
 

 
17. ábra. Történeti térkép tartalmi bővítése az adott korszakra vonatkozó, de későbbi írásos adattal 
 

 
18. ábra: Történeti térkép botanikai tartalmának bővítése az adott korszakra vonatkozó, de napjainkban 
gyűjtött szóbeli adattal 
 

 
19. ábra. Történeti térkép botanikai tartalmának bővítése későbbi korszakból való botanikai adattal (Biró in 
Molnár, Biró 2001) 
 
 



 
 
20. ábra. A Duna-Tisza köze 18. század végi táj- és élőhelytípusainak térképe (Biró 1998). Az élőhelytípusok 

megállapításához az I. Katonai Felmérés térképlapjainak különböző típusú információit (szín, domborzat, tájleírás), 
Kitaibel Pál útinaplójának adatait, valamint 18-19. századi írott forrásokat használtam fel. A térkép készítésének 
méretaránya 1: 100 000. 

 



 
 
21. ábra: Történeti térkép tartalmi bővítése korábbi térképi adattal 
 

 
 
22. ábra. Történeti térkép tartalmi bővítése korábbi térképi adattal (Biró in Molnár és mtsai 2000) 



 

 
 
23. ábra. A Dél-Őrjeg vizes élőhelyeinek átalakulása a vízrendezések hatására (Biró in Molnár és mtsai 2001). Az 

egyes jelkulcsi kategóriák egyszerre tartalmazzák a szabályozások előtti és a jelenlegi élőhelytípust. A szabályozások 
előtti vizes élőhelyek helyének megállapítása korabeli térképek és a jelenlegi domborzati viszonyok (1: 10 000-es 
térkép, Landsat TM-SPOT PAN műholdfotók felhasználásával történt.  A térkép készítésének méretaránya 1:50 000 

 



 
24. ábra. A Bélmegyeri Fás-puszta élőhelytípusai a 19. század első felében (Biró in Molnár és mtsai 2000). A 

korabeli vízrajz rekonstruálása  Huszár térképe (1822) és a jelenkori 1: 10 000-es topográfiai térkép szintvonalai 
segítségével történt. Ennek alapján egy olyan alaptérképet készítettem, amely a későbbi időszakok 
vegetációtérképeinek rekonstrukciójához pontos térbeli viszonyítási alapot biztosít (lásd 25. ábra). 
 

 
                        

25. ábra. A Bélmegyeri Fás-puszta élőhelytípusai a 19. század közepén (Biró in Molnár és mtsai 2000). Az 
alaptérkép a szabályozások előtti vízrajzi viszonyokat és a jelenkori erdészeti üzemtervi határokat is tartalmazza. 
 

 



 
26. ábra. A Kardoskúti Fehér-tó és környékének ősgyeptérképe (Biró in Molnár, Biró 1995 ). Öt időpont 

tájhasználati térképének páronkénti összemetszésével négy átalakulási térképet szerkesztettünk (kategóriák pl. az 1884-
1950 közötti időszakban gyep maradt, felszántott gyep, mocsárból gyeppé alakult), melyek összevonása manuális úton, 
átvilágítóasztalnál történt. A térkép 5 x 5 km-es területet ábrázol. 

 



 

 
 
27. ábra. A Borsodi-Mezőség utolsó természetes vegetációjának térképe (Biró in Molnár és mtsai 1996). A térképet 

a III. és IV. Katonai Felmérés vizes élőhelyeinek (mocsarak, szikes rétek) és szántóinak (egykori löszpusztagyepek) 
mintázatára alapoztuk. A vízrendezés előtti Csincse meder és az ősi vízfolyások helyzetének rekonstrukciója 
műholdfelvételek (FÖMI) és az 1:10 000-es topográfiai térkép szintvonalai alapján történt. A térkép készítésének 
méretaránya 1:50 000. 

 



 

 
                        
          28.ábra. Kitaibel Pál 1800-ban tett utazásának Szabadszállás és Izsák közötti részlete az I. Katonai Felmérés 
(1783) térképlapjaira ábrázolva (bal oldali kép). A 18. századi térkép botanikai információtartalmának növelése 
korabeli írott források fajlistái és további tájleírások segítségével történt. A jobb oldalon az útvonal jelenkori EOV 
1:100 000-es topográfiai térképre átrajzolva látható.  

 



 

 
29. ábra. Az I. Katonai Felmérés (1783) térképezői által használt különböző mocsár és nedves rét jelölések a 

feldolgozott, Duna-Tisza közére eső térképlapok alapján összesítve. 1: a grafikus jel alatt világos sárga színnel festett, 2: 
a grafikus jel alatt zöld színnel festett.  

 
 


