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Bevezetés 

A tájhasználati rendszer, annak történeti változása és a táj adottságok állapota alapinfor-
mációként szolgálhat a települési fenntartható fejlődési stratégiák kidolgozásánál. Jelen 
tanulmányban egy bükkaljai település, Egerszalók talajadottságait, tájtörténetét, tájhaszná-
lati változásait elemeztük és a fenntartható fejlődés jegyében indítható fejlesztési terv lehet-
séges alapjainak főbb momentumait vizsgáltuk meg. A helyi táj azon belül a talaj-
adottságok - a talaj termőképessége, fizikai és kémiai paraméterei (Stefanovits P. 1992, 
Stefanovits et al. 1999) - jelentősen befolyásolhatják a településeken meghonosított táj-
használati rendszert (Csemez A. 1996). A tájhasználat történeti kutatása ugyanakkor 
nemcsak a tájhasználati kategóriák térbeli és időbeli változására, de a természetföldrajzi 
állapotok folyamatos változásaira is értékelhető adattal szolgál.  

2. Téma - Anyag és módszer 

Kutatási területünk, Egerszalók, az Egri-Bükkalja kistáj területén (Pinczés Z. – Martonné 
E. K. – Dobos A. 1993, Dobos A. 2002), Heves megyében, az Egri járásban fekszik  
(14. ábra); a település 23,11 km2 kiterjedésű, népessége 1 951 fő (2019), népsűrűsége 
84 fő/km2.  

Egerszalók természeti környezetének változásait a katonai felvételezések (1780-1784, 
1806-1869, 1869-1887), az 1990. évi topográfiai térkép és a Google Earth műhold fotója 
(2019) alapján követtük nyomon. A település talajadottságait talajtani térképezés során 
tártuk fel a FAO (FAO 2006, Novák T. J. 2013) módszertan alapján 2013-ban, illetve  
a tájhasználat változás mértékét a történeti és katonai felvételezések (Arcanum adatbázis 
2019, Biszak S. et al. 2007, Timár G. et al. 2007) elemzése alapján mutattuk ki.   

3. Eredmények 

3.1. Egerszalók természetföldrajzi változásainak és tájhasználati rendszerének elemzése 

katonai felvételezések alapján 

Napjainkban, az elkészített GIS alapú térképek alapján három jellegzetes geomorfológiai 
szint különíthető el a településen (Dobos A. et al. 2014 a,b): a tagolt fiatal hegylábfelszín 
(1,8 Ma), a lejtőkkel határolt pleisztocén folyóvízi teraszok (1,8 Ma – 10 000 évvel ezelőtt 
/ 40-45 m, 30-35 m, 20-25 m és 10-12 m relatív magasságban) és a holocén allúvium 
szintje (10.000 évtől - napjainkig) (15. ábra). A katonai felvételezések ugyanakkor e  
nagyobb léptékű tagolás mellett a természeti táj fejlődésének részletesebb momentumait 
is feltárják (Dobos A. 2017). 1763 és 1787 között (I. katonai felvételezés idejében,  
16. ábra), nagyobb mellékvölgyekkel tagolt, erdőkkel vagy szőlőterületekkel fedett hegy-
lábfelszín jellemezte Egerszalók környezetét (Timár G. et al. 2007). A Laskó-patak (Lasko 
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Bach) meanderező, középszakasz jellegű vízfolyása mentén – a mai víztározó által jelzett 
területen – ártéri ligeterdők jelentek meg, az ártér térszíne ugyanakkor a rétek, legelők 
jelenléte mellett jelentősebb vízhatású terület (láp, mocsár) volt, ahol a fővízfolyás mellett 
kisebb erdősávokkal kísért hajdani, lefűződött mederszakaszok is kimutathatóak voltak.  
A település középső és déli szakaszán a Laskó mentén e korábbi mederhagyatékok el-
maradtak, inkább a meanderező, középszakasz jellegű vízfolyást szélesebb ártéri vizenyős 
rétek szegélyezték. 1806 és 1869 között (a II. katonai felvételezés idejében, 17. ábra), az 
Egerszalók környéki hegylábi tetőszintek markánsabb kontúrja figyelhető meg, viszont  
a korábbi erdőket és szőlőparcellákat felhagyott bozótos területek, szántók váltották fel 
(Timár G. et al. 2007). Az erdők a terasz, vagy pediment peremek meredekebb lejtőire 
szorultak vissza. Nagy változás a korábbi időszakhoz képest, hogy a tetőszintekben és  
a mellékvölgyekben felélénkült az eróziós völgyek és völgyfők keletkezése, s jelentősebbé 
vált a talajerózió. Ezt a folyamatot az erdők kivágása, a szőlőparcellák felhagyása, s így  
a vegetációs borítottsági index csökkenése idézhette elő. Az északi határrészek (Kocs 
völgy) hajdani mederhagyatékai és az ártéri ligeterdők nagyrészt eltűntek, helyüket rétek 
és szabályozott folyómeder váltotta fel. A Hármas határ hegy keleti lejtői előtt a „Szaloky 
Puszta” jelent meg pár házzal. A település közvetlen környezetében a meanderező patak 
helyét szintén szabályozott, szinte egyenes nyomvonalú meder váltotta fel, az ártér nagy 
része itt szántóterületté vált. A belterülettől DK-re bozótos terület volt. A település 
északi és déli ártéri szakaszát rétek, legelők jellemezték. 1869 és 1887 között (a III. katonai 
felvételezés idejében), a település északi területein, a „Szaloky Puszta” házait K és DK felől 
az Ádámvölgy tető vonaláig már vizenyős lápi területek, a Laskó-patak mentén bozóto-
sok határolták (Biszak S. et al. 2007). A magasabb Kocs területén a korábbi bozótos 
eltűnt, déli részei továbbra is szántók voltak. Az Egerszalóktól északra található hídtól déli 
irányban szántók jellemezték az árteret, a meder mentén egy-egy jellegzetes fa volt lát-
ható. Az Egri-szőlőhegy, az N. Rózsás, az Egerlátó és az Elő hágó tetőszintjében szántók 
voltak, a hajdani bozótos térszíneket nagyrészt művelés alá vonták. Egerszalók települé-
sétől délre, az ártér pataktól nyugatra eső részén parcellázott szántóterületeket találtunk, 
a keleti részeken rét, legelő jelent meg. A pataktól nyugatra eső pedimenten a szántók 
voltak dominánsak, a kisebb bozótos területeket is művelés alá vették. A lejtők mentén 
megfigyelhető új horhosok, vízmosások keletkezése, illetve a II. katonai felvételezés során 
térképezett eróziós völgyek szélesedése volt kimutatható. A nagyobb mellékvölgyek 
völgytalpi peremén egy-két kisebb épület jelezte a lakosság külterületen való elterjedését 
és a mezőgazdasági tájhasználat intenzívebbé válását. Az Egerszalóki-víztározó területe 
és a patak menti beépített települési környezet kiterjedése az 1990. évi 1:10 000 méret-
arányú topográfiai térképen (TÉKA, 2019) már jól nyomon követhető. Természetföld-
rajzi szempontból igen részletgazdag a térkép, a hegylábi tetőszintek, az azokat tagoló 
eróziós és deráziós völgyek, valamint a dellék sajátos karaktere is jól nyomon követhetők. 
A Laskó-patak ártérének peremi feltöltődése a hordalékkúpokkal igazolható. A tájhasz-
nálatban jelentős változás figyelhető meg, mert a hegylábi tetőszintek aktív művelés alá 
kerültek, azokat nagyrészt szántók és szőlőparcellák foglalták el (az 1883 utáni filoxéra 
járvány után). A meredekebb lejtőoldalakat, teraszperemeket és a folyóvízi teraszlépcső-
ket ugyanakkor erdőfoltok jellemezték. Új tendenciát jelez tehát az erdőgazdálkodás és 
szőlőtermesztés felélénkülése a településen. Az uralkodó gazdálkodási forma azonban  
a szántóföldi művelés volt (a település több mint 50%-án). 2019-ben, a Google Earth 
Map műhold felvételén már egy mozaikos, számos parcellával tagolt tájhasználati rend-
szer rajzolódik ki Egerszalókon, amelyet a hegylábi területeken a szántók, szőlők és rétek 
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dominanciája jellemez. Az erdők a nagyobb eróziós mellékvölgyekbe és azok merede-
kebb lejtőire húzódtak le, több helyen kisebb beerdősülés nyomait mutathatjuk ki.  
A beépített területek a patak mentén mind az északi víztározó felőli, mind a déli Demjén 
felőli részeken növekedtek. Ma a Laskó-patak ártere nagyobb parcellákkal tagolt, aktív 
mezőgazdasági művelés alatt álló terület. Aktív fejlesztési övezet a település központja,  
a Maklány-völgy és a víztározó területe. A rekreációs, turisztikai, természetvédelmi és 
gazdasági fejlesztések egyaránt jellemzők a településen.   

3.2. Egerszalók talajadottságainak kutatási eredményei 

Az eddigi kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy természetföldrajzi (főleg dom-
borzati, vízrajzi, éghajlati) és tájhasználati szempontból a pediment, a folyóvízi teraszok és 
az ártér területének adottságai jelentősen eltérnek. Felmerült tehát a kérdés, hogy  
a tájhasználati rendszerek egyik meghatározó tényezőjének tekintett talajadottságok (Ste-
fanovits P. 1992, Stefanovits P. et al. 1999) milyen változatosságot képviselnek mintate-
rületünkön, illetve milyen mértékben határozzák meg a mai tájhasználat összetettebb, 
diverzebb és mozaikosabb megjelenését, s a tájhasználati rendszer három-kategóriás 
rendszere a talajoknál is megfigyelhető-e?  

E feltett kérdésre talajtani térképezési eredményekkel tudtunk választ adni (Dobos A. et 
al. 2014a,b). 2013-ban 15 talajszelvényt vételeztünk fel a településen, a talajok típusának 
és alaptulajdonságainak vizsgálata miatt. A településen az alábbi főbb talajtípusokat mu-
tattuk ki (14. ábra, 15. ábra, 13. ábra):  
 
Talajszelvény kódja 

(lsd. 14. ábra) 

WRB referencia csoport 

(FAO, 2006 nevezéktan alapján) 

Fő talajtípus megnevezése  

(hazai nevezéktan alapján) 

Talajtípus megnevezése 

(hazai nevezéktan alapján) 

ESZ001 Fluvisols Réti talaj öntés rétitalajok 

ESZ002 Fluvisols Öntés- és lejtőhordaléktalaj humuszos öntéstalajok 

ESZ003 Luvosols Barna erdőtalajok agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

ESZ004 Leptosols / Umbrisols Kőzethatású talajok erubáz és ranker talajok 

ESZ005 Fluvisols / Phaenozems Réti talajok öntés rétitalajok 

ESZ006 Cambisols Barna erdőtalajok karbonátmaradványos barna erdőtalajok 

ESZ007 Cambisols Barna erdőtalajok karbonátmaradványos barna erdőtalajok 

ESZ008 Cambisols Barna erdőtalajok karbonátmaradványos barna erdőtalajok 

ESZ009 Luvisols Barna erdőtalajok agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

ESZ010 Luvisols Barna erdőtalajok agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

ESZ011 Fluvisols Réti talajok öntés- és rétitalajok 

ESZ012 Cambisols Barna erdőtalajok karbonátmaradványos barna erdőtalajok 

ESZ013 Fluvisols Öntés- és lejtőhordaléktalajok nyers öntés talajok 

ESZ014 Leptosols / Umbrisols Kőzethatású talajok erubáz és ranker talajok 

ESZ015 Luvisols Barna erdőtalajok agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

13. ábra – Az Egerszalókon feltárt talajszelvények genetikai besorolása, 2013. évi felmérés alapján  

(Dobos A. et al., 2014 a, b) 
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14. ábra – Egerszalók és környezetének tájhasználati 

rendszere 1990-ben (Kartográfia, 1990), a felvétele-

zett talajszelvények topográfiai helyzete 

 
15. ábra – Egerszalók és környezetének talaj-

típusai és a lehetséges három-kategóriás fej-

lesztési terv alapjai (Dobos A., 2014) 

 
16. ábra – Egerszalók és környezetének tájhasz-

nálati rendszere az I. katonai felvételezés idejében 

(1763-1787) (Timár G. et al. 2007). 

 
17. ábra – Egerszalók és környezetének tájhasz-

nálati rendszere a II. katonai felvételezés idejében 

(1806-1869) (Timár G. et al. 2007) 
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A kutatás során elkészült talajeróziós térkép és termőrétegvastagsági térkép (Dobos A. et 

al., 2014 a, b) alapján elmondható, hogy a pediment térszíneken gyengén erodált (70-

90%), a tagolt folyóvízi terasz térszíneken nem erodált (90-110%) vagy akkumulált  

(> 110%) talajszelvényeket és az allúviumokon akkumulált talajkategóriákat (> 110%)  

találtunk. A pedimenteken ugyanakkor érdekes, hogy 20 – 70 cm vastag termőréteg,  

a folyóvízi teraszoknál 50 – 100 – 110 cm vastag termőréteg, az ártereken a mellékvöl-

gyek hordalékkúpjainak közelében 50 – 110 – 120 cm vastag termőréteg és az allúvium 

belső részein 20 – 50 cm vastag termőréteg volt kimutatható.  

̶ A fiatal pediment tetőszintjében (250-320 m tszf-i magasságban) elsősorban  

a Luvisols és Cambisols referencia csoport közepes termőképességű talajai jelentek 

meg (14. ábra), amelynek alapkőzete pannon agyag, homok volt. Az itteni talajok 

1,75 – 1,67% humusztartalommal rendelkeztek, s a korábbi adatok alapján is szőlő-

termesztésre, korlátozott művelésre, energianövények termesztésére preferált ez 

a terület (17. ábra).  

̶ A fiatal hegylábfelszín alacsonyabb térszínein és a folyóvízi teraszok területein  (190-

250 m tszf-i magasságban) az Umbrisols és Cambisols kategóriák produktív, értékes 

talajai fedezhetők fel, amelyek alapkőzete riolittufa vagy pannon agyag, homok.  

A talajok 2,18 – 1,75% humusztartalommal rendelkeznek, így e térszínek 

szőlőtermesztésre vagy teraszos műveléssel szántóföldi művelésre alkalmasak  

(15. ábra). Az erdőségek a mellékvölgyek meredekebb, pleisztocéni lejtőagyaggal és 

gyengébb termőképességű lejtőhordalék talajokkal (Regosols) jellemzett lejtő-

oldalain jelentek meg.   

̶ Az allúviumon (130-190 m tszf-i magasságban) találhattuk meg a Fluvisols referencia 

csoporthoz tartozó talajokat, amelyek a legtermőképesebb, legértékesebb talajok a 

településen. E talajok alapkőzete holocén folyóvízi üledék, a talajok átl. 2,95% 

humusztartalommal rendelkeznek, s a területre az intenzív mezőgazdasági művelés 

vagy a rét- és legelőgazdálkodás jellemző (15. ábra). 

4. Összefoglaló 

Mint a fent jelzett kutatási eredmények bizonyítják, egy település fenntartható fejlődés 

jegyében kidolgozandó fejlesztési tervében a főbb tájadottságok és az antropogén tevé-

kenységek (tájhasználati rendszer) térbeli és időbeli rendszerének, változásainak elemzése 

jó alapadatot szolgáltat. Jelen esetünkben Egerszalókon a lehetséges tervezés alapját egy 

három-kategóriás, döntően a táji és természeti adottságokhoz igazodó rendszer képez-

heti, amely a település egyes térszínein belül - a hasonló adottságokat elemezve és ki-

emelve - további mozaikosabb képet mutathat, s ez igazodik a feltárt tájhasználati és 

talajrendszerhez is.  

Köszönetnyilvánítás 

A tanulmány elkészítését az EFOP-3.6.1.-16-2016-00001 számú „Kutatási kapacitások és 

szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című pályázat és a 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 sz. projekt támogatása tette lehetővé. A kutatás 

megvalósításában résztvevők segítségét ezúton is köszönjük.  
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