
 

 
 
30. ábra. A Duna-Tisza köze aktuális élőhelytérképe, poligon változat (Biró, Révész  
és mtsai. 2005) 

 



 

 
 31. ábra: Vegetációs kistájak elhelyezkedése a Duna-Tisza közén (Molnár, Vajda és mtsai. 2000 

alapján) 
 



32. ábra. A Duna-Tisza köze homoki, lápi, szikes és ártéri jellegű élőhelyeinek zónákba rendeződése 
Jelmagyarázat: 1: Homokhátság, homoki élőhelyek (napsárga) zónája, 2: lápi jellegű élőhelyek (zöld) zónái, 
3: szikes élőhelyek (lila) zónái, 4: ártéri jellegű élőhelyek (kék) zónái. 



 
 

33.a. ábra. Az összetett vízáramlási rendszer logikai vázlata a Duna-Tisza közén (Tóth 1995, Mádlné Szőnyi 

és mtsai. 2005, Mádlné Szőnyi 2006 alapján). A valóság három dimenziós terében a vízáramlási rendszerek 

nem keresztezhetik egymást. 

 
 

 
 

33.b. ábra. A Duna-Tisza köze valósághű vízföldtani típusszelvénye – Mádlné Szőnyi Judit  

szíves hozzájárulásával (forrás: Mádlné Szőnyi, Tóth 2006, Mádlné Szőnyi 2006) 

 



 

 
 34. ábra. A lápi jellegű  (zöld árnyalatok) és a szikes élőhelyek (lila árnyalatok) zónái a 
nyugati hátságlejtőn (a piros vonalak az egyes zónák határai). Készült a Duna-Tisza köze 
aktuális élőhelytérképe alapján. (Biró, Révész és mtsai 2005). A jelkulcsot a 36 ábra 
tartalmazza. 



 

 
 
 35. ábra. A lápi jellegű (zöld árnyalatok) és a szikes élőhelyek (lila árnyalatok) zónái a 
keleti hátságlejtőn (a piros vonalak az egyes zónák határai). Készült a Duna-Tisza köze 
aktuális élőhelytérképe alapján. (Biró, Révész és mtsai 2005). A jelkulcsot a 36 ábra 
tartalmazza. 



 
 
 

36. ábra. A Duna-Tisza köze aktuális élőhelytérképének jelkulcsa  
(Biró, Révész és mtsai 2005).  
 



 
 

 

 

 
  37. ábra. Nyílt homoki élőhelymozaik magas (sárga) és alacsony (narancssárga) buckákon a 18. században 
(piros: ligetes területek az adott típusú vegetációmozaikhoz kapcsolódva) 
 
 
 

 

 

 

 
 
38. ábra. Homoki vegetáció területcsökkenése a 18. századtól  
napjainkig. Nyílt homoki vegetációmozaikok cserjésekkel,  
ligetekkel a 18. században                                                                          és  napjainkban   

 



 

 
  39. ábra. Élőhelymintázatok a Pirtói-buckások területén a 18. században és napjainkban (1783). 
A térkép 10 x 10 km-es területet ábrázol. 
Aktuális növényzet (A Duna-Tisza köze élőhelytérképének poligon változata alapján  
(Biró, Révész és mtsai 2005):  
narancssárga poligonok: természetközeli nyílt homoki gyepek és cserjéseik  
halványsárga poligonok: zavart nyílt homoki növényzet  
18. századi növényzet (A Duna-Tisza köze 18. századi vegetációja - részlet (Biró 1998):  
sárga: Nyílt homoki gyepek futóhomokfelszínekkel tagolt vegetációmozaikja magas 
homokbuckásokon 
narancs: Nyílt és féligzárt homoki gyepek vegetációmozaikja lankás, alacsony buckásokon 
zöld: Zárt gyeppel borított sík és enyhén hullámos területek  
világos zöld:  Zárt homoki gyepek által dominált élőhelymozaik alacsony, buckás felszíneken  
piros pöttyös x alapszín: Ligetes erdők és cserjések az adott típusú tájban 
szürke: Szántóföldek és ugarok 
 



 

 
   
40. ábra. Zárt gyepekkel borított sík területek elhelyezkedése a Duna-Tisza közi hátságon és keleti lejtőjén - 
részlet Duna-Tisza köze 18. századi vegetációjának térképéből (1783, Biró 1998).  
A térkép 70 x 100 km-es területet ábrázol. 
sárga: nyílt homoki gyepek futóhomokfelszínekkel tagolt vegetációmozaikja magas homokbuckásokon 
narancs: nyílt és féligzárt homoki gyepek vegetációmozaikja lankás, alacsony buckásokon 
világos zöld:  zárt homoki gyepek által dominált élőhelymozaik alacsony, buckás felszíneken  
barna: zárt és nyílt homoki gyepek által dominált élőhelymozaik alacsony, párhuzamosan buckás területen  
halvány türkisz: zárt és nyílt homoki gyepek által dominált élőhelymozaik magas, párhuzamosan buckás felszíneken 
zöld: zárt gyeppel borított sík és enyhén hullámos területek 
sárga alapon fekete pontok: gyenge legelőt adó sík területek, száraz szikesek, gyenge löszlegelők 
piros: zárt erdők 
piros pöttyös x alapszín: ligetes erdők és cserjések az adott típusú tájban 
pirossal ritkán pöttyözött x alapszín:  fáslegelők, fáskaszálók, gyepterületek facsoportokkal, magányos fákkal 
szürke: Szántóföldek és ugarok, rózsaszín: szőlők, gyümölcsösök, lila: kertek, halványszürke: települések 

 


