Magyarország

Felszínborítás 2012
Áttekintés a felszínborítás állapotáról és a
2006 - 2012-es időszak változásairól
Magyarországon a felszínborítás (fszb.) évenkénti átlagos
változása 0,5 % körüli, ami - más Európai országokkal
összehasonlítva - viszonylag magas érték. Ez azonban
hasonló volt az előző időszakokban is; mind az 1990-2000-es,
mind a 2000-2006-os ciklusban azonos szintű változás
dinamika volt megfigyelhető.
A változásoknak nem csak az intenzitása, de a struktúrája is
nagyon hasonlít az előző időszakokban tapasztaltakhoz. A táj
változását az erdős és az agrárterületek belső változásai
valamint a szántóterületek csökkenésével a mezőgazdasági
művelés visszaszorulása jellemzi. Ez a folyamat visszatükröződik az egyes felszínborítás típusok nettó változási
arányaiban is - a szántóterületek csökkenésével és az erdősült
területek növekedésével, mint uralkodó folyamatokkal.
A természet-közeli és agrárterületeket érintő változásokkal
összevetve a mesterséges felszínek terjeszkedése szignifikánsan alacsonyabb. A mesterséges felszínek éves 0,29%-os
növekedési értéke némileg az európai átlag alatt van; ez
nagyjából azonos az 1990-2000-es időszak hazai értékével,
de közel fele a 2000-2006-os időszakban megfigyeltnek.
Általánosságban az építkezések, a nyersanyag-kitermelések
és a lakóövezetek terjeszkedésének csökkenése figyelhető
meg Magyarországon, és ezek eredményezik a mesterséges
felszínek növekedésének visszaesését.
Megjegyzés: Az itt bemutatott eredmények 44 felszínborítási kategória teljes
Európát lefedő, M=1:100 000 méretarányú, több, mint egy évtizedet (2000-20062012) felölelő felméréseinek Magyarországra vonatkozó változás-elemzésein
alapulnak, melyet az EEA készített. További részletekért lásd a Corine Land Cover
(CLC) programot vagy a http://land.copernicus.eu/ oldalt.
Javasolt hivatkozási forma: EEA (2015): Magyarország 2012-es CORINE Land
Cover ország profilja. Koppenhága. [Country sketch. Land cover 2012 for Hungary]

1.1. Felszínborítás 2012
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CORINE Land Cover types – CORINE felszínborítás típusok
Artificial areas - Mesterséges felszínek; Arable land & permanent crops - Szántóföldek és állandó
növényi kult.; Pastures & mosaics - Legelők és vegyes mg. műv. ter.; Forested land - Erdős
területek; Semi-natural vegetation - Term. gyepek, cserjések; Open spaces/bare soils - Ritkás
term. növényzet; Wetlands - Vizenyős területek; Water bodies - Vízfelületek
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A felszínborítás változásának összehasonlítása a 2000-2006 és
a 2006-2012 időszakok között
2.4. A felszínborítás átlagos éves változása
[ha/év, a teljes terület arányában %]
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Vizenyős területek és vízfelületek nettó növekedése átlagos éves szinten [ha/év]

489
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* Beleértve az "Új vízfelületek létrehozását" (LCF81)

2.7. A fő változásfolyamatok (LC Flows) intenzitása [ha/év]
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Mesterséges felszínek terjeszkedése (2006-2012)
3.8. Mesterséges
felszínek terjeszkedése
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a kiindulási év %-ában]
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A mesterséges felszínek növekedése lassul a 2000-2006-os időszaki tetőzés után
A többi európai országhoz hasonlítva a mesterséges felszínek terjeszkedési üteme átlag alatti. Emellett a 2006-2012 időszakot összehasonlítva a
megelőző, 2000-2006-os időszakkal azt látjuk, hogy csökkenő arányú a mesterséges elemekkel borított területek növekedése országunkban. Azonban a
változás intenzitása közel azonos az 1990-2000-es időszakéval, ami azt mutatja, hogy a megelőző 2000-2006-os időszakban bekövetkezett tetőzés után
a változás üteme újra lelassult. Ami a változás struktúráját illeti, azt továbbra is az autópálya hálózat bővülése, a bányaművelés, a kőfejtők és
hulladéklerakók terjeszkedése, továbbá új ipari és kereskedelmi területek kialakítása határozza meg. A lakóterületek terjeszkedése nem igazán
meghatározó, leginkább csak a főváros körül figyelhető meg. Emellett általánosságban is elmondható, hogy a mesterséges felszínek terjeszkedése
Budapest környékére koncentrálódik. Budapestet az ország déli részével összekötő autópálya építése folytatódott. További új autópálya szakaszok
építését figyelhetjük meg az ország észak-keleti régiójában illetve a Balatontól dél-nyugatra. A mesterséges felszínek terjeszkedésében általánosságban
megfigyelhető lassulás együtt jár a városi-területek növekvő arányú újrahasznosításával. Ez különösen a korábbi építési területek lakókörnyezetté, ipari
vagy kereskedelmi területekké és úthálózattá változásában jelentkezik. A Magyarországon megfigyelhető állapot annak a tipikus példája, amikor a
múltbeli gyors mesterséges felszín gyarapodás nem folytatódik hasonló intenzitással a jelenben.
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3.11. Mesterséges felszínek nettó éves változása [ha/év]
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A gyep- és természet-közeli területek növekedése a szántóterületek rovására
Az ország területének több mint a felét lefedő mezőgazdasági művelés alatt álló területek, különösen a szántóföldek nagy gazdasági jelentőséggel bírnak Magyarországon. A
szántóföldek negatív nettó változási egyenleggel rendelkeznek, azaz jellemzően fogynak. Ez nagyrészt a területek erdősítésének és az ipari térségek és infrastruktúrák
terjeszkedésének köszönhető. Általánosságban megfigyelhető egy egyértelmű trend a mezőgazdasági területek extenzifikációjában is, ami a szántó területek gyeppé vagy
természet-közeli területekké való átalakítását jelenti. A 2006-2012-es időszakra az azt megelőzően (2000-2006) jellemző szignifikáns gyepterület csökkenés megállt, és jelenleg a
gyepeket pozitív nettó változásmérleggel jellemezhetjük. Ennek fő oka a már említett belső átrendeződés, a szántók átalakítása gyepterületekké. Emellett szintén előfordul a
mezőgazdasági művelés alatt álló területek művelés alóli kivonása, erdőtelepítéssel való extenzifikációja (jellemzően a területek szántóföldi művelésének felhagyásával és
átmeneti erdős cserjés területek kialakulásával), mely különösen az ország középső, délnyugati és északkeleti részére jellemző. A mezőgazdasági területek belső változásai adják
a második legfontosabb összetevőt Magyarország felszínborításának fejlődésében. A gyepek és a művelés alól kivont ugaroltatott vagy parlagon hagyott területek növekedése
felülmúlja a gyepek feltörésének ellentétes folyamatát. Ez a tendencia eltérő az előző (2000-2006) időszakhoz hasonlítva, amikor is ezek a folyamatok közel azonos
nagyságrendben voltak jelen, a feltörések enyhe túlsúlyával. A szőlők és a gyümölcsösök esetében is ellentétes folyamat figyelhető meg 2006-2012 között a 2000-2006-os
időszakhoz hasonlítva. Mindkét felszínborítási kategóriánál területcsökkenés látható az előző időszak növekedésével szemben.
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Erdős és természet-közeli területek (2006-2012)
5.15. Erdők és természetközeli területek 2012
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A szántók erdősítése tovább folytatódik
Az erdős területek belső változásai mellett, amelyek a legnagyobb területű felszínborítás változás-folyamatot jelentik (jelenleg
uralkodóan az erdő borítás megszűnésével és erdős-cserjés átmeneti területek kialakításával), az erdősítések is igen fontos szerepet
játszanak a magyar felszínborítás változásában. Az erdősítések (új „átmeneti erdős-cserjés területek” CORINE osztály), az esetek
nagyobb részében szántóföldi területeken, az elmúlt két évtized Magyarországának tipikus átalakulási folyamatát jelentik. Ez az
átmenet már az 1990-2000-es időszakban is látható volt, és azóta folyamatos erősödése figyelhető meg. Ennek a fejlődésnek az
eredménye az átmeneti erdős-cserjés területek kiterjedt megjelenése, különösen az ország középső, délnyugati és északkeleti
részében. Ez a folyamat (nevezetesen a földterületek mezőgazdasági művelés alóli kivonása erdőtelepítés céljából) egyértelműen a
legmeghatározóbb felszínborítás változás Magyarországon. A térbeli megjelenésében is hasonló mintázatot figyelhetünk meg, mint az
előző időszakban, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi ciklusban az ország délnyugati régiójában sokkal nagyobb gyakorisággal
fordult elő. Az erdős területekkel kapcsolatban összességében megállapíthatjuk, hogy bár mindhárom erdő kategória területe csökken
ezt messzemenően kompenzálja az átmeneti erdős-cserjés területek növekedése (erdőfelújítások és erdőtelepítések).
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5.17. Erdős és természet-közeli területek átlagos éves változása kategóriánként [ha/év]
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6.20. A fő változásfolyamatok
(LC Flows) arányai
2006-2012

lcf8
1%

lcf9
0.1%

lcf1
2%

lcf1 Lakott területeken belüli fejlesztések

lcf2 Lakóterületek növekedése

lcf2
0.2%

lcf3
4%

lcf3 Ipari létesítmények és infrastruktúrák növekedése

lcf4 Mezőgazdasági művelési ág változások

lcf4
26%
lcf7
47%

lcf5 Erdők és természet-közeli területek mg. művelésbe vonása

lcf6 Mezőgazdasági területek művelés alóli kivonása

lcf7 Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás

lcf5
1%
lcf6
19%

6

lcf8 Vízfelületek létrehozása és kezelése

lcf9 Term. vagy összetett okok miatt létrejött fszb. változások

Magyarország

Mesterséges felszínek
7.21. A mesterséges felszínek
területnövekedésének forrásai
2006-2012 [%]
Term. gyepek /
fenyérek és medit.
cserjések…

Vizenyős területek
0.2%
Vízfelületek
0.1%

Erdős
területek…

7.22. A mesterséges felszínek
területnövekedésének megoszlása az
alkategóriák között
2006-2012
Nem
összefüggő
Sport /
település
szabadidő
szerkezet
3%
5%
Ipari vagy
kereskedelmi
ter.
24%

Építési ter.
29%

Legelők és
vegyes
mg. műv.
területek…

Szántóföldek és
állandó
növényi
kult.
69%

7.23. Mesterséges felszínek nettó
területnövekedése
[ha/év; a kiindulási év %-ában]
0

1000

2000-2006
2006-2012

2000
0.45%

0.22%

Út / vasút
15%

Lerakók
6%
Repülőtér
0.3%

Nyersa.
kitermelés
18%

7.24. Emberi tevékenység okozta változások LC
Flow-kal leírva [ha/év]
3000

lcf11 Lakott területek fejlesztése /
beépítettség növelése (t.vesztés)

2000-2006

lcf11 Lakott területek fejlesztése /
beépítettség növelése (t.növekedés)

2006-2012

lcf12 Lakott területek
újrahasznosítása (t.vesztés)
lcf12 Lakott területek
újrahasznosítása (t.növekedés)
lcf13 Városi zöld területek növelése
(t.vesztés)
lcf13 Városi zöld területek növelése
(t.növekedés)
lcf21 Összefüggő településszerkezet
növekedése
lcf22 Nem összefüggő
településszerkezet növekedése
lcf31 Ipari és kereskedelmi területek
növekedése
lcf32 Közlekedési hálózat
növekedése
lcf33 Kikötők növekedése
lcf34 Repülőterek növekedése
lcf35 Bányák és kőfejtők területének
növekedése
lcf36 Lerakóhelyek területének
növekedése
lcf37 Új építkezések
lcf38 Sport- és szabadidő-területek
növekedése (t.vesztés)
lcf38 Sport- és szabadidő-területek
növekedése (t.növekedés)
lcf54 Beépített területek
mezőgazdasági művelésbe vonása
lcf72 Erdőtelepítés nem-agrár
területeken
lcf81 Új vízfelületek létrehozása

-1200
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Mezőgazdaság
8.25. A mezőgazdasági területek növekedésének
forrása 2006-2012

Nem összefüggő
település
szerkezet
0.4%

8.26. A mezőgazdasági területek növekedésének
megoszlása az alkategóriák között 2006-2012
Komplex
művelési
szerkezet
2%

Ipari vagy
kereskedelmi
ter.
1%

Mg. ter.
természetes
formációkkal
1%

Út / vasút
2%
Nyersa.
kitermelés
15%

Állóvizek
20%

Rét/legelő
49%

Tőzeglápok
0.2%

Nemöntözött
szántóföldek
47%

Lerakók
10%

Szárazföldi
mocsarak
1%

Átmeneti erdőscserjés
területek
22%

Építési ter.
15%

Természetes
gyepek,
természet-közeli
rétek
12%

Gyümölcsös,
bogyós
0.3%

Lomblevelű
erdők
1%

8.27. A mezőgazdasági területek csökkenésének
megoszlása az alkategóriák között
2006-2012

Komplex
művelési
szerkezet
2%

Rét/legelő
14%
Gyümölcsös,
bogyós
1%

Szőlők
1%

8.28. A mezőgazdasági területek területvesztése, a változás
terület megoszlása az eredmény kategóriák között
2006-2012

Nem
összefüggő t.
szerkezet
1%

Mg. ter.
természetes
formációkkal
1%

Ipari vagy
kereskedelmi
ter.
4%

Nyersa.
kitermelés
3%
Út / vasút
2%

Lerakók
1%
Építési ter.
4%

Állóvizek
2%

Sport /
szabadidő
0.4%

Szőlők
1%

Lomblevelű
erdők
0.3%

Rizs földek
2%

Nemöntözött
szántóföldek
79%

8.29. Fontosabb változások mezőgazdasági
területek valamint erdős és természet-közeli
területek között 2006-2012 [ha/év]
-9000 -6000 -3000

0

3000

Átmeneti erdőscserjés
területek
83%

8.30. Fontosabb változások mezőgazdasági
területek valamint gyepterületek között
2006-2012 [ha/év]
-3000

0

3000

Erdőterületek átalakítása
mezőgazdasági területté
Szántóterületek átalakítása
gyep-, ugar- vagy
parlagterületté

Száraz természet-közeli
területek változása
mezőgazdasági területté
Vizenyős területek átalakítása
mezőgazdasági területté

Mezőgazdasági terület átalakítási
erdőterületté
Mezőgazdasági terület átlalkítása
jelentősebb erdőtelepítés nélkül
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2000-2006
2006-2012

Gyepterületek átalakítása
szántóvá illetve állandó
növényi kulturává

Magyarország
9.31. Agrárterületek átlagos éves belső
változásai [ha/év]

9.32. Átlagos éves változások mezőgazdasági
területek és egyéb fszb. kategóriák között [ha/év]

LCF411 Legelők és parlag
területek növekedése
egybefüggő területeken

LCF13 Városi zöld területek növelése

LCF412 Legelők és parlag
területek növekedése
mozaikos formában

LCF2 Lakóterületek növekedése
2000-2006

LCF421 Öntözéses
növénykultúra (pl. rizs föld)
kialakítása szántón

LCF3 Ipari létesítmények és
infrastruktúrák növekedése

2006-2012

LCF511 Erdős területek átalakítása
mezőgazdasági kultúrákká

LCF422 Egyéb típusú változás
öntözött és nem öntözött
növénykultúrák között

LCF512 Erdős területek átalakítása
mozaikos mezőgazdasági kultúrákká

LCF431 Olajfa-ültetvények
átalakítása szőlővé vagy
gyümölcsössé

LCF521 Természet-közeli területek
átalakítása mezőgazdasági kultúrákká

LCF432 Szőlők vagy
gyümölcsösök átalakítása
olajfa-ültetvénnyé

2000-2006

LCF522 Természet-közeli területek
átalakítása mozaikos mezőgazdasági
kultúrákká

2006-2012

LCF433 Egyéb változások
szőlő és gyümölcsös között

LCF523 Jelentős, szórt természetes
növényzettel rendelkező
mezőgazdasági területek átalakítása
homogén művelésű területekké…
LCF523 Jelentős, szórt természetes
növényzettel rendelkező
mezőgazdasági területek átalakítása
homogén művelésű területekké…

LCF441 Állandó növényi
kultúrák változása állandóan
öntözött kultúrákra
LCF442 Szőlők és
gyümölcsösök változása nem
öntözött szántóföldi kultúrákra

LCF53 Vizenyős területek
mezőgazdasági művelésbe vonása

LCF443 Olajfa-ültetvények
változása nem öntözött
szántóföldi kultúrákra

LCF54 Beépített területek
mezőgazdasági művelésbe vonása

LCF444 Állandó növényi
kultúrák változása komplex
művelésű mezőgazdasági
területté

LCF61 Mezőgazdasági művelés
felhagyása erdőtelepítéssel

LCF451 Szőlők és
gyümölcsösök telepítése
szántóra

LCF62 Mezőgazdasági művelés
felhagyása erdőtelepítés nélkül

LCF452 Olajfa-ültetvény
telepítése szántóra

LCF81 Új vízfelületek létrehozása

LCF453 Évelő kultúrák
telepítése mozaikosan
szántóterületre

LCF913 Folyóvizek területnövekedése

LCF461 Legelőterület
átalakítása állandóan öntözött
területté

LCF92 Erdő- és bozóttüzek

LCF462 Legelőterület
változása nem öntözött
egyéves vagy évelő kultúrává

LCF93 Tengerparti erózió

LCF463 Legelők mozaikos
változása szántóvá illetve
állandó növényi kultúrává

LCF99 Egyéb ritka és valószínűtlen
változások (t.csökkenés)

LCF47 Mezőgazdaságierdészeti területek
növekedése

LCF99 Egyéb ritka és valószínűtlen
változások (t.növekedés)

0
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-5500

-2500

Magyarország

Erdők és természet-közeli területek
10.33. Erdős és természet-közeli területek
növekedésének forrásai
2006-2012
Komplex
művelési
szerkezet
1%

10.34. Erdős és természet-közeli területek növekedésének
megoszlása az alkategóriák között 2006-2012

Nyersa.
kitermelés
1%

Mg. ter.
természetes
formációkkal
1%

Lomblevelű
erdők
1%

Állóvizek
3%

Lerakók
1%

Rét/legelő
13%
Gyümölcsös,
bogyós
1%
Szőlők
1%
Rizs földek
2%

Nem-öntözött
szántó
78%
Átmeneti erdőscserjés területek
96%

10.35. Erdős és természet-közeli területek csökkenésének
megoszlása az alkategóriák között
2006-2012

Állóvizek
24%

Lomblevelű
erdők
19%
Tűlevelű erdők
1%

Folyóvizek,
vízi utak
0.4%

Vegyes erdők
2%

Tőzeglápok
0.2%
Szárazföldi
mocsarak
2%

Természetes
gyepek,
természet-közeli
rétek
16%

Átmeneti erdőscserjés területek
35%

10.37. Erdős területek 2012

Nyersa.
kitermelés
7%
Lerakók
0.1%
Építési ter.
12%

Szőlők
2%

Sport /
szabadidő
1%

Nem-öntözött
szántóföldek
47%

10.38 Az erdős területek területvesztését és
területnövekedését eredményező főbb
folyamatok 2006-2012 [ha/év]

Erdő átalakítása mezőgazdasági
területté
Véghasználatok és
erdőfelújítások
Mezőgazdasági területek
átalakítása erdős területté

Lomblevelű
erdők
69%

Út / vasút
6%

Gyümölcsös,
bogyós
0.4%

Erdős területek változása
mesterséges felszínné

Vegyes
erdők
7%

Erdőtelepítés
Átmeneti erdős-cserjés területek
változása erdővé
Vizenyős területek erdősítése
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Ipari vagy
kereskedelmi
ter.
5%

Mg. ter.
természetes
formációkkal
1%
Rét/legelő
19%

0

Átmeneti
erdőscserjés
területek
20%

Tűlevelű
erdők
4%

10.36. Erdős és természet-közeli területek csökkenése, a
változás terület megoszlása az eredmény kategóriák között
2006-2012

5000

10000

Magyarország
11.40. A száraz természet-közeli területek
területvesztését és területnövekedését
eredményező főbb változási folyamatok
2006-2012 [ha/év]
0
30
60

11.39. Száraz természet-közeli
területek 2012
Ritkás
növ.; 1%

Száraz természet-közeli területek
területfogyása mesterséges
felszínek terjeszkedésével
Száraz természet-közeli területek
változása mezőgazdasági területté
Erdőtelepítés száraz természetközeli területeken
Mg. művelés felhagyása
erdőtelepítés nélkül

Term.
gyepek,
term.köz.
rétek;
99%

Gleccserek és örök hó
visszaszorulása

11.42. A vizenyős területek és vízfelületek
területvesztését és területnövekedését
eredményező főbb folyamatok
2006-2012 [ha/év]

11.41. Vizenyős területek és
vízfelületek 2012

-100

Szárazföldi
mocsarak
29%

0

100

200

Vizenyős területek területfogyása
mesterséges felszínek terjeszkedésével
Vizenyős területek változása
mezőgazdasági területté

Állóvizek
50%

Erdőtelepítés vizenyős területeken

Tőzeglápok
3%

Művelés felhagyása erdőtelepítés
nélkül

Folyóvizek,
vízi utak
18%

Vízfelületek nettó területnövekedése

Vizenyős területek nettó
területcsökkenése

11.43. Átlagos éves változások erdőkkel és erdős területekkel összefüggésben [ha/év]

LCF13 Városi zöld területek növelése
2000-2006

LCF2 Lakóterületek növekedése

2006-2012

LCF3 Ipari létesítmények és infrastruktúrák növekedése
LCF511 Erdős területek átalakítása mezőgazdasági kultúrákká
LCF512 Erdős területek átalakítása mozaikos mezőgazdasági kultúrákká
LCF61 Mezőgazdasági művelés felhagyása erdőtelepítéssel
LCF71 Átmeneti erdős-cserjés területek erdővé alakulása (t.vesztés)
LCF71 Átmeneti erdős-cserjés területek erdővé alakulása (t.növekedés)
LCF72 Erdőtelepítés nem-agrárterületeken
LCF73 Változás állománytípusok között (t.vesztés)
LCF73 Változás állománytípusok között (t.növekedés)
LCF74 Erdőkitermelés és egyéb erdőborítás csökkenés (t.vesztés)
LCF74 Erdőkitermelés és egyéb erdőborítás csökkenés (t.növekedés)
LCF8 Vízfelületek létrehozása és vízgazdálkodás
LCF9 Természetes vagy összetett okok miatt létrejött felszínborítás
változások (t.vesztés)
LCF9 Természetes vagy összetett okok miatt létrejött felszínborítás
változások (t.növekedés)
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12.44. Átlagos éves változások száraz természet-közeli területekkel összefüggésben [ha/év]
LCF13 Városi zöld területek növelése
LCF2 Lakóterületek növekedése
2000-2006

LCF3 Ipari létesítmények és infrastruktúrák növekedése

2006-2012

LCF521 Természet-közeli területek átalakítása mezőgazdasági…
LCF522 Természet-közeli területek átalakítása mozaikos…
LCF523 Jelentős, szórt természetes növényzettel rendelkező…
LCF62 Mezőgazdasági művelés felhagyása erdőtelepítés nélkül
LCF72 Erdőtelepítés nem-agrárterületeken
LCF74 Erdőkitermelés és egyéb erdőborítás csökkenés
LCF8 Vízfelületek létrehozása és vízgazdálkodás
LCF82 Vízfelületek kezelése
LCF911 Természet-közeli területek kialakulása / kialakítása…
LCF912 Természet-közeli területek belső változásai (t.vesztés)
LCF912 Természet-közeli területek belső változásai (t.növekedés)
LCF913 Folyóvizek területnövekedése
LCF92 Erdő- és bozóttüzek (t.vesztés)
LCF92 Erdő- és bozóttüzek (t.növekedés)
LCF93 Tengerparti erózió (t.vesztés)
LCF94 Gleccserek és az örök hó visszahúzódása (t.vesztés)
LCF94 Gleccserek és az örök hó visszahúzódása (t.növekedés)
LCF99 Egyéb ritka és valószínűtlen változások (t.vesztés)
LCF99 Egyéb ritka és valószínűtlen változások (t.növekedés)

-120

-90

-60

-30

0

30

12.45. Vizenyős területeket és vízfelületeket érintő változásfolyamatok (LC Flows) átlagos
éves szinten [ha/év]
LCF13 Városi zöld területek növelése
2000-2006

LCF2 Lakóterületek növekedése

2006-2012

LCF3 Ipari létesítmények és infrastruktúrák növekedése
LCF53 Vizenyős területek mezőgazdasági művelésbe vonása
LCF62 Mezőgazdasági művelés felhagyása erdőtelepítés nélkül
LCF72 Erdőtelepítés nem-agrárterületeken
LCF8 Vízfelületek létrehozása és vízgazdálkodás (t.csökkenés)
LCF81 Új vízfelületek létrehozása
LCF9 Természetes vagy összetett okok miatt létrejött felszínborítás
változások (LCF91-től eltérő)
LCF9 Természetes vagy összetett okok miatt létrejött felszínborítás
változások (LCF912-től eltérő)
LCF911 Természet-közeli területek kialakulása / kialakítása mesterséges
felszíneken (t.növekedés)
LCF912 Természet-közeli területek belső változásai (t.vesztés)
LCF912 Természet-közeli területek belső változásai (t.növekedés)
LCF913 Folyóvizek területnövekedése (t.növekedés)
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CLC Változások 2006-2012

CLC changes 2006 - 2012 –
CLC változások 2006 – 2012
CLC changes density 20062012 - CLC változások térbeli
sűrűsége 2006-2012; Artificial
surfaces
–
Mesterséges
felszínek; Green landscape –
Természetes környezet; 70%
of pasture, forest and natural
land in a 5 km neighbourhood
– 5 km-es körzetben 70%
legelő, erdő és természetközeli terület.

CLC Változások 2000-2006

CLC changes 2000 - 2006 –
CLC változások 2000 – 2006
CLC changes density 20002006 - CLC változások térbeli
sűrűsége 2000-2006; Artificial
surfaces
–
Mesterséges
felszínek; Green landscape –
Természetes környezet; 70%
of pasture, forest and natural
land in a 5 km neighbourhood
– 5 km-es körzetben 70%
legelő, erdő és természetközeli terület.
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Magyarország
Változásfolyamatok 2006-2012
Drivers of change – Változásfolyamatok
Dominant Land Cover Flow – Meghatározó változásfolyamat (LC Flow); lcf1 Urban land management - lcf1 Lakott területeken belüli fejlesztések; lcf2
Urban residential sprawl - lcf2 Lakóterületek növekedése; lcf3 Sprawl of economic sites and infrastructures - lcf3 Ipari létesítmények és infrastruktúrák
növekedése; lcf4 Agriculture internal conversions - lcf4 Mezőgazdasági művelési ág változások; lcf5 Conversion from forested & natural land to
agriculture - lcf5 Erdők és természet-közeli területek mg. művelésbe vonása; lcf6 Withdrawal of farming - lcf6 Mezőgazdasági területek művelés alóli
kivonása; lcf7 Forests creation and management - lcf7 Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás; lcf8 Water bodies creation and management - lcf8 Vízfelületek
létrehozása és kezelése; lcf9 Changes of land cover due to natural and multiple causes - lcf9 Term. vagy összetett okok miatt létrejött fszb. változások;
Green landscape – Természetes környezet; 70% of pasture, forest and natural land in a 5 km neighbourhood – 5 km-es körzetben 70% legelő, erdő és
természet-közeli terület.

Változásfolyamatok 2000-2006
Drivers of change – Változásfolyamatok
Dominant Land Cover Flow – Meghatározó változásfolyamat (LC Flow); lcf1 Urban land management - lcf1 Lakott területeken belüli fejlesztések; lcf2
Urban residential sprawl - lcf2 Lakóterületek növekedése; lcf3 Sprawl of economic sites and infrastructures - lcf3 Ipari létesítmények és infrastruktúrák
növekedése; lcf4 Agriculture internal conversions - lcf4 Mezőgazdasági művelési ág változások; lcf5 Conversion from forested & natural land to
agriculture - lcf5 Erdők és természet-közeli területek mg. művelésbe vonása; lcf6 Withdrawal of farming - lcf6 Mezőgazdasági területek művelés alóli
kivonása; lcf7 Forests creation and management - lcf7 Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás; lcf8 Water bodies creation and management - lcf8 Vízfelületek
létrehozása és kezelése; lcf9 Changes of land cover due to natural and multiple causes - lcf9 Term. vagy összetett okok miatt létrejött fszb. változások;
Green landscape – Természetes környezet; 70% of pasture, forest and natural land in a 5 km neighbourhood – 5 km-es körzetben 70% legelő, erdő és
természet-közeli terület.
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Magyarország
Mesterséges felszínek terjeszkedése 2006-2012

Artificial sprawl –
Mesterséges felszínek
terjeszkedése
more than – több, mint;
Artificial
surfaces
–
Mesterséges felszínek; Green
landscape – Természetes
környezet; 70% of pasture,
forest and natural land in a
5km neighbourhood – 5 km-es
körzetben 70% legelő, erdő és
természet-közeli terület.

Mesterséges felszínek terjeszkedése 2000-2006

Artificial sprawl –
Mesterséges felszínek
terjeszkedése
more than – több, mint;
Artificial
surfaces
–
Mesterséges felszínek; Green
landscape – Természetes
környezet; 70% of pasture,
forest and natural land in a
5km neighbourhood – 5 km-es
körzetben 70% legelő, erdő és
természet-közeli terület.
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Magyarország
Mezőgazdaság 2006-2012
Agriculture – Mezőgazdaság
Coversion of marginal land – Hátrányos helyzetű területek átalakítása; more than – több, mint; Net conversion from pasture to crop
land – Legelők átalakítása parlag területté vagy szántóvá (nettó érték); Net increase of set aside/fallow land – Parlagterületek nettó
növekedése; Net conversion of pasture to arable – Legelők átalakítása szántóvá (nettó érték); Withdrawal of farming (total) Mezőgazdasági területek művelés alóli kivonása (összesen); Green landscape – Természetes környezet; 70% of pasture, forest and
natural land in a 5 km neighbourhood – 5 km-es körzetben 70% legelő, erdő és természet-közeli terület.

Mezőgazdaság 2000-2006
Agriculture – Mezőgazdaság
Coversion of marginal land – Hátrányos helyzetű területek átalakítása; more than – több, mint; Net conversion from pasture to crop
land – Legelők átalakítása parlag területté vagy szántóvá (nettó érték); Net increase of set aside/fallow land – Parlagterületek nettó
növekedése; Net conversion of pasture to arable – Legelők átalakítása szántóvá (nettó érték); Withdrawal of farming (total) Mezőgazdasági területek művelés alóli kivonása (összesen); Green landscape – Természetes környezet; 70% of pasture, forest and
natural land in a 5 km neighbourhood – 5 km-es körzetben 70% legelő, erdő és természet-közeli terület.
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Magyarország
Erdős és természet-közeli területek 2006-2012

Forest & nature –
Erdős és természet-közeli
területek
Withdrawal of farming with
woodland
creation
Mezőgazdasági
művelés
felhagyása
erdőtelepítéssel;
more than – több, mint; Forest
creation - Erdőtelepítés nemagrár
területeken;
Green
landscape
–
Természetes
környezet; 70% of pasture,
forest and natural land in a 5km
neighbourhood – 5 km-es
körzetben 70% legelő, erdő és
természet-közeli terület.

Erdős és természet-közeli területek 2000-2006

Forest & nature –
Erdős és természet-közeli
területek
Withdrawal of farming with
woodland
creation
Mezőgazdasági
művelés
felhagyása
erdőtelepítéssel;
more than – több, mint; Forest
creation - Erdőtelepítés nemagrár
területeken;
Green
landscape
–
Természetes
környezet; 70% of pasture,
forest and natural land in a 5km
neighbourhood – 5 km-es
körzetben 70% legelő, erdő és
természet-közeli terület.

17

