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Bevezetés 

 

Napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy a rendelkezésünkre álló információkat a 

nagyvilág számára elérhetővé tegyük. Ennek manapság a legelterjedtebb módja, hogy 

digitális formában tesszük publikussá kutatási eredményeinket. Ez a trend jellemzi a 

modern tudományág minden ágát. Egyre több online könyvtár nyílik, a megjelent 

cikkeket szinte kivétel nélkül letölthetjük az internetről is. Sajnos azonban a tematikus 

digitális térképek terén hiányosságok mutatkoznak. 

Mindazonáltal a térképtan is jelentős fejlődésen esik át napjainkban. Az egyik 

legelterjedtebb geoinformatikai rendszert, a GIS-t (Geographic Information System – 

Földrajzi Információs Rendszer) gyakran alkalmazzák a földtudományokon kívül más 

interdiszciplináris kutatások során is. 

Munkánkban arra vállalkoztunk, hogy feltérképezzük Kárpátalja 

erdőborítottságát, ugyanis szemmel láthatóan csökken a megye erdővel borított területe. 

Az illegális erdőkitermelés növekedésével egyre gyakrabban találkozhatunk azzal a 

véleménnyel, hogy az erdők területe a vidékünkön jelentősen csökkent. Ezt az állítást 

szeretnénk igazolni, vagy megcáfolni. A kutatás eredményeit geoinformatikai 

rendszerben szeretnénk tárolni és megjeleníteni. 

Számos szakcikkben és szakkönyvben olvashatunk az erdőirtások 

gyakoriságáról és problémájáról, ám szinte minden esetben a kutatók azzal a 

problémával találják magukat szemben, hogy nincs elegendő adat az erdők területének 

változásáról, hiányoznak a friss adatok segítségével elkészített erdőborítottságot 

bemutató térképek. Még az utóbbi években kiadott ukrajnai térképek is az 1980-as évek 

állapotát tükrözik, így a valós helyzet felmérése terepi bejárást, kimerítő fizikai és 

anyagi megterhelést jelent a témában foglalkozó kutató munkájában. 

Az utóbbi években számos műholdfelvétel látott napvilágot, amelyek lefedték 

Kárpátalja egész területét. Ezek segítségével az erdők területének felmérése terepi 

bejárás nélkül is elvégezhető. Kutatásunk során ezeket a műholdképeket 

geoinformatikai rendszerbe integráljuk és az erdőborítottságot ennek segítségével 

szeretnénk ábrázolni és méréseket végezni segítségével. 

Munkánk eredményeként egy friss adatokra támaszkodó, a kárpátaljai 

erdősültséget bemutató térképet szeretnénk elkészíteni, mely segítségével könnyedén 

tanulmányozható a terület bármely részének erdősültsége. 
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A kutatás második, fontos részét képezi az erdősültség változásának vizsgálata. A 

munka elvégzéséhez felhasználjuk a szovjet katonai kartográfiai vállalat 1978-ban 

kiadott 1:100 000 méretarányú katonai térképeit. A térképek összevetésével fény 

derülhet az erdősültség változásának jellegzetességeire. 

Célként kitűztük a szovjet katonai térképek és a műholdfelvételek 

erdősültségének bedigitalizálását, az erdőterületek kiszámítását és a két térkép 

összehasonlítását. 

Dolgozatunkban szeretnénk bemutatni Kárpátalja növényvilágának bedigitalizált 

térképeit is. Fontosnak tartjuk, hogy elkészüljenek a megye flórajárásainak, 

geobotanikai járásainak és magassági öveződésének térképei is, ezt követően az 

ArcGIS 10.1 program segítségével meg szeretnénk határozni az egyes övezetek 

területeit is. 

Munkánk értékét növelheti az a tény is, hogy Kárpátalja növényborítottságának 

térképeit a magyar nyelvű oktatás és a kutatás terén is hasznosítani tudjuk, ugyanis 

hasonló térképek eddig csak ukrán és orosz nyelven voltak hozzáférhetőek. 
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I. KÁRPÁTALJA TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZÉSE 

 

 

1.1 Földrajzi fekvés 

 

Kárpátalja megye Ukrajna nyugati részén helyezkedik el. Ukrajna második legkisebb 

megyéje, területe 12,8 ezer km
2
. Négy országgal és két megyével határos, melyek a 

következők: Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, északkeleten a 

Kárpátok gerincén túl Lemberg megyével valamint Ivano-Frankivszk megyével határos.  

Kárpátalja Közép-Európában helyezik el. A megye keleti részén 

Terebesfejérpatak közelében emlékoszlop jelzi Európa közepét, amelynek csupán 

turisztikai jelentősége van (Zasztavecka et al. 1996). 

 

 

1.2 Földtani viszonyok 

 

A Kárpátok helyén a jura időszakban geoszinklinális helyezkedett el. A negyedidőszak 

alatt alakult ki a jelenlegi középmagas hegységi domborzat. Kárpátalja dél-nyugati 

részén a miocénban vulkanizmus volt meg figyelhető. Tektonikai szerkezete alapján 

három övre lehet bontani: belső antiklinális, középső szinklinális és külső antiklinális 

(Cisz, 1962). 

A belső antiklinális öv flistakaróból áll. Itt található Kárpátalja legmagasabb 

hegységi része a havasok, a Fagyalos hegység és a Csornohorai-masszívum. 

Legmagasabb pontja 2061 m (Hoverla) (Izsák, 2007). 

A központi szinklinális övben található a Volóci-Verhovina, a Verhovinai-

vízválasztó gerinc és a Jaszinyai-medence. 

A Kárpátaljai-süllyedéket neogén korú molasz alkotja. A Kárpátaljai-süllyedék 

és a hegyvidék határán húzódik a Pienini-szirtöv, amely mélységi törésvonal (Marinics-

Siscsenko, 2003). 

A Csap-Munkácsi síkságot és az Aknaszlatinai-mélyedéseket neogén korú 

üledékek alkotják (Izsák, 2007). A Vihorlát-Gutini gerincet pliocén korú üledékek 

képezik. A területet vulkanizmus jellemezte, amelyek leginkább a mélytörés 

helyszíneihez köthetők (Cisz, 1962). 
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Kárpátalja területének 80%-át középmagas- és alacsony hegységek foglalják el 

(Herencsuk, 1981). A Kárpátaljai-alföldnek síkvidéki domborzata van. Kárpátalján a 

hegységek csapásiránya északnyugat-délkeleti. A megye északkeleti részén helyezkedik 

el a Verhovinai-vízválasztó gerinc, tőle délebbre pedig a Poloninai-hegygerinc található. 

A Poloninai-hegygerinc hat havasi részre oszlik: Róna-havasra, Borzsa-havasra, 

Kraszna-havasra, Szvidovecre, Csornohorai-masszívumra és a Rahói-hegyekre. 

A megye dél-keleti részén található a Vulkanikus-vonulat, ez a vonulat magába 

foglalja a Makovicát, Szinyákot, Borlót, a Nagyszőlősi-hegységet és az Avast. 

A Kárpátaljai-alföld Kárpátalja délnyugati részén helyezkedik el (Izsák, 2007). 

 

 

1.3 Kárpátalja ásványkincsei 

 

Kárpátalja területe a következő részre osztható földszerkezeti és geológiai szempontból: 

Flis-Kárpátok, Vihorlát-Gutini-gerinc, Máramarosi-masszívum és Kárpátaljai-alföld. Az 

eddig feltárt ásványi kincsek megoszlása a következő: tüzelőanyag-energetika – 13,1%, 

fémes – 24,1%, bányavegyészeti – 37,7%, építőanyagok – 25,1% (Rudenko, 1999). 

Kárpátalján számos ásványkincs lelőhely található, pontosan 217, melyből kettő 

a drágafém, három a színesfém, négy a higanyérc, négy a barnaszén, négy földgáz, 

három zeolit stb. és építőanyag lelőhely. 

Kárpátalja síkvidéki és hegyi lelőhelyei építőanyagokban gazdagok. A Vihorlát-

Gutini-vonulatban és a Beregszászi-dombságban sokféle, fémes ásványkincs található. 

Ásványvíz készletekben a megye nagyon gazdag, több mint 360 forrás található 

a területen, összetételükben pedig lehetnek: karbonátosak, szulfidosak, jódosak stb. 

Ezek közül a források közül 39 ukrajnai jelentőségű. Ukrajna ásványvízforrásainak 

19%-a található a megyében (Pop, 2003). 

Kárpátalján tüzelőanyag ásványkincsek közül megtalálható barnaszén- és 

földgáz. Az Ung és a Talabor folyók között és a Vihorlát-Gutini-gerinc mentén, több 

mint 50 barnaszén-lelőhely található. A Beregszászi járásban Nagybégány község 

mellett lignit lelőhelyeket tártak fel (Zasztaveckij et al., 1996). 

Ukrajna földgázkészletekben nem tekinthető gazdagnak. Lelőhelyek a megyében 

Aknaszlatinán, Oroszkomorócon, Királyházán és Szánfalván találhatók (Pop, 2003). 

A síkvidéki területeken a mocsaras, elláposodott részeken tőzegterületek 

találhatók, a megye 0,1%-át foglalják el (Kárpátalja statisztikai évkönyve, 2003). 
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A Vihorlát-Gutini-hegygerinc és a Beregszászi-dombság területén megtalálható: az 

arany, a cink, az ólom, a higanyérc, az alunit, a réz stb. A megye területén két 

aranylelőhely helyezkedik el, amely közül a Nagymuzsalyi jelenleg nem működik. 

Polimetalikus ércek találhatók a Beregszászi-dombvidék területén. Nagybégány 

mellett tártak fel barit ércet, melynek fontos szerepe van vegyipari és gyógyszeripari 

szempontból. 

Nemfémes ásványi kincsek közül a konyhasó kitermelése, már a XVIII. század 

elejétől folyik, Aknaszlatinán. A kitermelés az elmúlt pár évben befejeződött. 

A kaolin kitermelése a porcelángyártásban nagyon fontos. Legjelentősebb a 

beregszászi-, a bercsényfalvai- és a nagymuzsalyi lelőhelyek. 

Kárpátalja területén márvány-, zeolit-, dolomit-, bentonit lelőhelyek is találhatók 

(Pop, 2003). 

Ásványvízkészletben Kárpátalja, mint már említettük nagyon gazdag, 39 forrás 

tartozik a jelentősebbek közé. A területen létrehoztak palackozó üzemeket is és az egész 

ország területére szállítanak ásványvizet (Pop, 2003). 

A megyében a legtöbb ásványvíz szénsavas, forrásai pedig a Szolyvai járásban 

találhatók. A megye süllyedéki területéhez szulfidos ásványvízforrások tartoznak. 

(Zasztaveckij et al. 1996). 

Kárpátalja területén a geológiai időkben vulkanizmus játszódott le és ezeken a 

területeken termálvíz forrásokat tártak fel. A víz hőmérséklete meghaladja 30–40 
o
C-ot. 

A legismertebb termálvíz lelőhelyek Kárpátalján: Beregszászban, Mezőkaszonyban, 

Guton, Nagybégányban, Velétén, Sajánban, Ungváron, Beregkisalmáson, 

Nagyszőlősön, Nagypaládon van (Pop, 2003). 

 

 

1.4 Kárpátalja éghajlata 

 

A változatos domborzathoz Kárpátalján változatos éghajlat is társul. A síkvidéki 

területeken a nedves kontinentális éghajlat jellemző, a hegyvidéki területen pedig ennek 

a hegyi változata. 

A nappalok hossza a megye déli peremén nyári napfordulókor 16 óra, az északi 

területen 16 óra 10 perc, téli napfordulókor az északi területen 8 óra 20 perc és a délin 

8 óra 10 perc (Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai, 2014).  
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Az évi középhőmérséklet Kárpátalja alföldi részén 10 
o
C. A leghidegebb hónap a 

január, melynek középhőmérséklete -2, -3 
o
C. A legmelegebb hónap a július, melynek 

középhőmérséklete 21 
o
C (Herencsuk, 1981; Bodnar, 1987). 

A legmagasabb havi átlaghőmérsékletet 2012-ben a beregszászi meteorológiai 

állomáson mérték, ami 38,6 
o
C volt (Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai, 2014).  

Kárpátalján a levegő páratartalma magasnak mondható. Az alföldi részeken a 

viszonylagos páratartalom átlagosan 72–74%, de bizonyos helyeken meghaladja a 80%-

ot. 

Az alföldi részeken a felhőborítottság 55% körül van, de a hegyvidékeken 65% 

is lehet (Bodnar, 1987). 

 

 

1.5 Kárpátalja vízrajza 

 

Kárpátalja vízrajzát tekintve gazdagnak minősíthető. A folyók bővizűsége 

összefüggésben van az évi csapadék mennyiséggel, ezzel magyarázható, hogy a 

hegyvidéki folyóhálózatok sokkal bővízűbbek. 142 folyó 10 km-nél hosszabb, a 

rövidebb folyók számát pedig 2 és 9 ezer közé teszik (Herencsuk, 1981; Bodnar, 1987). 

Jelentősebb folyók Kárpátalján: a Tisza (hossza a megyében 275 km), 

mellékfolyói: Ung, Latorca, Borzsa, Nagyág, Talabor, Tarac, Kaszó, Fekete- és Fehér-

Tisza stb. (Herencsuk, 1981). 

A megyében tavakból már jóval kevesebb található, mint folyókból. Ennek a fő 

oka a nedves éghajlat, emiatt a tavak lefolyásossá válnak, ennek következtében pedig 

felgyorsul a lecsapolásos tópusztulás. Kárpátalján 32 természetes tó található. Ezek 

közül a legnagyobb, amit Kárpátalja egyik büszkeségének is lehet nevezni a Szinevéri-

tó, melynek tengerszint feletti magassága 989 m, területe 7 ha, legnagyobb mélysége 21 

m (Bodnar, 1987). 
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1.6 Talajviszonyok Kárpátalja megyében 

 

Kárpátalján a barnaföldek különböző típusai fordulnak elő. A megye területe a 

következő főövezetekre oszlik: a Kárpátaljai-alföldre, a vulkáni vonulat nyugati 

lejtőjére, a szigetvulkánok területére és a hegyvidéki övezetre (Rudneva, 1960). 

A síkvidék legelterjedtebb talajtípusa a podzolos-réti barnaföld. A csekély 

aljnövényzetű erdőhatás jól felismerhető a talajtípus kialakulásában és fejlődésében. A 

talajképző kőzet többnyire egynemű, agyagos vályog, agyag vagy nehéz agyag. A 

podzolos réti barnaföldek jó termőképességgel rendelkező talajok. 

A síkvidék másik jellegzetes talaja a glejes réti barnaföld. Ez a talajtípus a 

mélyebben fekvő területeken és a nehéz mechanikai összetételű talajképző kőzeten 

alakul ki (Polupan et al. 2005). 

A humuszos szint 15–20 cm, szürkés színű, márványozott, hajlamos az 

eliszaposodásra. A talajképző glejes alluvium, fizikailag nehéz agyag (Popliko et al. 

1972). 

A podzolos barnaföldek kialakulásában erdős növényzet, meleg és nedves 

éghajlat játszotta a fő szerepet. Magmatikus kőzeten, kárpáti flis mállás termékein és 

ezek hordalékain alakult ki. A humuszos szint 15–18 cm, szürkés-barnás színű, fizikai 

félesége vályog. Tápanyag gazdálkodásuk kedvezőtlen. 

A Kárpátokban elterjedtek a barnaföldek. A humuszos szint 10–30 cm, sötét-

barna színű. Megtalálható bennük, több-kevesebb mennyiségben kőzettörmelék is 

(Polupan et al, 2005). 

 

 

1.7 Növényvilág 

 

A természeti értékek közül a növényvilágot nevezhetjük a leggazdagabbnak. 

Kárpátalján körülbelül 2600 fajt számlál a vidékek flórája, ebből kb. 2100 

aborigén és őshonos, 1359 faj pedig lágyszárú.  

A megyében a leggyakoribb családok a fészkesvirágzatúak (Asteraceae), a 

pázsitfűfélék (Poaceae), a pillangósvirágúak (Fabaceae), a rózsafélék (Rosaceae), a 

káposztafélék (Brassicaceae), a sásfélék (Cyperaceae), a tátogatófélék 

(Scorhulariaceae), a liliomfélék (Liliaceae), szegfűfélék (Caryophyllaceae), a 
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boglárkafélék (Ranunculacaea) és még számos család. Az összfajok 56,2%-át teszik ki 

(Fodor, 1977). 

A flóraelem szerinti megoszlást tekintve a boreális-, az európai-, az eurázsiai-, a 

közép európai flóraelemek kiemelt helyet foglalnak el. Ukrajna Vörös Könyvében 143 

kárpátaljai védett faj található. 2008-ban létrehozták a Kárpátaljai Regionális Vörös 

Listáját, ebben a könyvben 405 védendő faj és 41 növénytársulás szerepel (Fodor, 

1977). 

 

1.8 Állatvilág 

 

Kárpátalja állatvilágát tekintve rendkívül sokszínű, amit a növényzetnek és az 

éghajlatnak köszönhetünk (Golubec, 1988).  

Európa számos állatfaja megtalálható a megyében. Leginkább az erdőlakó 

állatfajok terjedtek el nagyobb számban. A síkvidéki részeken a pusztára jellemző fajok 

jellemzőek leginkább. Kárpátalján 60 emlősfaj található, ebből 7 rovarfaj, 16 

denevérfaj, 1 nyúlféle, 19 rágcsáló, 13 ragadozó, 4 párosujjú patás (Tatarinov, 1980). 

Az emlősfajok 55,9%-a a rágcsálók és a ragadozók csoportjába, 37,2%-a a 

rovarevők és denevérek csoportjába tartozik. 

250 madárfaj lakóhelyéül szolgál Kárpátalja, ezek közül vannak ideiglenes 

tartózkodásúak és állandó lakók is (Golubec, 1988). 

50 halfaj és a tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) él Kárpátalja vizeiben. A 

szárazföldön élő puhatestűek közül 80 faj, míg az édesvizekben 65 faj él. Csak a 

Kárpátokban 18 édesvízi endemikus faj él. Rendkívül sok rovarfaj található meg 

Kárpátalján, közel 20 ezer faj, ebből 5000 a bogarak és 1500 a hártyásszárnyúak 

rendjéhez tartozik. 

Különlegesnek számítanak a lepkék rendjébe tartozó pillangók, mint például az 

Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), a nappali pávaszem (Inachis io), bogáncslepke 

(Cynthia carduis), fecskefarkú lepke (Papilio machaon) stb. A bogarak közül leginkább 

elterjedt a remetebogár (Osmoderma eremita), a szarvasbogár (Cervus lucanus), a 

szentjánosbogár (Lampyris nocyiluca). 

A puhatestűek közül például a bánáti csigát (Drobacia banatica) és magyar 

névvel nem rendelkező Granaria frumentum-ot, Prostenomphalia carpathica-át és még 

néhány fajt besoroltak Ukrajna Vörös Könyvébe is. Azonban ezeken a fajokon kívül 

számos faj megtalálható még Kárpátalja területén. Jelentősen elterjedt az éti csiga 
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(Helix pomatia), kárpáti kék meztelen csiga (Bielzia coerulescens), a folyamkagyló 

(Unio crassus). 

Kárpátalja vizeiben megtalálható halfajok közül érdemes megemlíteni a kárászt 

(Carassius carassius), compót (Tinca tinca), kecsegét (Acipenser ruthenus), törpeharcsát 

(Ictalurus nebulosus), márnát (Borbus barbus) stb. A hegyi folyók vizeiben 

megtalálható a sebes pisztráng (Salmo trutta), a pénzes pér (Thymalus thymalus), fürge 

cselle (Phoxinus phoxinus). 

A megye legjellemzőbb kétéltűje a foltos szalamandra (Salamandra salamandra), 

amelyet Ukrajna Vörös Könyvébe is bejegyeztek, de védettséget élvez még a Kárpáti 

gőte és az Alpesi gőte (Triturus vulgaris) is. Farkatlan kétéltűek közül nagyon elterjedt a 

sárga hasú unka (Bombina variegata), a zöld varangy (Bufo viridis), a mocsári béka 

(Rana arvalis). 

A madarok közül elterjedt a búbos vöcsök (Podiceps cristatus), fekete gólya 

(Ciconia nigra), daru (Grus grus), fürj (Coturnix coturnix), fácán (Phasianus colchicus), 

barna kánya (Milvus migrans), egerészölyv (Buteo buteo), csóka (Colaeus monedula), 

szarka (Pica pica), házi veréb (Passer domesticus), kakukk (Cuculus canorus), fülemüle 

(Luscinia megrhynchos), füsti fecske (Hirundo rutica). 

Emlősök közül említésre méltó a keleti sün (Erinaceus concolor), a farkas (Canis 

lupus), a vadmacska (Felis sylvestris), a hermelin (Mustela erminea) és még számos faj 

(Tatarinov, 2009). 

 

 

 

1.9 Kárpátalja növényföldrajzi beosztása 

 

A régió a Holarktikus flórabirodalom, közép-európai flóraterület a Pannonicum és a 

Carpaticum flóratartományába tartozik. A pannóniai flóratartomány a síkvidéket 

foglalja magába, ide tartozik az Eupannonicum flóravidék, a Kárpátaljai-alföld 

flórajárása. A Carpaticum flóratartományba a Carpaticum orientale flóravidéken 9 

flórajárás különíthető el:  

1. Prikarpattya; 

2. Keleti-Beszkidek és  

3. alacsony havasok; 

4. Gorgánok; 
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5. Fagyalos; 

6. Csornohora- Csivcsino-Grinyávszki-hegyek; 

7. Máramarosi Alpok; 

8. Vulkanikus Kárpátok; 

9. Kárpátaljai előhegyek (Az Ukrán-Kárpátok növényhatározója, 1977). 

Kárpátalja vertikális vegetáció tagolódása a következő: 

1. Síkvidéki (planár) régió 

A területen régóta folytatnak erdőgazdálkodást, ezért az erdők többsége nem 

természetes, azonban helyenként természet közeli gyertyános, kocsányos tölgyes erdő 

részek találhatók. A lombkoronaszintben a kocsányos tölgy (Quercus robur), az alsó 

lombkoronaszintben a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) az uralkodó növényfaj. 

A gyepszint legelterjedtebb növényfajai az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa) és a 

kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus).  

A folyók árterein leginkább a fűzfélék (Salicaceae) terjedtek el. Megtalálható 

még ezeken a területeken a mocsári nőszirom (Iris pseudocorus), a nyári tőzike 

(Leucojum aestivum). A magasabb ártereken és az erdőkben megtalálható számos 

védett növényfaj, mint például a kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris), a 

medvehagyma (Allium ursinum), a májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis) (Fodor, 

1977). 

2.  Kollin régió 

Az előhegyi régió 350–400 méter magasságban helyezkedik el. Legelterjedtebb 

fafaja a kocsányos tölgy (Quercus robur), de eléggé elterjedt még a kocsánytalan tölgy 

(Quercus petraea), közönséges bükk (Fagus sylvatica), a közönséges gyertyán (Carpinus 

betulus). Fűfajai közül a pusztai csenkesz (Festuca rupiola) a legelterjedtebb. 

3. Szubmontán régió 

A középhegységi régió 500–900 méter magasságban található meg. Kárpátalján 

az erdővel borított területek 60%-át bükkösök teszik ki. Ezek a fák elérik a 40–45 méter 

magasságot is. 

4.  Montán régió 

A hegyvidéki régió magassága 900–1450 méter között található meg. A 

fenyvesek több mint 90%-a itt helyezkedik el. Uralkodó fafajai a közönséges lucfenyő 

(Picea abies). A cserjeszintben található málna (Rubus idaeus), fekete bodza (Sambucus 

nigra), havasi rózsa (Rosa alpina). A gyepszintben található növényfajok a szagos müge 

(Gallium odoratum), az erdei madársóska (Oxalis acetosella). 
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5. Szubalpin régió 

Magassága 1450–1800 méter közötti. A poloninák és a hegyi rétek több mint, 100 ezer 

ha-on terülnek el. A havasok legelterjedtebb növénye a szőrfű (Nardus stricta). A 

poloninák nagy része másodlagosan alakult ki. Az alhavasi régió elterjedt cserjéi a 

törpefenyő (Pinus mugo), a havasi éger (Alnus viridis) és a közönséges boróka 

(Juniperus communis). Megtalálható még a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), a 

hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum) és a vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea) is. 

6. Alpin régió  

1800 és 2061 méter között elhelyezkedő régió. Nem található meg itt sem fa, sem 

cserje. Törpe cserjék közül az erdélyi havas szépe (Rhododendron kotschyi) és a vörös 

áfonya (Vaccinium vitis-idaea) alkot társulásokat (Fodor, 1977). 

 

 

1.10 Kárpátalja növénytakarója, tájrajza 

 

A természetes növénytakaró mutatja be legjobban az éghajlati- és a domborzati 

sajátosságokat. 

A megye azon területein, ahol magasabb a csapadék, mint például a 

magashegységekben, sűrű erdőtakaró figyelhető meg.  

A természetes növénytakaró teljesen az éghajlattól és a domborzattól függően 

alakul ki és annak függvényében változik.  

A természetes növénytakarót más néven vegetációnak nevezik. A Kárpát-

medence erdőtérképe világosan mutatja a megye domborzati egységeit, területi földrajzi 

részeit (Bulla – Mendöl, 1999). 
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II. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

 

2.1 Szakirodalom 

 

Munkánk kutatásának első részét szekunder vizsgálati módszerrel végeztük, melyben 

korábban megjelent munkákra hivatkozva készítettük el Kárpátalja 

növényborítottságához kapcsolódó térképeinket. A vizsgálat során felhasználtuk 

dr. Szikura József munkáit, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

belső honlapján tett elérhetővé. Továbbá orosz nyelvű szakirodalomban megjelent 

térképeket digitalizáltunk be, amelyekből kiszámoltuk a vizsgált területek százalékos 

arányait, М. А. Golubec, М. Т. Honcsar, V. E. Komendar, V. А. Kucserjavij, J. P. 

Оdenak szerzők által megjelent „Ukrajinszkije Karpatyi” című munkára hivatkoztunk. 

Ennek segítségével bedigitalizáltuk Kárpátalja geobotanikai járásainak-, magassági 

öveződésének-, növénytakarójának térképeit. Az elkészített térképek alapján 

kiszámoltuk az adott objektumok százalékos arányait. 

Munkánk során felhasználtunk egy ukrán nyelvű természetföldrajzi atlaszt, 

amelyből egy 2011-ben kiadott térképet digitalizáltunk be, az elkészített térkép 

Kárpátalja növényborítottságát és természetvédelmi területeit ábrázolja. 

 

 

2.2 Szovjet katonai térképek 

 

Szakdolgozatunkban az 1978-as évben készített szovjet katonai térképeket vettük 

alapul.  

Az általunk felhasznált térkép Gauss-Krüger vetületi rendszerben van. Az 1950-

es évektől a szovjet katonai térképek és térképkészítés alapjait szolgálta ez a vetületi 

rendszer. 

A Gauss-Krüger vetületi rendszerre a szögtartás jellemző. Ez a vetületi rendszer 

a Mercator-féle vetület transzverzális hengervetületét alkalmazza. A vetület alapfelülete 

a Kraszovszkij-féle forgási ellipszoid. 

A Gauss-Krüger vetületi rendszerben a középmeridián hossztartó, ennek 

következtében a leképezés itt történik. Minél szűkebb a leképezési sáv, annál kisebb a 

torzulás. 
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A legtöbb esetben a nagyobb méretarányú térképkészítésnél 2 °
 

vagy 3 °
 

– os 

sávbeosztást alkalmaznak a térképészek. A Gauss-Krüger vetületi rendszer esetén egy 

sáv szélessége 6 º, ehhez a sávrendszerhez 1: 100 000 méretarányú világtérképet 

használnak. A Földön 60 zónát különítenek el (www.agt.bme.hu). 
 

A Gauss-Krüger vetületi rendszert számos országban alkalmazzák. Ennek a 

vetületnek a segítségével lehetőség nyílott korszerű technológiák alkalmazására a 

térképészetben (www.geo.info.hu). 

A nagy vagy közepes méretarányú térképek általában külön szelvényekből 

állnak, amelyek egy kisebb területet ábrázolnak. A szelvényeket számozzák, hogy 

megkönnyítsék a térképek felhasználását (elte.prompt.hu).  

A Gauss-Krüger vetületi rendszerben a térképek szelvényezése a 1:100 000 

méretarányú világtérkép szelvénybeosztására alapul. A felosztás úgy történt, hogy a 

meridiánokkal 6 °
 
szélességű sávokra és 4 °

 
szélességű övekre osztották fel a területet. 

Az övezeteket az egyenlítőtől északra és délre az ábécé nagy betűivel jelölték 

(www.agt.bme.hu). 

A szakdolgozatunk elkészítése során az 1978-ban kiadott katonai felmérés 

térképét használtuk fel, amelyet a WGS 84 és UTM 34-es vetületi zónába integráltuk. 

 

 

2.3 Műholdfelvételek alkalmazása 

 

A technológia fejlődésével egyre nagyobb felhasználási területük van a 

műholdfelvételeknek. 

A társadalom hatásának és a környezeti tényezőknek köszönhetően Földünk 

felszíne nagyon gyorsan változik. Ennek következtében szinte lehetetlen lenne terepi 

felmérésekkel követni a változásokat. Viszont a nagy felbontású műholdfelvételek 

segítségével lehetőség nyílik a vizsgálatok elvégzésére (Vágó, Seres, Hegedűs, 2011; 

www.tankonyvtar.hu). 

A műholdfelvételek segítségével lehetőségünk van az erdőborítottság 

vizsgálatára. 

Munkánkban 2009–2013-as műholdfelvételek segítségével meghatároztuk 

Kárpátalja erdősültségét. Az internetről letöltött térképeket elsősorban vetületbe tettük. 

Ezeknél a térképeknél is a WGS 84 és UTM 34-es vetületi zónát alkalmaztuk. Majd 

bedigitalizáltuk a térképet, ArcGIS 10.1 térképszerkesztő program segítségével.  

http://www.agt.bme.hu/
http://www.geo.info.hu/
http://elte.prompt.hu/
http://www.agt.bme.hu/
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1. ábra. Kárpátalja műholdfelvételének vetületbe helyezése 

 

 

2.4 GIS, mint kutatási módszer 

 

A GIS, az angol Geographical Information System kezdőbetűiből kialakított rövidítés. 

Számos eltérő meghatározás született a történelemben a GIS meghatározására. 

dr. Lóki József a következőket foglalja össze a GIS-ről: 

- földrajzi adatok elemzésére kidolgozott speciális rendszer; 

- a speciális rendszer egymáshoz kapcsolódó elemekből és tevékenységek 

halmazából áll, amelyek egy közös cél érdekében együtt működnek; 

- az információs rendszer az alapadatokon végrehajtott műveletek halmaza; 

- helyzeti és leíró adatokat használ; 

- segíti a komplex tervezési és irányítási feladatok megoldására szolgáló 

térbeli adatok gyűjtését, feldolgozását, modellezését és megjelenítését (dr. 

Lóki, 2007). 

A GIS-t már évek óta használják. Leginkább a számítógépek elterjedésével és 

azok fejlődésével terjedt el, azóta pedig egyre gyorsabban fejlődik. 

A GIS működéséhez a számítógépes grafika működésére volt szükség. 1964-ben készült 

el az első térinformációs rendszer (Canada Geographic Information System). 
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A számítógépek elterjedésével sorra jelentek meg a GIS szoftverek. Elsőként az ESRI 

(Environmental System Research Institute) ARC/INFO szoftvere terjedt el, később 

pedig az Intergraph szoftverei következtek. 

Különböző pályázatok lehetővé tették a GIS elterjedését, így már a 

térinformatika oktatását nemcsak az egyetemeken, főiskolákon alkalmazzák, hanem 

megjelentek a különböző gimnáziumi órarendekben is. 

Megállapíthatjuk, hogy a geoinformációs rendszerek elterjedése, az informatikai 

ipar gyors fellendülése szoros összefüggésben van a személyi számítógépek 

kifejlesztésével, a grafikus szoftverek elterjedésével, valamint a felhasználói környezet 

ilyen irányú érdeklődésének növekedésével (dr. Lóki, 2007). 

A gyakorlati alkalmazása nagyon szerteágazó.  

Az NCGIA CORE CURRICULUM magyarosított változata "A FIR alkalmazási 

területei” fejezetből három osztályozást ismerhetünk meg: 

1. Funkcionális osztályozás 

A következő pontokat veszik figyelembe: 

- az adatok jellemzőit (témák, szükséges pontosság, adatmodell); 

- FIR funkciókat; 

- produktumokat. 

2. A döntések alapján való osztályozás  

3. A FIR tevékenységek főbb csoportjai: 

- a felhasználók néhány csoportba oszthatók: menedzserek, tudományos 

kutatók, akik térbeli információkkal dolgoznak; 

- a csoportok különböző kulturális és képzési alapokkal rendelkeznek. 

A geográfusok a térképészeti, földtani, geomorfológiai, távérzékelési, gazdaság-, 

népesség-, település földrajzi, táj- és területi tervezési GIS alkalmazásokkal kerülnek 

kapcsolatba. 

A GIS alkalmazásokban leginkább megtalálható a térkép, amely végtermékként 

szolgál. A GIS az objektumok helyzetének, tulajdonságának és a közöttük lévő 

kapcsolatoknak az ismeretét igényli. A digitális adatgyűjtésre alkalmas geodéziai 

műszerek, mint például a teodolitok, GPS-ek segítik és gyorsítják a GIS 

alkalmazásokat.  

A geológiai alkalmazása sokat fejlődött az elmúlt években. Az adatbázisok 

digitális formába történő megjelenítésének elengedhetetlen eszköze a GIS.  
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A geomorfológusok is számtalan helyen fel tudják használni a programot. Digitális 

térképek felhasználásával a szoftverek lehetőséget nyújtanak a digitális terepmodell 

(DTM), vagy domborzatmodell (DDM) elkészítésére. A felszín háromdimenziós 

megjelenítési lehetősége sokféle lehet. 

A GIS alkalmazásoknál több szakterületen sikeresen alkalmazzák a távérzékelési 

módszereket. 

A gazdaság-, népesség- és településföldrajzban már nélkülözhetetlen a GIS 

alkalmazása. A rendelkezésre álló nagy mennyiségű társadalmi-gazdasági adat 

feldolgozása hagyományos módszerekkel lehetetlen. A GIS alkalmas a kérdőívek 

felhasználásával gyűjtött adatok feldolgozására is megfelelő (dr. Lóki, 2007). 

A GIS kutatási módszerének számos előnye van, például: az adatforrásokból 

származó adatokat elemezhetjük, új adatbázisokat hozhatunk létre. A vizsgálat során a 

kapott eredményeket pedig térképek formájában tudjuk esztétikusan illusztrálni 

(www.tankonyvtar.hu). 

Munkánkban az ArcGIS 10.1, geoinformatikai program segítségével 

meghatározhattuk Kárpátalja erdősültségének változását, az 1970-es, 1980-as években 

és 2013-ban. A számításokat a következő lépésekben végeztük el: 

- Kárpátalja erdőborítottságának bedigitalizálásával kezdtük a munkát; 

- a járások bedigitalizálása volt a következő lépés; 

- ezt követően kiszámoltuk a járások területeit és azok erdőborítottságát, 

hektár (ha) mértékegységben; 

A számítások a következőképpen történtek: létrehoztuk Kárpátalja járásainak 

shape file-jait, majd az Open Attribute Table alkalmazással, a járásokhoz új mezőt 

adtunk hozzá (Add Field). Ezt követően a Calculate Geometry segítségével megkaptuk 

a járások területeit hektárban. A Statistics alkalmazás segítségével pedig az 

összértékeket tudhattuk meg. 

Mindezek mellett kiszámoltuk a munka során használt mindkét térkép területét, 

azok erdőborítottságát, külön a járások erdőborítottságát. Minden számítást hektár 

mértékegységben végeztünk el, majd meghatároztuk a százalékos arányokat is. 

 

http://www.tankonyvtar.hu/
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III. EREDMÉNYEK 

 

 

3.1 Kárpátalja növényföldrajzi beosztásának térképi ábrázolása 

 

Kárpátalján két alterületet különböztetünk meg, az egyik az Észak-Keleti Kárpátok 

alterülete, amely kilenc flóraövezetet foglal magába. A másik a Pannon flóra vagy 

Pannonicum, ez az altartomány magába foglalja a Kárpátaljai síkságot (Szikura, 2011; 

kmf.uz.ua; http://kmtfm/biologia/botanika/). A flóraövezeteket a 2. ábra szemlélteti: 

 

 

2. ábra. Kárpátalja flóraövezetei (Saját szerkesztés; forrás: Szikura, 2011)  

 

A flóraövezetek közül a legnagyobb területet a Keleti-Beszkidek és alacsony 

(nyugati) havasok foglalják el, 29%-ot. A Vulkanikus Kárpátok 25%-ot, a Kárpátaljai-

síkság 24%-ot, a Szvidoveci (Fagyalosi-) hegygerinc 13%-ot, a Csornohora hegység 

4%-ot, a Máramarosi Alpok 4%-ot és a legkisebb területet a Gorgánok-i flóraövezet 

foglalja el. 

A következő térkép, amelyet szintén orosz szakirodalomra hivatkozva 

készítettünk el, Kárpátalja geobotanikai járásainak a térképe. 
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A geobotanika a növényzet földrajzi elhelyezkedésével foglalkozik. 

Kárpátalján négy fő geobotanikai járást különböztetünk meg. A növényzet 

földrajzi elterjedése utal a magassági öveződésre is. 

Az Ukrán-Kárpátok geobotanikai járásait a 3. ábrán tüntettük fel. 

 

 

3. ábra. Kárpátalja geobotanikai járásai (Saját szerkesztés; М. А. Golubec et al. 

1988) 

 

Az általunk elkészített térkép alapján elmondható, hogy az első geobotanikai 

járásban, azaz a kárpátaljai síkvidéknek mintegy felét elfoglaló területen a tölgyerdők 

dominálnak, a másik felét pedig leginkább vegyesen a bükkös és tölgyes erdők uralják, 

itt már jobban észlelhető a bükk (Fagus) jelenléte is. A huszti- és az aknaszlatinai 

medencében szintén a bükkös-tölgyes, tölgyes-bükkös erdők vannak jelen.  

A Nagybereznai-, Szolyvai-, Volóci járás nagy részén teljes egészében a bükk a 

domináns növény faj. A hegységek magaslatain feljebb és feljebb haladva fokozatosan 

váltják egymást a fitocönózisok.  

A bükkösökhöz keverednek tűlevelűek is, majd elérve egy bizonyos magasságot, 

átveszik a bükk helyét. A fenyves erdőket követi a szubalpesi és az alpesi régiók 
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poloninái, a magashegységek csúcsaihoz közel és azok csúcsain, 1500–2061 méter 

körül (Hoverla, Bliznyica stb.). 

A geobotanikai járások közül legnagyobb a területe a második geobotanikai 

járás bükkös erdeinek van, ez a terület Szolyvától Rahóig húzódik, területe 2865 km
2
. 

Második legnagyobb területtel rendelkezik a Kárpátaljai-síkságon elterülő 

tölgyes erdők, ahol néhol előfordul már a bükk is, ez Kárpátalja előhegységi területe. 

Legkisebb területtel rendelkezik az Ökörmezőtől nem messze található tűlevelű 

erdős, mohás-cserjés terület, amely mindössze 7 km
2
-nyi. 

Nagyobb területet foglalnak még el a vízválasztó melletti erdők, és a Rahó 

környékén található növénytársulások. 

A következő térkép, amelyet elkészítettünk a növényzet magassági öveződését 

mutatja be, amely áttekinthető a 4. ábrán. 

 

 

4. ábra. Kárpátalja magassági öveződése, növényzete alapján (Saját szerkesztés; 

М. А. Golubec et al. 1988) 

 

A növényzet magassági öveződése reálisan bemutatja a növényformációk 

eloszlását a területen. 
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A növényzet első övezetének tekintjük az előhegységek tölgyerdőit, amelynek közepes 

magassága 150 méter körül van. Ezt követően a középhegységi régióban helyezkedik el 

a bükkös erdők övezete. Ez az övezet magába foglal több erdőtípust: bükkös, fenyves-

bükkös, fenyőfélék dominanciájával rendelkező bükkös erdőket (М. А. Golubec et al. 

1988).  

Kárpátalja területén öt magassági övezet figyelhető meg, a növényzet 

kialakulásán: 

1. a tölgyes erdők; 

2. bükkös-tölgyes erdők; 

3. bükkös erdők; 

4. fenyves erdők, alacsonyabb területeken bükk előfordulásával; 

5. magashegységek poloninái (elterjedt növényzet: a cserjék, hangafélék, 

pázsitfűfélék). 

Kárpátalján az alpesi övezet a Csornohora hegység magaslatain helyezkedik el. 

Itt található nemcsak Kárpátalja, de egész Ukrajna legmagasabb pontja is a Hoverla 

(Hóvár). 

Kárpátalja területének 58%-át bükkös erdők borítják, ez foglalja el a legnagyobb 

területet, mint a 4. ábra is szemlélteti. Második legnagyobb területtel a tölgyes erdők 

rendelkeznek, körülbelül 28%-al. Kárpátalja területén a legkevesebb rész az alpesi 

övezetnek jut, ugyanis ez az övezet csak a magashegységekben fordul el, 1800–

1850 méteren.
 

A szubalpesi övezet foltokban fordul elő, a bükkös erdők övezetének 

hegységeiben (1300–1600 méter körül), a Róna-havas, Kraszna-havas, Borzsa-havas, 

Szvidovec (Fagyalos) magasabb részein. 

Kárpátalja növénytakarója sokszínű, ezt megfigyelhetjük az 5. ábrán is. 
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5. ábra. Kárpátalja növénytakarója (Saját szerkesztés; forrás: М. А. Golubec et al. 

1988)  

 

Az utóbbi években jelentősen csökkent az Ukrán-Kárpátokban a bükkös erdők 

és a fenyves erdők területe (М. А. Golubec et al. 1988). 

Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy Kárpátalja növényborítottságának 

szempontjából az első helyen a bükkös erdők (bükkös-tölgyes, bükkös-fenyves) területe 

áll, a növénytakaró megoszlása alapján 40%-ot foglal el, a tölgyesek 8,82%-ot, 40%-ot 

pedig a mezőgazdasági területek tesznek ki, a megmaradt területeket a fenyves erdők és 

a poloninák foglalják el. 

Ahogy a térkép is bemutatja a síkvidéki területen elszórtan találhatók meg a 

tölgyes erdők, melyek uralkodó fajai a kocsányos tölgy (Quercus robur). Leginkább a 

Beregszászi, Munkácsi, Nagyszőlősi járás erdeiben fordulnak elő.  

A megye észak-nyugati részén a vegyes erdők találhatók meg, melyekben a 

bükkös-fenyves, fenyves-bükkösök fordulnak elő leginkább. 

A következő térképen szintén a növényvilág területi megoszlását lehet látni, 

részletesebben. Megfigyelhető, a védett területek elhelyezkedése, valamint a 

folyószabályzás során lecsapolt területeket is feltüntettük.  
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6. ábra. Kárpátalja növényvilágának 2011-es bedigitalizált térképe 

(Saját szerkesztés; forrás: Glyudzik, G. B., 2011) 

 

Kárpátalja síkvidéki területén található a folyószabályozás során lecsapolt 

terület, melynek területe 0,64%. 

Ez a térkép is szemlélteti, hogy a bükkös erdők vannak leginkább elterjedve a 

megyében. Itt is kiszámoltuk a geoinformatikai térképszerkesztő program 

(ArcGIS 10.1) segítségével a bükkös erdők összterületét, 43%-ot kaptunk, mindössze 

3%-os különbség van a két térkép bükkös erdőinek területi megoszlása között, ami 

véleményem szerint annak köszönhető, hogy a második növényvilág megoszlási térkép 

2011-es kiadású. 

Jelentősebb az eltérés a tölgyes erdők területi megoszlásában, az 6. ábrán 4,6%-

ot foglalnak el, míg az 5. ábrán valamivel több, mint 8%-ot.  

A tűlevelű erdők 26%-ot foglalnak el a megye területéből, mint már fentebb is szó 

esett róla Kárpátalja észak-keleti, keleti részén vannak elterjedve. A poloninák 

Kárpátalja területének 2,4%-át, a megmaradt területeket, pedig mezőgazdasági földek 

teszik ki. 
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Kárpátalján négy Természetvédelmi Nemzeti Parkot különböztetünk meg. Melyek 

közül a Kárpáti négy masszívumot foglal magába. A Természetvédelmi Nemzeti 

Parkokat a 7. ábra szemlélteti: 

 

7. ábra. Kárpátalja Nemzeti Parkjai (Saját szerkesztés; 

forrás: Glyudzik, G. B., 2011) 

 

Kárpátalja védett objektumainak területi nagysága 1995-től 2013-ig növekedett. 

A növekedési értékeket a 8. ábrán tüntettük fel. 
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8. ábra. Kárpátalja természetvédelmi összterületének növekedése (forrás: www. 

ukrstat.gov.ua) 

 

Kárpátalja területéből 12,3%-ot foglalnak el a természetvédelmi területek. 

Legnagyobb a területe a Kárpáti Nemzeti Parknak (4,1%) és az Uzsoki Nemzeti 

Parknak (4%) van. A Szinevéri Nemzeti Park területe pedig 3,8%-ot tesz ki a megye 

területéből. A legkisebb a területe az „Elvarázsolt táj” Természetvédelmi Nemzeti 

Parknak (0,3%) van, amely 2009-ben kapta meg védett státuszát. 

 

 

3.2 Kárpátalja erdősültsége az 1978-ban kiadott szovjet katonai felmérés 

térképe alapján 

 

Kárpátalján az 1978-as években az erdővel borított területek nagysága az alföldi 

részeken kisebb, mint a hegyvidéki járásokban (1. melléklet). 

A megyében a legnagyobb erdő területtel a Rahói járás, 125 571 ha, a Técsői 

járás 113 054 ha és az Ökörmezői járás 68 260 ha rendelkezik.  

Járásonként legkisebb az erdővel borított terület a Beregszászi járásban 9 941 ha 

és a Nagyszőlősi járásban 9 582 ha.  
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3.2.1 Az erdők területe 2009–2013-as műholdfelvétel alapján  

 

Kárpátalja erdőborítottsága a 2009-es és 2013-as években készült műholdfelvételek 

alapján a legtöbb járásban csökkenő tendenciát mutat, azonban öt járásban viszonylag 

nagy arányban növekedett az erdők területe (2. melléklet). 

Az erdővel borított területek nagyságrendileg továbbra is a Rahói- és a Técsői 

járásokban a legnagyobbak. A Rahói járásban 135 025 ha, a Técsői járásban 105 989 ha. 

Az erdők területének nagysága alapján, a harmadik legnagyobb erdő területtel az 

Ökörmezői járás rendelkezik, 76 846 ha-al. 

Legkisebb az erdők területe a Nagyszőlősi- és a Beregszászi járásokban. A 

Nagyszőlősi járásban 8 570 ha, a Beregszászi járásban 8 396 ha. 

 

 

3.3 Kárpátalja erdőborítottságának változása 

 

Kárpátalján a legtöbb járásban csökkent az erdőborítottság aránya. A legnagyobb 

csökkenés a vizsgált időszakban a Nagyszőlősi-, a Beregszászi- és a Munkácsi 

járásokban figyelhető meg. Amit azzal is magyarázhatunk, hogy ezekben a járásokban 

fejlettebb az infrastruktúra, valamint a szükséges területeken meggondolás nélkül 

vágják ki az erdőket.  

A megyében az erdőterületek változásának százalékos arányát az I. táblázat 

mutatja be. 
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I. táblázat.  

Kárpátalja járásainak erdőborítottsági aránya 

Járás 

1978-ben készült 

szovjet katonai 

felmérés térképe 

alapján 

2009—2013-ban 

készült műholdfelvétel 

alapján 

Ilosvai járás 53,9% 53,2% 

Nagyszőlősi járás 14,1% 13% 

Beregszászi járás 15,1% 13% 

Szolyvai járás 70,8% 70,7% 

Munkácsi járás 33,9% 31% 

Ungvári járás 29,8% 28,6% 

Perecsenyi járás 65,7% 76,5% 

Nagybereznai járás 68,3% 77,7% 

Volóci járás 60,7% 62,6% 

Ökörmezői járás 59,5% 66,9% 

Técsői járás 62,2% 58,8%  

Rahói járás 67,1% 72,6% 

Huszti járás 56% 54% 

 

 

Az 1978-as évhez viszonyítva pedig a megye északi- és észak-keleti részében 

növekedett az erdők aránya. 

A következő térképen megfigyelhetjük, hogy Kárpátalján mely járásokban 

csökkent és növekedett az erdősültség aránya.  
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9. ábra. Az erdők méretének %-os változása 

 

Kárpátalja erdőborítottságának változását az 1978-as évben és a 2013-as évben 

vizsgáltuk meg. A megyében a járások erdősültségét kiszámoltuk, a kapott 

eredményeket a 10. ábrán tüntettük fel: 
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10. ábra. Kárpátalja járásainak erdősültsége (a kék oszlop az 1978-ban készült katonai 

felmérés térképe, a piros értéktengely a 2009–2013-as műholdfelvétel) 

 

A számításokat hektárban végeztük el. Amint a diagramon is látszik a 

legnagyobb területe az erdőknek a Rahói és a Técsői járásban van. 

Az általunk vizsgált időszakban az erdővel borított területek a megyében 

járásonként változóak. 

Legjobban csökkent az erdők területe a síkvidéki járásokban, a Beregszászi 

járásban 18%-al csökkent az erdők területe, 9 941 ha-ról 8 396 ha-ra. Ezenkívül jelentős 

fogyás figyelhető meg a Nagyszőlősi és a Munkácsi járásokban. 

A Nagyszőlősi járásban 11%-al csökkent az erdők területe, 9 582-ha-ról 8 570 

ha-ra. A Munkácsi járásban 34 038 ha-ról 31 218 ha-ra csökkent a területe az erdőknek, 

8%-os fogyás figyelhető meg. 

Kárpátalján ezen a három járáson kívül még negatív tendenciát mutat az 

erdősültség aránya a következő járásokban: Ungvári járásban 3%-al, Técsői járásban 

6%-al, Huszti járásban 5%-al, Ilosvai járásban pedig 2%-al és a Szolyvai járásban 

figyelhető meg a legkisebb csökkenés, 0,4%. 

Az erdők területének fogyását leginkább azzal lehet magyarázni, hogy ezekben a 

járásokban nagymértékben figyelhető meg tarvágás valamint illegális fakereskedelem. 
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A következő ábrán megfigyelhetünk tarvágást a Szolyvai- és a Técsői járásokban. 

  
11. ábra. Tarvágás a Szolyvai- és a Técsői járásokban  

(www.earth.google.com) 

 

A számítások alapján elmondható, hogy növekedett az erdők területe a 

Perecsenyi járásban 16%-al, 40 364 ha-ról 47 012 ha-ra, a Nagybereznai járásban 13%-

al, 56 118 ha-ról 63 646 ha-ra, Ökörmezői járásban 13%-al, 68 260 ha-ról 76 846 ha-ra, 

a Rahói járásban 7%-al, 125 571 ha-ról 135 025 ha-ra, és a Volóci járásban 5%-al, 

34 359 ha-ról 36 219 ha-ra. 

Kárpátalján 1990-től vizsgálva évente több ezer hektár erdőt telepítenek 

(www. ukrstat.gov.ua). 

 

12. ábra. A megyében történő tudatos erdőtelepítések 1990 és 2013 között 
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Kárpátalja síkvidéki járásaiban az erdővel borított területek csökkentek (Beregszászi, 

Munkácsi, Nagyszőlősi járásban), ez leginkább annak köszönhető, hogy ezekben a 

járásokban a mezőgazdasági termelés érdekében erdőterületeket vágtak ki és azok 

helyét mezőgazdasági művelésre alkalmazzák. 

A magasabban fekvő járásokban nem figyelhető meg csökkenés. Növekedett az 

erdők területe a Perecsenyi, Rahói, Ökörmezői járásokban. Ez leginkább azzal 

magyarázható, hogy aktív erdőtelepítést folytatnak ezekben a járásokban, valamint 

gyakran megfigyelhető, hogy a réteket benövi az erdő. 

Végső következtetésként elmondtató, hogy Kárpátalja egyes járásaiban 

(síkvidéken) csökkent az erdők területe, míg a hegyvidékeken növekedett. 

Az általunk vizsgált időszakban, 1978 és 2009–2013 között az erdőborítottság 

673 548 ha-ról 690 537 ha-ra növekedett, azaz 16 989 ha-ral. 
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IV. A KUTATÁS HASZNOSULÁSA A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN 

 

A szakdolgozatunkban Kárpátalja erdőborítottságának változását vizsgáltuk meg és 

elemeztük, ezen kívül bedigitalizáltuk a megye növényvilágát bemutató térképeket, 

amelyeket eddig csak ukrán vagy orosz nyelven érhettünk el. 

Ahogy munkánk aktualitásából is kitűnik, azért fontos, hogy elkészüljenek 

Kárpátalja flórájának és erdősültségének magyar nyelvű térképei, mert számos oktatási 

tananyag egyes részeit képezheti. Felhasználása sokrétű, az általános és középiskolai 

oktatásban vehetjük leginkább hasznát, de ezen kívül kutatások eredményeit is 

elősegítheti. 

Kárpátalja magyar oktatási intézményei tudják leginkább hasznosítani az 

általunk elkészített térképeket. 

Szakdolgozatunk és kutatásaink eredményeinek alkalmazását a következő 

témakörök oktatásakor javasolnám: 

1. osztály  

Témakör: A kontinensek 

Az óra témája: Eurázsia természeti övezetei; 

2. osztály 

Témakör: Ukrajna természeti viszonyai 

Téma: Ukrajna növényvilága; 

3. osztály 

Témakör: Kárpátalja földrajza 

Téma: Kárpátalja földrajzi fekvése és természeti viszonyai 

Témakör: Ukrajna ipara 

Téma: Az erdőgazdaság és a faipar Ukrajnában; 
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Óravázlat 

Tanítás helye: Csongori Általános Iskola 

Tanítás ideje:  

Tantárgy: Ukrajna természeti földrajza 

Osztály: 8. 

Óra:  

Az óra témája: Ukrajna növényvilága 

Óratípus: kombinált 

Az óra céljai:  

- nevelési cél: környezetvédelemre való nevelés; 

- oktatási cél: Ukrajna növényvilágának bemutatása; 

- képzési cél: a térképen való tájékozódás és a logikus gondolkodás fejlesztése; 

Taneszközök: tankönyv, atlasz, térkép 

Tanít: Tamási Kitti 

Forrás: F. D. Zasztavnij: Ukrajna természeti földrajza. Szvit Kiadó, Lviv, 2004 

 

AZ ÓRA MENETE 

Tartalmi rész Módszer Eszköz Idő 

I. Szervezés 

Köszönés 

Napos jelentése 

Hiányzók beírása 

Felkészülés az órára 

 

Élőszó 

  

1p 

II. Számonkérés  

Téma: Földkészletek 

1. Mit nevezünk földkészletnek? 

Válasz: a szárazföld természeti készletének egyik faja, ide 

tartoznak azok a földek, amelyeket az ember hasznosít; 

2. Mi teszi ki Ukrajnában a mezőgazdaságilag 

hasznosított földek legnagyobb arányát? 

Válasz: a szántók; 

3. Ukrajna melyik területén alkalmazzák az öntözést 

és a lecsapolást a termelékenység növekedése érdekében? 

 

Frontális

feleltetés 

 

Térkép 

 

 

10p 
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Válasz: a lecsapolást északon a Polisszján, az öntözést 

délen az aszályosabb területeken; 

4. Melyik megyében található a legtöbb lecsapolt 

terület? 

Válasz: Rivne megyében; 

5. Ukrajnában a földek hány százalékát szántják? 

Válasz: 56%; 

III. Aktualizálás/ Motiváció 

Az elmúlt órán megismerkedtünk Ukrajna 

földkészleteivel és annak jellegzetességeivel, a mai órán 

pedig az ország növényzetével fogunk megismerkedni, 

valamint betekintünk Kárpátalja növényvilágába és 

erdőborítottságába is. 

 

Élőszó 

  

2p 

IV. Az új anyag átadása 

Ukrajna növényzete sokszínű és változatos. 

Számos alsó- és magasabbrendű növényfaj megtalálható 

az országban. 

Ukrajnában közel 80 fafajta, 280 cserje és 985 

lágyszárú található meg. Körülbelül 600 endemikus 

növényfaj található meg az országban (meghatározott 

földrajzi területen terjedtek el).  

A Krími-hegységben és a Kárpátokban található a 

ritka és a veszélyeztetett növények 30%-a.  

Az erdő Ukrajnában a növényzet egyik fő típusa, 

amely lágyszárúak és fás szárúak társulása. Az ország 

erdősültsége 15,6%.  

Az erdősültség az ország különböző részein 

változó. Legnagyobb az erdősültség aránya Kárpátalján 

(51%).  

A XVI-XIX. században az erdők területe az 

erdőssztyepi övezetben ötszörösére csökkent. 

Legjobban csökkent az erdők területe a síkvidéki 

járásokban, a Beregszászi járásban 18%-al csökkent az 

 

Élőszó 

Kérdések 

 

Tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrajna 

térképe 

 

 

 

 

 

 

22p 
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erdők területe, 9 941 ha-ról 8 396 ha-ra. Ezenkívül jelentős 

fogyás figyelhető meg a Nagyszőlősi- és a Munkácsi 

járásokban. 

A Nagyszőlősi járásban 11%-al csökkent az erdők 

területe, 9 582-ha-ról 8 570 ha-ra. A Munkácsi járásban 

34 038 ha-ról 31 218 ha-ra csökkent a területe az 

erdőknek, 8%-os fogyás figyelhető meg. 

Kárpátalján ezen a három járáson kívül még 

negatív tendenciát mutat az erdősültség aránya a következő 

járásokban: Ungvári járásban 3%-al, Técsői járásban 6%-

al, Huszti járásban 5%-al, Ilosvai járásban pedig 2%-al és a 

Szolyvai járásban figyelhető meg a legkisebb csökkenés, 

0,4%. 

Az erdők területének fogyását leginkább azzal lehet 

magyarázni, hogy ezekben a járásokban nagymértékben 

figyelhető meg tarvágás valamint illegális fakereskedelem. 

Növekedett az erdők területe a Perecsenyi járásban 

16%-al, a Nagybereznai járásban 13%-al, az Ökörmezői 

járásban 13%-al, a Rahói járásban 7%-al, és a Volóci 

járásban 5%-al.  

Ukrajnában leginkább a tűlevelűek és a 

lobhullatók vannak elterjedve. Kárpátalja hegységeiben 

főleg erdeifenyő, jegenyefenyő, lucfenyő terjedt el, míg a 

síkvidéken leginkább a kocsányos- és kocsánytalan tölgy, 

éger, hárs, nyír, nyár az uralkodó fafaj. A növényzet 

földrajzi elterjedésével a geobotanika tudománya 

foglalkozik.  

Ukrajnában számos védett növény megtalálható, 

ezek többsége lágyszárú. Pl. a csűdfű, a sárga tárnics, a 

medve hagyma, a kockás kotuliliom stb. Ezek a növények 

Kárpátalján is védett státuszt kaptak.  

Kárpátalja 

geobotanikai 

járásainak és 

erdőborított-

ságának 

térképe 

 

V. Begyakorlás 

1. A XVI-XIX. században hányszorosára csökkent az 

 

Élőszó 

  

6p 
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erdők területe az erdőssztyepi övezetben? 

Válasz: ötszörösére; 

2. Mit nevezünk erdőnek? 

Válasz: a növényzet egyik fő típusa, amely fás- és 

lágyszárú növények társulása; 

3. Kárpátalja mely járásaiban figyelhető meg az erdők 

területének csökkenése? 

Válasz: Nagyszőlősi-, Beregszászi-, Munkácsi-, Ungvári-, 

Técsői-, Huszti-, Ilosvai- és a Szolyvai járásban.  

4. Ukrajna mely részein legnagyobb az erdősültség? 

Válasz: nyugaton és északon; 

5. Kárpátalja hány százalékát borítja erdő?  

Válasz: 51%; 

Kérdések 

 

VI. Összefoglalás 

Ukrajnában a Krími-hegységben és a Kárpátokban 

található a ritka és a veszélyeztetett növények 30%-a. 

Az erdő Ukrajnában a növényzet egyik fő típusa, 

amely lágyszárúak és fás szárúak társulása. Az ország 

erdősültsége 15,6%. 

Kárpátalján az erdősültség 51%. 

Kárpátalja járásainak erdővel borított területe 

változó. 

Az utóbbi években Kárpátalja egyes járásaiban az 

erdővel borított területek csökkentek, néhány járásban 

azonban az erdők területének növekedése figyelhető meg. 

Kárpátalján körülbelül 690 ezer ha erdő található. 

Ukrajnában számos növényfaj megtalálható. 

 

Élőszó 

 

 

 

3p 

VII. Házi feladat 

Megtanulni a 31. §-st (117-es, 118-as, 119-es és 120-as 

oldalak). 

 

Élőszó 

  

1p 

 

Ellenőrizte: 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Szakdolgozatunk elkészítésének első lépéseként arra vállalkoztunk, hogy elkészítjük 

Kárpátalja erdőborítottságának térképeit. 

Dolgozatunk első részében igyekeztünk rövid áttekintést adni Kárpátalja 

természetföldrajzi jellemzéséről. Ebben a fejezetben jellemeztük a megye földrajzi 

elhelyezkedését, földtani viszonyait, ásványkincseit, vízrajzi sajátosságait, flóráját és 

faunáját. 

A munka második fejezete magába foglalja a kutatási módszereket. A 

szakdolgozat első része szekunder kutatási módszeren alapszik. A másik részében a 

kutatásunk során felhasználtuk az 1978-ban készített szovjet katonai térképeket és a 

2009–2013-as évben készült műhold felvételeket. Kutatásunk módszerének alapját az 

ArcGIS 10.1 geoinformatikai térképszerkesztő program képezi. Ugyanis térképeinket 

ezzel a programmal digitalizáltuk be. 

Munkánk harmadik fejezetében az eredményeket tüntettük fel. Elkészítettük 

Kárpátalja növényföldrajzi beosztásának térképeit. A kapott térképek alapján 

kiszámoltuk egyes természetföldrajzi objektumok százalékos arányait. 

Ezt követően feltüntettük a kárpátaljai erdőborítottság változását az 1978-as és a 

2009–2013-as években. Az ArcGIS 10.1 program segítségével a bedigitalizált 

térképeken kiszámoltuk az erdők területét, hektár mértékegységben valamint az 

erdőborítottság arányát.  

Elkészítettük Kárpátalja erdőborítottságának térképét műholdfelvételek alapján 

is. Melynek köszönhetően friss adatokat kaptunk a megye erdősültségének állapotáról, 

valamint a kapott adatoknak köszönhetően elkészíthettük Kárpátalja járásainak 

erdősültségi arányait bemutató térképét. 

Dolgozatunk eredményeinek köszönhetően reálisan láthatjuk a megye járásainak 

erdővel borított területeit, megtudtuk a járások erdősültségi arányait, valamint az 

erdőborítottság változását az általunk vizsgált időszakban. 

Kutatatásaink eredményeként elmondhatjuk, hogy Kárpátalja síkvidéki 

járásaiban az erdővel borított területek csökkentek (Beregszászi, Munkácsi, Nagyszőlősi 

járásban), a magasabban fekvő járásokban viszont növekedést tapasztaltunk. 

Növekedett az erdők területe a Perecsenyi, Rahói, Ökörmezői járásokban. Ez leginkább 
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azzal magyarázható, hogy aktív erdőtelepítést folytatnak ezekben a járásokban, valamint 

gyakran megfigyelhető, hogy a réteket benövi az erdő. 

Végső következtetésként elmondtató, hogy Kárpátalja egyes járásaiban 

(síkvidéken) csökkent az erdők területe, míg a hegyvidékeken növekedett. 
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РЕЗЮМЕ 

 

У першій частині роботи ми намагались дати короткий огляд природно-

географічної характеристики Закарпаття. У цьому розділі проаналізували 

географічне положення області, геологічні та гідрологічні особливості, мінеральні 

ресурси, її рослинний та тваринний світ. 

Другий розділ роботи містить методи дослідження та опис використаних 

джерел. Ми використали військові карти радянського періоду, виготовлені у 1978 

році та супутникові знімки 2009–2013 років. Основним методом дослідження була 

геоінформатична картографічна програма «ArcGIS 10.1» З допомогою цієї 

програми дигіталізувалися карти для роботи. 

У третьому розділі представлені результати досліджень. Було 

приготовлено карту розподілу рослинного світу Закарпаття. Після цього ми 

аналізувли зміну лісового покриття Закарпаття від 1978 року, до 2009–2013 років. 

На опрацьованих картах за допомогою програми «ArcGIS 10.1», визначили 

територію лісового покриття у гектарах, а також частку лісів. 

Карти лісового покриття 2009–2013 років були утворені на основі 

супутникових знімків.  

За результатами роботи маємо реальну картину про територію лісистості 

Закарпаття, дізналися про частку лісів у кожному районі, а також зміни лісового 

покриття у досліджений нами період. 

У низинних районах Закарпаття (Берегівський, Мукачівський та 

Виноградівський район), територія лісів зменшилася, задля 

сільськогосподарського виробництва значна кількість лісів була вирубана. У 

гірських районах не спостерігається зменшення. Територія лісів виросла у 

Перечинському, Рахівському, Міжгірському районах. Причиною збільшення 

території є те, що у цих районах більш ефективно відновлюють ліси, іншою 

причиною може бути те, що за останні 30 років більшість лугів та пастбищ 

заросли лісами.  

За нашими розрахунками від 1978 року до 2009–2013 років загальна площа 

лісів на Закарпатті виросла від 673 548 га до 690 537 га, загалом на 16 989 

гектарів.  
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