés s áállllóóvizeket vizeket öövezvezőő
nnöövvéényznyzóónnáák hik hiáányanya miatt hmiatt háátrtráányos a jnyos a jóó öökolkolóógiai giai 
áállapot, illetve potencillapot, illetve potenciáál ell eléérréése szempontjse szempontjáábbóól is. l is. 
A problA problééma a ma a termterméészetes vszetes víízfolyzfolyáásoknaksoknak
(els(elsőősorban dombvidsorban dombvidééki ki éés ss sííkvidkvidééki ki 
kisvkisvíízfolyzfolyáásoknak) soknak) mintegy 50%mintegy 50%--áát t éérintirinti. . 
A vA víízfolyzfolyáások gyakran tsok gyakran túúl l szszűűk hullk hulláámtereimterei nem nem 
teszik lehetteszik lehetőővvéé a mederbe bejuta mederbe bejutóó ttáápanyag panyag 
visszatartvisszatartáássáátt..

VVíízfolyzfolyáások sok –– vvééddőőzzóónnáák hik hiáánya, sznya, szűűk k 
hullhulláámtmtéérr



 Az egyes tesztek esetén nem megfelelő víztestek száma Víztestek 
típusa 

víztestek 
száma 

vízszint- 
süllyedés 

vízmérleg  
(nem jó) 

vízmérleg 
jó/nem jó 

vízkivétel  
miatt 

 vízminőség 

károsodott 
FAVÖKO  

összesen* 

karszt 14 0 4 1 0 3 4/1 
sekély 
hegyvidéki 

22 0 0 1 0 ? 0!1 

hegyvidéki 
23 

0 0 1 0 ? 0/1 

sekély 
porózus 

55 7 3 15 0 5 8/10 

porózus 48 
2 3 15 0 ? 3/15 

porózus 
termál 

8 3 0 0 0 ? 3/0 

termálkarszt 15 2 3 0 0 ? 5/0 
Összes 185 14 13 33 0 ? 23/28 

 

FelszFelszíín alatti vn alatti vííztestek mennyisztestek mennyiséégi gi áállapotallapota

A 185 felszín alatti víztest közül 23 (12%) nem jó állapotú, 28 db (15%) 
esetében pedig a vízmérleg pontatlansága miatt a jó állapotú
besorolás nem egyértelmű. 





FelszFelszíín alatti vn alatti vííztestek kztestek kéémiai miai áállapotallapota
 Az egyes tesztek esetén nem megfelelő víztestek száma Víztestek 

típusa 
víztestek 

száma 
túllépések 

(vízbázisok) 
diffúz nitrát 

szennye- 
zettség 

felszíni víz 
szennyezése 

összesen 
(átfedés 
nélkül) 

Trend 
(kockázat) 

 

karszt 14 3 3 1 4 0 
sekély 
hegyvidéki 

22 2 5 3 8 0 

hegyvidéki 
23 1 1 0 2 0 

sekély 
porózus 

55 7 21 6 23 7(5) 

porózus 
48 2 0 0 2 0 

porózus 
termál 

8 0 0 0 0 0 

termálkarszt 15 0 0 0 0 0 

Összes 185 15 30 10 39 7 

 •• 21% gyenge k21% gyenge kéémiai miai áállapotllapotúú, ezek d, ezek dööntntőő rréésze (23 db, 42%) sze (23 db, 42%) 
seksekéély porly poróózus vagy sekzus vagy sekéély hegyvidly hegyvidééki vki vííztest (9 db, 36%). ztest (9 db, 36%). 

•• A karszt vA karszt vííztestek kztestek köözzüül 4 db. (30%) gyenge kl 4 db. (30%) gyenge kéémiai miai áállapotllapotúú
•• A hegyvidA hegyvidééki ki éés a pors a poróózus vzus vííztestek ztestek ááltalltaláában vban véédettek, dettek, 

kköözzüüllüük csak hk csak háárom gyenge rom gyenge áállapotllapotúú vvíízbzbáázis zis 
veszveszéélyeztetettslyeztetettséége miatt. ge miatt. 
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A nitrát határérték túllépések (>50 mg/l) gyakorisága a VKI monitoring pontjain

50 mg/l-nél nagyobb nitrát tartalmú kutak/források aránya





KKöövetkeztetvetkeztetééseksek
A vizek jA vizek jóó öökolkolóógiai giai áállapotllapotáának elnak eléérrééssééhez hez 
szszüüksksééges:ges:
–– ErEróózizióóvvéédelem a dombviddelem a dombvidééki szki száántntóókonkon
–– BelvBelvííz visszatartz visszatartáás a rendszeresen els a rendszeresen elööntntöött tt 

terterüületekenleteken
–– Partmenti vPartmenti víízvzvéédelmi terdelmi terüületek (puffer zletek (puffer zóóna) a na) a 

vvíízfolyzfolyáások mellettsok mellett



Abiotikus kAbiotikus köörnyezet rnyezet éértrtéékelkeléésese
•• áátlagos tengerszint feletti magasstlagos tengerszint feletti magassáágg
•• áátlagos tlagos ééves csapadves csapadéékk
•• talajoktalajok
•• reliefenergiareliefenergia
•• áátlagos tlagos talajtalajéértrtéékszkszáámm

A jelenlegi A jelenlegi éés a potencis a potenciáális termlis terméészetes nszetes nöövvéényzet nyzet 
(M(MÉÉTA adatbTA adatbáázis)zis)

•• termterméészetkszetköözelizeli nnöövvéényzet ternyzet terüületarletaráányanya
•• jellemzjellemzőő termterméészetes szetes ééllőőhelyek helyek éés kiterjeds kiterjedééssüükk
•• potencipotenciáális nlis nöövvéényzetnyzet
•• parlagok borparlagok borííttáásasa
•• öözzöönnnnöövvéények bornyek borííttáása sa 

MMűűvelveléésisiáágg--vvááltoztatltoztatáásisi javaslatokjavaslatok
•• vizes vizes ééllőőhelyek kialakhelyek kialakííttáása, fenntartsa, fenntartáásasa
•• gyepek kialakgyepek kialakííttáásasa
•• ffáássííttááss

FFööldhasznldhasznáálat vlat vááltltáás botanikai s botanikai éés s 
ttáájjöökolkolóógiai szempontgiai szempontúú éértrtéékelkeléésese

ForrForráás: MTA s: MTA ÖÖBKIBKI



ZZöömmel Tiszammel Tisza--vvöölgyi szikes lgyi szikes éés s áártrtééri tri táájak vjak víízgyzgyűűjtjtőőii
AlfAlfööldi homoki tldi homoki táájak vjak víízgyzgyűűjtjtőőii
DombDomb-- éés ss sííkvidkvidééki folyki folyóók k éés patakok mente a Nyugats patakok mente a Nyugat-- éés a Ds a Dééll--
DunDunáántntúúlonlon
ÁÁrtrtééri ri éés ls láápi jellegpi jellegűű vvíízgyzgyűűjtjtőők a Dunak a Duna--mentmentéén n éés a Nys a Nyíírsrséégbengben
MezMezőőffööldi ldi éés ms máás hasonls hasonlóó llööszterszterüületek vletek víízgyzgyűűjtjtőőii
KevKevéésbsbéé csapadcsapadéékos alacsony dombvidkos alacsony dombvidééki patakok ki patakok éés kisebb folys kisebb folyóók k 
kköörnyezeternyezete
AlfAlfööldi ldi áártrtééri tri táájak vjak víízgyzgyűűjtjtőőii
MMéérsrséékelten csapadkelten csapadéékos dombvidkos dombvidééki ki éés ks köözzééphegysphegyséégi patakok gi patakok 
kköörnyrnyéékeke
SSííkvidkvidééki lki lööszhszháátak tak éés ks kőőzetlisztes hzetlisztes háátak vtak víízgyzgyűűjtjtőőii
DombvidDombvidééki ki éés ks köözzééphegysphegyséégi patakok kgi patakok köörnyrnyééke ke ÉÉszakszak--
MagyarorszMagyarorszáágongon
A CsanA Csanáádidi--hháát, t, ÉÉszakszak--BBáácska vcska víízgyzgyűűjtjtőőii
Alacsony dombvidAlacsony dombvidééki vki víízgyzgyűűjtjtőők a Dunk a Dunáántntúúlonlon
KKöözzééphegysphegyséégi patakok kgi patakok köörnyrnyéékeke
Alacsony dombvidAlacsony dombvidééki patakok mente a Nyugatki patakok mente a Nyugat-- éés a Ds a Dééll--DunDunáántntúúlonlon
LLáápmedencpmedencéék pereme zk pereme zöömmel a Dunmmel a Dunáántntúúlonlon
Alacsony dombvidAlacsony dombvidééki ki csernozjomcsernozjom talajtalajúú vvíízgyzgyűűjtjtőőkk

TTáájtjtíípusok elkpusok elküüllöönnííttéése a kse a kíívváánatos fnatos fööldhasznldhasznáálati lati 
araráányok szempontjnyok szempontjáábbóóll

ErdErdőőssííttééss Vegyes (mVegyes (méérsrséékelt erdkelt erdőőssííttéés)s) Nem javasolt erdNem javasolt erdőőssííttééss



A táj mai állapota és a 
szükséges változtatások

Középhegység
ek

Dombvidékek Alföldek

hektár % hektár % hektár %

jelenlegi természetes 
növényzet (MÉTA)

565219 32 359192 19 687434 12

további, folytonos fedettséget 
biztosító növényzet (pl. erdő-
ültetvények, vetett gyepek)(CLC)

257461 15 272080 14 477659 8

felhagyandó belvizes szántó 0 0 0 0 344842 6.1

felhagyandó eróziós szántó 72953 4.2 58909 3.0 2923 0.05

összes felhagyandó
szántóterület

72953 4.2 58909 3.0 347765 6.2

A felhagyás javasolt módja 
(előzetes becslés)

Középhegysége
k

Dombvidékek Alföldek

hektár % hektár % hektár %
gyep (legelő, rét) 14591 20 11781 20 20523

3
59

vizes élőhely 0 0 0 0 52000 15
fásítás, erdősítés 58362 80 47127 80 90532 26

TTáájhasznjhasznáálatlat--vvááltltáás javaslatoks javaslatok

ForrForráás: MTA s: MTA ÖÖBKIBKI



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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