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ABSTRACT 

Evaluating of Cultural Ecosystem Services (CES) emphasizes the spatial relationships 

between landscape characteristics such as land use/cover and their contribution to 

human wellbeing. In this study we conduct a general overview of CES research and 

evaluation methods; to analyze them; to illustrate the CES mapping indicators; to 

determine the measurement units and availability of data sources.  This review has 

reviewed 80 publications from the last 10 years, and it is illustrated the rise in publication 

over the previous years. Moreover, we identified 8 common CES evaluation methods and 

various mapping indicators with measurement units and data sources. Results prove that 

various methods can be used in assessing CES categories, whereas we found 57 indicators 

can be used for that and most of these indicators can be utilized in urban planning context 

as spatial indicators. Moreover, almost the same indicators can be used in evaluating most 

CES categories. For instance, in the case of recreation and tourism indicators, almost 50% 

of all collected indicators can be used for mapping them, on the contrary, in the case of 

spiritual and religious values. In conclusion, while there are various mapping methods of 

CES and different indicators, most of CES categories have relatively ignored by the planner 

and decision-makers such as education and inspirational values. 

Keywords  

Culture ecosystem service, Non-material values, Assessment indicators, Evaluation 

Methods, Measurement units. 

1. INTRODUCTION 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) defined ecosystem services (ES) as a tool for 

sustainable development and mentioned that ES consists of main four categories: 

provisioning, regulating, supporting, and cultural ecosystem services (CES) [1]. Moreover, 

MEA defined CES as a subcategory of ES that provides nonmaterial benefits that people 

obtained from ES such as spiritual, recreation, and aesthetic values [2]. Recent theoretical 

developments have revealed that there is limited attention has been paid to CES among 

mailto:asmaa.haggag@aswu.edu.eg
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different categories of ES when CES is be compared between other categories of ES [1]. 

Most of the publication related to CES are however focused on evaluating and discuss 

aesthetic and recreational values [3-6], educational values and cultural heritage [7,8]. In 

contrast, economic values are rarely been reflected by CES research [9]. 

Recent theoretical developments have revealed that there are more studies which 

using various methodological approaches in evaluating CES in an urban area, for example, 

Clemente studied the benefits of CES by using the interview method with the locals in the 

peri-urban area [10], and Peng used participatory mapping (PPGIS) to examine the main 

variables that affect transfer for CES in a rural area [11]. Also, Richards used social media 

photographs to indicate the spatial distribution of people's preferences for CES. On the 

other hand, most of the recent publications of CES research are however focused on 

explaining individual categories of CES like culture heritage [8], environmental education 

[7], and recreational and ecotourism [12,13]. The evaluation methods of CES can support 

practical application (e.g. landscape design and urban planning) and policymaking. 

‘Evaluation’ means the process of assessing the value of something. Scientific literature 

has suggested various expressions to recognize specific methodological approaches, the 

most common synonyms, including mapping, evaluation, valuation, accounting, 

quantifying, etc.  

In the literature review, it is apparent that there is a various classification of CES 

evaluation methods. For example, TEEB (2010) mostly has divided the assessment 

methods into preference-based methods and biophysical methods. Moreover, Martin has 

classified preference-based methods into the monetary method and non-monetary 

methods [14]. Although the problem of CES evaluation has been increasingly addressed, 

few efforts have focused on the kind of data sources and measurement units used in these 

methods to visualize them on maps. Additionally, how the CES evaluation method is 

associated with the kind of CES categories is rarely investigated. Nowadays, scientific 

research has been addressed CES mapping indicators and their evaluation methods. 

Furthermore, different methods and indicators have been used to assess and map CES 

[15]. In general, because of analyzing, mapping, or assessment of CES, CES indicator, or 

classified to primary and secondary mapping indicators. In this regard, this review 

collects various literature to discuss CES mapping indicators. For example, there are more 

studies which using various primary and secondary indicators to evaluate or mapping CES 

in an urban area, like Sinclair presented a methodological framework for evaluating 

recreation and tourism services through accommodation suitability as a primary 

indicator and use a various secondary indicator like; distance to resources, land cover, 

and accessibility [12]. Moreover, Paracchiniexplore the use of several tourist attractions 

as a primary indicator to assess the current state of recreation areas by using visitors’ 

numbers as secondary indicators [13]. So, it is necessary to collect the related indicators 

used for mapping CES as the first step towards assessing and mapping CES. 
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2. AIMS 

This review paper aims to collect and analysis previous studies concentrating on CES 

mapping methods and related indicators with measurement units and data sources to 

enable visualize CES on maps by illustrating; 1) the most common CES mapping methods 

and related indicators; 2) the availability of data source and related measurement units, 

3) the challenges for future study. To be more specific, we will focus on: What are the 

common methods for mapping CES and related indicators, and how many? What is the 

most common data source related to the evaluation methods? What are the measurement 

units that are extremely used with these methods? 

3. MATERIALS AND METHODS  

We conducted a comprehensive search of ScienceDirect, and Google scholar using the 

search terms (1) ” cultural ecosystem services” AND “evaluation methods”, and (2)” 

cultural ecosystem service” AND ”mapping indicators” to identify existing literature 

dealing specifically with mapping CES by applying this terms in titles, abstracts, and 

keywords (Figure1). The literature review was not limited by a fixed period or performed 

in a specific country or published in a specific journal. The search was perfumed from 

November 2018 to January 2019 for the first time, and we update the collected literature 

by applying the search for a second time from February 2019 to May 2019 (Figure1). In 

our search, we focused on literature that exactly addressed the evaluation of CES and Non-

English language publications were not conducted in this review. The search terms 

resulted in a total of 700 publications from Google Scholar and 500 publications from 

Science Direct, including journal articles, thesis, reports, and conference papers. After 

excluded gray literature and duplicates, 950 publications remained. Then, we verified 

their relevance to CES research and evaluation methods by checking titles, keywords, 

abstracts, and the full text to exactly select the studies addressed CES mapping methods 

and indicators. After, in-depth screening of papers, we conducted 80 papers that were 

read in detail and considered in our analysis and comparison (Figure1). We identified 

over 80 peer-reviewed papers that reported 10 empirical cases of various methods used 

between 2009 and 2019. We analyzed only 25 case studies publications that exactly 

relevant to CES evaluation methods and used indicators (see appendix A). 

4. RESULTS  

The results collected from the Science Direct and Google Scholar database in terms of the 

number of analyzed papers and the terms used in the search query are mentioned above 

(Figure 1). Moreover, the use of different and more specific terms in the queries affected 

directly the number of obtained studies about the topic. Obviously, results obtained from 

using term of ”culture ecosystem services AND evaluation methods” showed a limited set 

of papers dealing with the evaluation of CES (95 for the two databases). Moreover, 

combining the terms “cultural ecosystem services” and “indicators” in the second search 
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time indicate the results down further (60 for the two databases) and excluded the 

duplicate papers as well (-20 papers). In general, we identified over 80 peer-reviewed 

papers that reported 10 empirical cases of various methods used between 2008 and 2019. 

We analyzed 25 case studies publications that exactly relevant to CES evaluation 

indicators (see appendix A). 

 

 

Figure 1: Paper selection framework 

4.1. General Overview 

The result of papers analysis shows that case study papers referred to the evaluation of 

CES categories increased frequently from 2008 to 2019 (Figure 2). The publication 

average rate was 3 papers per year from 2008 to 2013, and the average rate was increased 

by 6 papers per year after 2013 based on our evaluation. 
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Figure 2: Number of publications per year 

 

Based on the continent of the study, which shows that over two-thirds of the studies 

(58%) presented case studies located in Europe. In contrast, less than a quarter of studies 

(22%) were located in America and Asia, and only one of the studies was located in Africa 

(2%), and no article from 80 selected publications finding in Australia (Figure 3). It is 

worth indicating that the remaining 18 percent of studies were review and theoretical 

papers about CES and these kinds of papers do not have geographical context or study 

area. Planned comparisons related to the country of the study revealed that the majority 

of the studies were in Germany; followed by China, then the UK and USA both of them had 

the same number of publications. Moreover, four types of research types were used in the 

publications namely; quantitative, qualitative, mixed, and reviews studies. First of all, it is 

observed that most of the publications which addressed CES based on mixed methods, 

besides more than half of studies used qualitative and quantitative methods (Table 1). 

 

Figure 3: The proportion of the publication per continent 
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Table 1: Number of papers per type of research 

Type of research Percent 

Quantitative 28 

Qualitative 26 

Literature review 14 

Mix-data source 32 

 

Most of the selected publications involved stakeholders (locals) to evaluate and identify 

CES. So, over half of the publications depended on locals to evaluate CES as stakeholder 

involvement. In contrast, only 6% of publications involved experts for the evaluation. 

Moreover, 14 percent of publications involved Specific stakeholders such as tourists and 

visitors (Figure 4). Several stakeholders are reported in the literature to evaluating CES. 

For example, Tenerelli, P., (2016) interviewed with tourists as well as visitors from South 

African national parks to assess whether tourist demands for CES falls into distinguished 

categories [18]. Likewise, Peng, W. (2019) interviewed Chinese who live in rural areas 

about CES and the changes in their preferences under the Grain for Green program [11]. 

Moreover, D’amato, D., (2016) included locals analyzes how a landscape site selection is 

associated with people’s preferences and perceptions related to CES [15]. 

 

Figure 4: The proportion of involved stakeholders 

4.2. CES Mapping Methods and Indicators 

The analysis results illustrated a various set of methods for evaluating CES categories 

were found, mainly due to the wide vision of aims the studies expressed. This study 

collected ten CES evaluation methods that employed different procedures, started from 

different theoretical backgrounds, and applied different techniques. For instance, GIS-

based mapping and participatory mapping [11,16], field observations, and expert-based 

scoring [5].  Most of these assessment methods were GIS-based, including GIS tools 

developed appositely for that purpose. The distribution of each CES category 
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corresponding to different methods is shown in Figure 5. The definition and description 

of the evaluation methods of CES have been addressed in Table 2. The most common 

evaluated category of CES was “recreational and ecotourism”, which was referred to in 6 

papers of 25 papers, followed by cultural heritage and aesthetic values (3 and 4 papers 

respectively). In Figure 6 other CES categories referring to the MEA framework (2005) 

are reported. Therefore, recreation and ecotourism were evaluated by the most of 

selected studies, followed by cultural heritage values and aesthetic values. Education, 

sense of place, and inspirational have received the least attention of the selected papers. 

The remaining papers evaluate multiple CES categories and also evaluated all CES 

categories (Figure 6). 

The type of data used in the analyzed studies had diverse sources, nature, and used 

measurement units (see appendix A). In that regard, most of the analyzed studies used 

data obtained directly from interviews and field data, and the interview methods were 

online and face-to-face surveys. While some were described as “semi-structured 

interviews” [6], others used field surveys which based on different pictures or 

photographs [5]. Likewise, other papers used spatial data like maps about land use/land 

cover like Ala-Hulkko, T. (2016) [16]. So, we can conclude that there are three main types 

of data sources (Pictures, Maps, and Written Sources), and these data can be collected 

from semi-structured interviews, face-to-face surveys, or spatial data likes land use/land 

cover maps.  

 

Figure 5: The distribution of each CES category corresponding to a different method  

The number of papers used the different types of data source have been reported in 

appendix A with the related primary and secondary mapping indicators with the related 

measurement units. Moreover, various indicators have been used for evaluating CES 

categories. Table 3 report how the selected indicators identify to the MEA (2005) 
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categories indicate big differences in addressed categories: but almost 76% of all 

indicators referred to “recreational and ecotourism”, followed by 53% referred to” 

cultural heritage and sense of the place”. 

 

Figure 6: Number of papers referred to all or individual CES categories 
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Table 2: The definition and description of the analyzed evaluation methods 

 

Methods Description CES Example 

Observation 
By looking at people behavior and actions to indicate 
the social value of CES 

Observes the number of visits to a park to derive the 
recreational importance of the area 

Document Looks at texts, images, or other forms of materials to obtain 
information about human preferences on CES 

Analyzes the number of photos taken by the public and in 
advertisements to indicate the aesthetic value  

Social media-

based 
Based on the social media data from various- sources to assess 
CES 

Uses the number of wildlife pictures posted on a photo-sharing 
website such as Flickr as a proxy to obtain the recreation and 
ecotourism values 

Interview 

Directly gains a deeper understanding of how and why people 
value CES through face-to-face interaction or other techniques. 
People are allowed to speak freely about their feelings and 
thoughts to obtain a better understanding of services such as a 
sense of place or inspiration 

Ask people about their feeling about CES to better 
understanding and determine the quality of these services 

 

Questionnaire Consists of a series of questions to gather information about 
CES from respondents 

Used to ask people to select from a various number CES to 
determine the most important categories of CES 

Q-method Uses written statements to categorize stakeholders into 
groups, corresponding to certain value orientations 

Analyzing individual beliefs, interests, and attitudes, through 
the Q-sorts and post-sort interviews, respondents’ distinct 
values regarding CES are revealed  

Participatory 

mapping 
Combines the tools of modern cartography with participatory 
methods to map the CES 

Asks people to indicate or mark where they perceived 

the CES in a given map 

Participatory GIS 
(PGIS) 

Combines participatory mapping methods with geographic 
information systems (GIS) 

Asks people to indicate or mark where they perceived 
the CES in a given map 

Public
 participation
 GIS(PPGIS) 

Emphasizes the local level promote knowledge production by 
local and nongovernmental groups  

Asks people to indicate or mark where they perceived the CES 
in a given map 

Scenario 

simulation 
Simulates future scenes with different CES capacities to 
provide advice to support policymaking and planning 

Using GIS and produce the predicted map 
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Table 3: Number of papers referred to CES indicators 

CES Categories No. indicators Indicators code 

Cultural heritage 16 (53%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 30 

Spiritual and religious 15 (50%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 22,23, 30 

Recreation and 

ecotourism 
23 (76%) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 28, 29, 30 

Inspirational 15 (50%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 22,23, 30 

Sense of place 18 (60%) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19,20, 21, 22, 23, 

30 

Aesthetic values 16 (53%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22,23, 30 

Education values 16 (53%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 20, 21,22, 23, 30 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

This review identified and described nearly 25 empirical studies involving the use of CES 

mapping methods with clear measurement units and data sources to evaluate cultural 

ecosystem services. As the following, we can discuss the relevant results and indicate future 

research needs. 

5.1. Overview of the selected studies 

Regarding the referred studies, CES have rather attracted attention in a wide set of studies, 

producing from multiple academic disciplines, and utilizing diverse approaches. Moreover, the 

research distribution is influenced by the geographical distribution of study areas. Results 

demonstrate that more of the recent studies are applied in Europe, in contrary to the Africa 

continent. A difference between these results can only be attributable to the lack of expertise, 

scientific resources, funds, and tools to follow CES research in Africa’s countries. So, countries 

are more advanced in science and technology, their contribution to the published literature is 

larger than those that are less advanced. This may be the reason why we found the majority of 

the case studies in Germany, China, the UK, and the USA.  

Interestingly, it is noticeable that there is a different distribution of publications among 

countries of the same continent. For example, Germany is the leading country concerning 

publishing articles concerning CES in Europe followed by Sweden; China is the leader in Asia 

followed by Japan. By comparing the results, it must be pointed out that the majority of the case 

studies were located in Europe on a local scale and followed by a global scale. On the other hand, 

a large number of selected studies in the broader literature have involved locals in the 

evaluation of CES followed by specific stakeholders and the lowest number of articles relies on 

experts in evaluation methodology. This may explain that involving the locals in the evaluation 
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is more effective than experts. Furthermore, through our research analysis, we observe that 

there is an increase in publications concentrate on evaluating and mapping CES. 

5.2. Evaluation methods and availability of data source 

This study describes various possible methods and data sources with measurement units for 

evaluating CES in environmental sciences and applications. Referring to the role of select the 

appropriate CES evaluation methods, there are many gaps and problems that we hope to reduce 

and solve in the future. Despite the advances in the CES mapping method, the way to select 

appropriate data sources and related measurement units of modeling methods and information 

are several and facing different challenges; as well as, in most of the studies, detailed 

methodological information was missing. So, we analyzed only 25 publications of 80 collected 

publications which exactly used accurate evaluating method framework and clear 

measurement units.  

Regarding the evaluation methods used in the selected studies, we found that more than half of 

the analyzed publications used more than one method in mapping [5]. Our analysis concluded 

that different methods are applied in a similar sequence in the evaluation process. To be more 

specific, at the beginning of an evaluation. Firstly, the required data source is generally obtained 

through three main methods, document, observation, and expert-based methods. Then, select 

accurate measurement units or methods used to assess CES, such as interviews, PPGIS, and 

photography-based questionnaires. Among them, data source “photo, maps, and written data” 

are often used repeatedly to verify and improve the research accuracy. For example, Peng, W. 

(2019) study in which the interviews have been e applied several times during the assessment 

process to improve the final questionnaire [11]. 

The type of data used in the analyzed studies had diverse sources and the nature of the applied 

method. As stated above, most of the analyzed studies used data obtained directly from 

interviews and field data, and the interviews were online and face-to-face surveys. Some were 

described as “semi-structured interviews”, and other surveys were based on different pictures 

or photographs. Furthermore, other papers used spatial data like maps about land use/land 

cover, and others used written data and maps available from different local public and private 

institutions. Overall, most of the selected publications used combination data sources, for 

example, Zwierzchowska I. (2018) use picture sources as the main data source and used maps 

to conduct the spatial analysis on the selected picture of the CES by using social media 

photographs as a measurement unit. Thus, few studies used one data source in the evaluation 

process, like, Riechers, M., (2018) used written data to evaluate CES values by using a 

questionnaire [19,20]. Therefore, we support interdisciplinary and transdisciplinary 

collaboration in the CES evaluation process, with special attention for the methods and skills 

from social sciences thus to better advance and support the evaluation process techniques. 

Furthermore, more evaluation methods and techniques must be developed to assess neglected 
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services like education and economic values. Finally, further research is needed on how to 

integrate the results of the evaluation methods into the practice framework of reality. 

This study has highlighted the evaluation methods and related data sources and measurement 

units. We have classified and analyzed 25 case study papers in this review. Furthermore, we 

have discussed how researchers combine different methods in the same evaluation process. We 

can conclude the following; firstly, at the beginning of the evaluation process, the searcher used 

e.g. document, observation, expert-based methods to collect information about CES and identify 

and classify them. Secondly, questionnaires, interviews, participatory mapping, etc., are used 

to evaluate CES as the final step in the evaluation. This combination shows great potential for 

accurate CES evaluation data and it provides ear preprocessor teachers to follow it. However, 

we should acknowledge the challenges of conducting this process. First, skilled researchers are 

needed who are familiar with all the methods and techniques, and the obtention of the proper 

data source and measurement units need a well-recognized researcher. Second, although 

questionnaires, interviews, participatory mapping, etc., are encouraged to be used in the final 

state it is difficult to find accurse measurement units of some special service, thus leading to 

the inability to integrate CES into the ES framework. Based on our evaluation of the obtained 

studies, the following recommendations are offered for future research on CES evaluation: 

 We recommend more attention have to be paid to evaluate other CES categories, 

especially those that are under-evaluated, e.g., cultural heritage, inspiration, and 

education values. 

 We suggest a harmonious classification system for all categories of CES and suggest the 

same descriptions of the same category in all the proposed classification systems. 

 We explain above the combination of methods used in evaluating CES and indicate the 

measurement units and type of possible data source which can be useful for collect data 

about these methods. 

 We emphasize focusing on other evaluation methods in addition to interviews, 

questionnaires, and PPGIS, such as the Q-method and narratives that can be useful to 

evaluate neglected services like the sense of place, cultural heritage values. 

 We suggest more research have to focus on CES mapping indicators and how can be 

applied in the reality to improve the accuracy of evaluation results, and that can be 

applied by collect the possible data source like maps and photos and written data. 

 In conclusion, we analyzed and discuss various challenges and problems for mapping 

CES categories and indicate the reasons for those problems and indicate how the 

researchers can overcome these problems in future research. Moreover, by analysis of 

the collected papers, we can determine what are the most common data source and 

measurement units can be used in mapping various categories of CES. 
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Appendix A: Publication used in our analysis 

Source 
Primary 
indicators 

Indicator 
code 

Secondary indicators 

Data sources for the analysis 

Pictures Maps Written 
sources 

(Lee et al., 2019) All CES  - Non-fixed + - - 

(Brown et al., 
2016) 

All CES  

1 

2 

- Population 

- Land cover 

- + - 

(Ives et al., 2017) All CES  3 - Distance  + (+) - 

(Zwierzchowska 
et al., 2018)  

All CES  

4 

5 

- Travel costs  

- Accommodation 

- (+) + 

(Langemeyer et 
al., 2015) 

All CES  

6 

7 

- Photographs  

- Landscape settings 

+ (+) - 

(Rewitzer et al., 
2017) 

Heritage 
inspiration 

- Not specified - - + 

(Clemente et al., 
2019) 

Aesthetic  8 - Viewpoint (+) +  

(Bieling, 2014) All CES  

9 

3 

10 

- Number of visitors 

- Distance 

- Green spaces 

- - + 

(Wartmann and 
Purves, 2018) 

Recreation 
and aesthetic  

6 

9 

- Photographs  

- Number of visitors 

- (+) + 

(Schirpke et al., 
2016) 

Sense of the 
place 

11 

12 

13 

-Sense of satisfaction 
of interests and needs 

- Sense of happiness   

- Sense of care with 
the place 

- (+) + 

(Figueroa-Alfaro 
and Tang, 2017) 

All CES  

10 

7 

- Green spaces 

- Landscape settings 

- (+) - 

(Riechers et al., 
2018)  

Cultural 
heritage 

14 - land use  - - + 

(Dou et al., 2017) 
Education 
value 

9 

3 

15 

- Number of visitors 

- Distance 

- Income 

- - + 

(Cooper et al., 
2016) 

Recreation 

16 

17 

- Freshwater  

- Recreation fishing 

(+) - - 
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18 - Bird watching 

(Stålhammar and 
Pedersen, 2017) 

Recreation - 
Not specified 

- (+) - 

(Ribeiro and 
Ribeiro, 2016) 

All CES 

19 

20 

21 

- Site location 

- Accessibility  

- Perception with the 
public. 

+ (+) - 

(Van Berkel and 
Verburg, 2014) 

Forest 
recreation  

20 

2 

3 

- Accessibility 

- Land cover 

- Distance 

- + - 

(Rall, Hansen and 
Pauleit, 2019) 

Aesthetic and 
Recreation 

21 

9 

- Landscape 
aesthetics 

- Number of visitors 

- + (+) 

(Stanik et al., 
2018) 

Aesthetic  6 - Photographs  + - - 

(Hutcheson et al., 
2018) 

All CES 

22 

23 

- Monetary value of 
CES 

- Number of threats 

- + (+) 

(Upton et al., 
2015) 

Cultural 
heritage 

- Not specified - + - 

(Soleiman et al., 
2017) 

Recreational  

24 

25 

- Recreation potential 

- Ecotourism 
potential 

- + - 

(Tenerelli et al., 
2016) 

Recreational 
and 

Ecotourism 

26 

27 

28 

29 

- Tourist attractions 

- Rare species 

- Tax value of 
accommodation 

- Forested cover 

- (+) + 

(Richards and 
Tunçer, 2018) 

All CES 

30 

4 

- Willingness to pay 
(WTP)  

- Travel costs  

- - + 

(Paracchini et al., 
2014) 

Recreation 9 - Number of visitors - + (+) 

+: data sources used for the analysis; (+): data sources partly used for the analysis; -: data sources not 

used 
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ABSTRACT 

Cultural ecosystem services (CES) are the non-material benefits obtained from 

ecosystems that contribute to human well-being. To date, communities and urban 

planning processes have given limited attention to CES in developing countries among 

different categories of ES due to the challenges and threats face CES in these countries. A 

systematic review aims were: (1) providing a general overview of the current state of CES 

research in developed and developing countries; (2) identify current and future 

challenges facing the evaluation CES in (peri-) urban area in developed countries; (3) 

analyze and evaluate the related results. To achieve our research aims, we are gathering 

various publications to discuss how the literature of CES was reflected in scientific 

publications and indicate the current state of CES research in the last five years. We 

applied two methodical steps to address our research aims; firstly, Data Gathering step: 

related to publication selection; secondly, Data Analysis step: related to classify the 

selected publications. For the current review, it is sufficient to point out that there is 

limited information about CES categories in peri-urban areas on the contrast in urban 

areas. Moreover, there is more different in the global distribution of studies with little 

knowledge of CES in developing countries. There is a need to develop CES categories with 

the ability to measure and assess changes in CES over time, and we recommend more 

research is required on what the challenges and threats that face sustainable use of CES 

in developing countries, how qualitative data on CES can be represented for practical use 

and how CES value is been evaluated by the locals in urban and peri-urban areas in 

developing countries. 

Keywords : Culture ecosystem service; Non-material values; Evaluation methods. 

1. INTRODUCTION 

The ecosystem services (ES) approach is a tool for sustainable development by Following 

the Millennium Ecosystem Assessment (MEA) in 2005 [1]. In general, ES is divided into 

four categories: provisioning (products obtained from ecosystems), regulating (benefits 

mailto:asmaa.haggag@aswu.edu.eg
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obtained from the regulation of ecosystem processes), supporting (necessary for the 

production of all other ES), and cultural services (non-material benefits) [2], so cultural 

ecosystem services (CES) have been included in many other typologies of ES and referred 

to variously as cultural, and CES is often generated interdependently from other ES [3]. 

Cultural ecosystem services are defined-by MEA - as a subset of ES that provide 

nonmaterial benefits such as spiritual enrichment, cognitive development, reflection, 

recreation, and aesthetic [2]. Until now, communities and urban planning processes have 

given limited attention to CES among different categories of ES, especially considering the 

relevant benefits can be obtained from these services [4,5], but compared to other 

categories of ES, there have been very few assessments of CES [6,7]. So CES should not be 

overlooked and deserve more attention [8]. CES are usually been under the values of 

direct use and CES suffer from poor integration in management projects [9,10]. By the 

exception of aesthetic values and recreational [3,11-14], and educational values and 

cultural heritage [15,16], CES are rarely been reflected by economic values [17-19]. In this 

regard, there are more studies which using various methodology approaches in 

evaluating CES in urban area, for example H. S. Robert, (2017)studied the benefits of CES 

categories by using the personal interview with public in the peri-urban area, and Greg et 

al [20]. G. Brown (2016) examined key variables that influence value transfer for cultural 

ecosystem services by using Participatory mapping (PPGIS) in rural area [21]. 

Nevertheless, the number of studies investigating culture ecosystem services in peri-

urban areas is less than 5% of all culture ecosystem services publications. 

Other recent studies are dealing with case studies coming from different disciplines, 

and a large number of studies have examined more CES indicators in urban area and few 

studies examined CES in peri-urban area [22-24]. D. R. Daniel (2015) presented a 

methodological framework for assessing different CES uses through the content analysis 

of photographs [25], and P. C. Marta (2019) explore the use of social media photographs 

to model the spatial distribution of people preferences for CES [26]. On contrary, there 

are some publication that dealing with individual indicators such as culture heritage [27], 

recreational [10], environmental education [16] and aesthetic and spiritual values [13]. 

Cultural ecosystem services researches attract disciplines including ecology, economics, 

and the social sciences, and uses a various range of research approaches. In spite of input 

from different disciplinary, methodological, and theoretical perspectives, there is a wide 

agreement that a satisfying level of understanding of many important values of cultural 

ecosystem services has not yet been obtained [22]. Thus, many challenges and gaps are 

being resulted from applying a spatial-based evaluation of CES, and recent studies have at 

most concentrate on mapping benefits rather than on CES provision itself [11]. Moreover, 

there are few literatures addressed CES in developing countries because of the challenges 

and threats that facing sustainability in CES in developing counters.   

Depending on recent literature review, there is a lack of understanding on CES in 

(peri-) urban area in developing countries, causing a poor perception of socio-ecological 

relationships and the different values people obtain from these services [4]. Moreover, 
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there are a need to develop CES categories with the ability to measure and assess changes 

in CES over time. Due to CES are nonmaterial’ and ‘invisible’ services compared with other 

material services, the evaluation of CES remains relatively ignored and poorly 

understood. Furthermore, the low availability of data and indicators related to mapping 

CES are a considerable barrier to evaluate all kinds of ecosystem service, especially CES 

[28]. On the other hand, the limitation between various CES categories are not evident, 

which caused to double challenges facing the determination of CES mapping indicators, 

for instance, the recreation value indicators are related to other CES mapping indicators 

like aesthetic and spiritual value indicators. So, it is very difficult to realize and determine 

the real value of each service [29]. Working with the concept of cultural services brings 

forth a number of challenges to ecosystem services accounting. One is the inveterate 

difficulty of promotion a clear relationship between potential CES that may be related to 

certain elements of the ecosystem; for instance, double counting or deceptive 

interpretations for the CES categories. Therefore, previously to making CES evaluation, it 

is important to an agreement to accurate definitions of each category of CES and 

determines the used respective measurement units, to avoid double counting or deceptive 

interpretations for the CES categories; like, when a specific site such as the spiritually 

related sites (churches, mosque, and sanctuaries) are defined as spiritual services, these 

should not also be included in the category of touristic sites [30].  

Overall, publications usually consider the usefulness of data on CES to inform and 

support decision makers [19], and we recommend more research is required on how 

qualitative data on CES can be represented for practical use and how CES value is been 

evaluated by the local in (peri-) urban areas in developing countries, and it is necessary 

to identify the policies and measurement must be taken by decision makers to  decrease 

a poor perception of the different values people obtain from these services in developing 

countries. So, finding a proper way to assess and measure CES in developing countries, 

not only mapping benefits but CES provision also, provide essential insights for future 

urban planning. This review can be a good starting point to improve current assessments 

of CES towards their inclusion, and we have to take more attention to the problems and 

challenges that facing the sustainable use of CES in developing countries.  

2. AIMS 

Our paper is focusing on three aims, we can discuss it as following; (1) providing a general 

overview of the current state of CES research; (2) ) discuss and compare the results based 

on the evaluation criteria; (3) highlight recent CES research and future research 

challenges. 

3. MATERIALS AND METHODS  

A systematic quantitative review was used to determine the publications explicitly 

dealing with CES peer-reviewed literature. To address our research objectives, we 
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conducted a comprehensive literature search to discuss how the literature of CES was 

reflected in scientific publications. From this literature, we applied three methodical 

process to address our research objectives (Figure 1) Process(1), Data Gathering, dealing 

with selection of the related publications by identify the used data base and search terms; 

Process (2), Data Screening and Cleaning, dealing with in-depth literature analysis of 

selected publication by applying specific criteria and determining publications exactly 

addressed CES; Process (3), Statistical analysis, dealing with Analyzing of all relevant 

papers depending on various categories (Table 1). The details are given in the sections 

below. 

3.1. Process 1: Data Gathering 

We used two search engines for scientific and academic research to choose the pool of 

previous literature that exactly dealing with CES such as Scopus and Science Direct 

databases, which conclude the world’s largest citation databases of peer-reviewed 

research literature. We used various levels of analysis by collecting quantitative and/or 

qualitative data (see Figure 1). Firstly, we used the set of terms, we can indicate it as 

following: 

 “cultural ecosystem services” AND “indicators”; 

 “cultural ecosystem services” AND “Urban planning”; 

 “cultural ecosystem services” AND “Urban" 

 “cultural ecosystem services” AND “indicators” AND “evaluation methods” 

 “cultural ecosystem services” AND “Peri-Urban". 

We are aware that the selected publications do not cover all number of publications 

that mentioned the research terms related to CES. Actually, there are also various studies 

that might not use the term “culture ecosystem services” but including “culture ecosystem 

services analysis” because they are from a lot of academic and scientific background.  
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Figure 1: Methodical Steps. 

3.2. Process 2: Data Screening and Cleaning 

For achieve our research objectives, we analyzed the collected publications based on 

three main criteria, and these criteria were applied on the initial pool of 1444 publication 

(see Table 1). The evaluation criteria included; focusing in publications which were 

published in 5 years, and then exclude duplicated literature found in both selected 

databases, finally exclude literature published in scientific specialties which are not 

related to our research (see Figure 1). Using the four selection criteria, for instance, we 

exclude duplicated literature found in both selected databases (n=954). We also excluded 

literature published in Scientific specialties which are not related to our research. 

Consequently,169 papers were excluded also, finally, we consider 50 scientific 

publications further in-depth literature analysis. Table 1 illustrates main steps of the 

review process. 

Table 1: Overview of the review process. 

process Procedure Results 

1.Data 

Gathering 

Database search on Scopus and Science Direct  1444 relevant publications 

(duplicates excluded) 

2.Data 

Screening 

Applied the selected criteria per paper 169 paper (from Applying 4 

criteria)  

3.Data 

Cleaning 

Screening of abstracts, guided by the questions: 

1. “Does the case study focus on (peri-) urban 

areas?” 

A total of relevant 

publications was identified 

50 publications 
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3.3. Process 3: Statistical Analysis 

In this section, the evaluation of selected publications was applied by using a subset of 

categories, we tested these categories and listed this data in a Table 2. We used Excel 

application to evaluate and compare the selected publication. This process helped us to 

evaluate the current state of publication regard to CES. The evaluation of 50 publications 

have been applied by classifying publications according to the category outlined in Table 

2 based on methods used in similar reviews [31,32]. Then number of publications in each 

category was presented using frequency tables and graphs (are explained in result 

section). 

4. RESULTS  

4.1 General overview 

The results acquired from Scopus and Science Direct databases in terms of resulted 

number of papers are shown in Figure 2. The set of terms used in the search query affected 

strongly on a number of publications. Furthermore, the use of different and more search 

terms in the queries allowed to better highlight the various number of researches about 

our topic. First, results from queries appeared a limited group of papers dealing explicitly 

with CES (50 for Scopus and Science Direct) out of the total literature about CES (1444 for 

Scopus and Science Direct). Combining the terms “Cultural ecosystem services” and 

“Urban planning” narrowed the results down further (184 for Science Direct and Scopus); 

when adding the term “Indicators” as a further attribute (577). While we used search 

terms “Cultural ecosystem services” and “Peri-urban" the relevant papers were decreased 

to 95 paper, and when combining the terms “Cultural ecosystem services” and 

“Indicators” and “Evaluation methods” search result decrease to 21 papers only. On the 

contrary, by using search terms “Cultural ecosystem services” and “Urban" the search 

result increased to 662 papers. These results clearly indicate that to date, only limited 

attention has been given to the provision of Cultural Ecosystem Services (CES) and 

evaluation methods. The 50 publications in this quantitative review were published 

within the half past decade, and an overview of the selected literature shows an increase 

in the number of publications over time (Figure 3). 

 

2. “Does the case study analyze CES or benefits 

provided to humans in an (peri-) urban area?” 

3.“Explicit use of the term ‘culture ecosystem 

services” 

4.Statistical 

Analysis 

Analysis of all relevant articles Results given in the section 

below 
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Table 2 - Criteria used to classify selected publications. 

Clusters Main criteria Sub criteria 

Subject area of publications Authorship discipline Multidisciplinary 

one discipline 

Geographical area of 

publications 

Scale of study Local (0-999 km2) 

Landscape (1000-9999 km2) 

Regional (10,000-99,999 km2) 

National/global (≥100,000 km2) 

A case study type Urban 

Peri-Urban 

Rural 

Combination 

Methodology and target 

groups 

Target group Specific stakeholders 

General public 

Experts 

None 

 

 

Figure 2: Search terms used in the academic database 

 

 

Figure 3: Number of publications over the years. 
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4.2. Publication analysis 

In this section, we will illustrate some evaluation results. Firstly, the majority of 

publications in this review has multidisciplinary authorships include a group of 

disciplines, e.g. sustainable resource management, social sciences, environmental 

management, ecological economics, ecological indicators etc., indicating the socio-

ecological nature of ecosystem services research. More than three-quarters (76%) of the 

publications came from different academic disciplines; and only 24% of publications came 

from one discipline (Table 3).  

Table 3 - Number of papers used one or Multidisciplinary. 

Academic 

discipline 
Number of papers Percent 

Multidisciplinary 38 76% 

one discipline 12 24% 

Total 50 100% 

According to the geographical area of publications, the majority of the case studies 

were in Germany (n=11); the others were in China (n=7), the UK (n=4), and the same 

number in USA (N=4), and all other country less then 3 publications. Interestingly, we 

observed a different distribution of publications among countries of the same continent. 

As some countries are more advanced in science and technology, their contribution to the 

published literature is larger than those that are less advanced.  For example, Germany is 

the leading country with respect to publishing articles concerning CES in Europe; China is 

the leader in Asia (Figure 4). Over a half of publications (50%) were at the local (0 to 999 

km2), while both regional (10,000 to 99,999 km2) and national or global scales were 

represented approximately a third (32%) of case studies (Figure 5). Moreover, only one 

publication represented landscape scale (1000 to 9999 km2). Within the 50 selected 

publications, twelve global assessments [33], and four regional studies in Europe and Asia 

were found, and the highest number of publications found in local scale [34-36]. 

 

Figure 4: Proportion of the total papers published in each continent 
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Figure 5: The percentage of papers per case study scale 

The papers were analyzed referring to different a case study type (urban, peri-urban, 

and rural type). Twenty-one studies (42%) referred to urban case studies, followed by 

twelve studies referred to combination case studies (24%), while six (12%) referred to 

rural case studies and these percentage is low because we didn’t use "rural area" in search 

terms engine, and only two studies referred to (peri-)urban case studies (4%). Remaining 

18% of the case studies did not have a precise geographical context (Figure 6). In this 

review paper, we found that few publications addressed specific values of CES categories 

in a case study type. For example, we can find the most in urban area (8 publications). On 

contrary, there were no publication addressed specific values of CES categories in other a 

case study type (peri-urban or rural). On other hand, there were a large number of 

publications represented multi-categories of CES, and the same case, we found a large 

number of publications were represented in urban area (16 publications), while six 

publications were represented in rural area, and only one publication were represented 

in peri-urban area (Figure 6).  

Most of the selected publications involved or envisaged involving stakeholders to 

identify, assess, or otherwise value cultural ecosystem services.  Almost half the 

publications (24 publications) depended on the local in evaluation of CES as stakeholder 

involvement. In contrast, 6% of publications involved experts (10 publications). 

Moreover, a quarter of publications (7 publications) involved specific stakeholders, also 

more than a third of publications didn't involve stakeholder involvement. therefore, 

involving the local in the evaluation of CES was common in most of the selected 

publications (Figure7). For example, specific stakeholders in the studies by M. A. Judith et 

al. (2016) interviewed members of tourism as well as visitors from South African national 

parks to test whether tourist claims for CES fall into distinct categories [37]. P. Tenerelli 

(2016) included people to analyze how a landscape setting are associated to people’s 

preferences and perceptions related to cultural ecosystem services in mountain 

landscapes [38]. Likewise, Y. Dou et al. (2019) interviewed Chinese rural communities 
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about CES and the changes in their perception under the Grain for Green program (GFG) 

[39]. 

 

Figure 6: Number of papers per type of case study 

Figure 7 - The proportion of involved stakeholders 

5. DISCUSSION   

The present study confirmed the findings about the current state of CES research and 

current and future CES evaluation challenges and compare between the studies by using 

a various criterion. This result highlights that a new light has been casted on the 

challenges facing CES research. This analysis found evidence for little attention have been 

paid to CES in developing countries [42]. Another finding was that little information exists 

on CES derived from the (peri-) urban areas in developing countries like Africa’s 

countries. Overall, this study shows that there is limited understanding of CES in Africa. 

From these results it is clear that there is a lack of awareness about CES in both developed 

and developing countries. Moreover, publications in this review usually confirm that the 

usefulness of CES research are related to support decision-makers, rather than explain 

how these data can be useful for the local users, and explain how it can be maintaining, 
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evaluating, and measure [26,2]. It is worth discussing these interesting facts revealed by 

the results of the current state of CES research in both developed and developing 

countries. It is worth discussing these interesting facts revealed by the results of the 

current state of CES research in both developed and developing countries to discuss the 

recommendation for future research in these field and how the future research can fill 

this gap. 

Regarding the limitations of this review, it could be argued that our research 

discusses three types of publications, the first type, called conceptual focus, contained the 

theoretical publications, and this limitation is apparent in many publications resulted by 

recommendations or theoretical frameworks for evaluating and measure CES or 

addressed challenging concepts that face CES. The second type, called review 

publications. They included typically publications that did not use quantitative methods 

and concentrate mostly on direct drivers of change and the state of CES research over the 

years. The third, called a case study type. these publications included mostly publications 

that dealt case study and used quantitative methods, and, in this review, we focused on 

three groups, named urban, rural, and peri-urban groups. 

The analysis presented here has indicate that the state of the research distribution 

influenced by geographical distribution of study areas. Results demonstrate that more of 

the recent studies are applied in Europe [18], in contrary in Africa. A difference between 

these results can only be attributable to the lack of expertise, scientific resources, funds 

and tools to follow CES research in Africa’s countries. So, countries are more advanced in 

science and technology, their contribution to the published literature is larger than those 

that are less advanced. This may be the reason why we found the majority of the case 

studies in Germany, China, the UK, and USA. On contrast, the lowest number of 

publications are found in Africa’s countries. Interestingly, it is noticeable that there is a 

different distribution of publications among countries of the same continent. For example, 

Germany is the leading country with respect to publishing articles concerning CES in 

Europe, followed by Sweden; China is the leader in Asia followed by Japan [33,15,22,16]. 

It is important to note, that most of the selected publications involving general public in 

the evaluation of CES followed by specific stakeholders and on contrast, the lowest 

number of articles relies on experts in evaluation methodology. This may explain that 

involving the locals in the evaluation is more effective than experts. 

5.1. Challenges and future research needs 

In this study, we analyzed and showed a various problem facing CES research, and these 

problems may result from three interacting circumstances. First, a lack of conceptual 

explanation and ambiguity in the use of CES categories for urban contexts. Second, double 

counting or deceptive interpretations for the CES categories are other critically challenges 

facing CES mapping. Third, the lack of a specific classification system. To be more 

specifically, recreation and ecotourism have rather clear definitions, on the contrast, we 

can observe that the inspiration or sense of place are most of CES categories mysterious. 
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This fact can be seen as being problematic, because the existing primary international 

definitions of CES (e.g.,TEEN) are still dialectical [40]. As we mentioned previous, CES 

categories have a various barrier of evaluation like the lack of a specific classification 

system. For example, in MEA classification system, the recreation category can be 

determined easily as ‘recreation and ecotourism’ and determined as ‘recreation and 

tourism’ in TEEB [41]. On the contrast, for other CES categories, it is hard to find 

equivalent classification categories in the three mentioned international classification 

systems. Because of that, the studies analysis and comparing in some cases is difficult if 

authors use different classification systems. Therefore, previously to making CES 

evaluation, it is important to an agreement to accurate definitions of each category of CES 

and determines the used respective measurement units, to avoid double counting or 

deceptive interpretations for the CES categories. These various problems make the 

selection of suitable used data source and measurement units very complicated for CES 

categories. Due to all of these problems mentioned above, more researchers focus on a 

single clear CES category – like recreation and ecotourism – to mapping CES categories in 

separate researches. Admittedly these results caused in ignoring more other categories. 

6. CONCLUSION 

This review identified a body of work that theorized the possibility usefulness of 

applying data related to CES values and benefits by focusing on urban areas in developed 

countries to increase understanding of CES and support decision making in a variety of 

contexts in these areas. However, there is limited publications of how categories relating 

to CES are practically represented in developing countries (related to Africa continent) to 

inform and support decision makers in these countries; and the efficacy of such 

performance for decision makers such as at the local government level. At to date, it is 

unclear how best to represent, and display data related to CES categories in peri-urban 

area in developing countries to transfer and visualize CES for decision makers. We can 

highlight the following recommendations and future work for further cultural ecosystem 

services research in (peri-)urban areas environments: 

 Ecosystem services research field should increase to provide a stronger 

knowledge of how the concept of CES can be useful for urban planning in (peri-) 

urban areas. 

 The need for planners and urban managers to understand and appreciate social 

and economic factors, including poverty-related forces underpinning urban 

growth sustainability in ecosystem services  

 It is important to take more attention to CES in peri-urban areas in general and in 

developing countries especially 

 More awareness has to be paid to challenges and threats that facing sustainable 

use of CES in developing countries such as Africa’s countries. 
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 Increase research in sustainability and CES mapping and evaluation in developing 

countries. 

 Future research must focus in future impacts of climate change and temperature 

and its effects on CES in Africa and how we can predict these impacts to protect ES 

from degradation. 

 More of studies have to apply in coastal cities in Africa to protect these areas from 

the predicted sea level rising (such as in Egypt). 
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ABSTRACT 

Due to stricter environmental legislation and implementation of the concept “Waste 

valorization”, food and agricultural wastes have been utilized for biofuel production. In 

the platform of biorefinery, several approaches have been considered for the production 

of biodiesel, bioethanol, biooil, biomethane, and biohydrogen. The major challenge to 

produce biodiesel from waste frying cooking oil is the presence of free fatty acid which is 

transformed into soap during base-catalyzed transesterification reaction. Therefore, acid 

and base-catalyzed esterification reactions have been adopted prior to the base-catalyzed 

transesterification reaction. For the development of bioethanol, pretreatment of 

lignocellulosic materials has been performed for the delignification process and obtain 

fermentable sugar. In later exercise, their fermentation with Saccharomyces cerevisiae has 

been performed. The pyrolysis process of agricultural and food wastes has been 

considered for the development of biooil, pyrogas, and biochar. In several cases, 

secondary pyrolysis of biooil has been performed. Anaerobic digestion of agricultural and 

food wastes has been considered for the production of biomethane. Furthermore, solid 

residue of anaerobic digester has been utilized for biooil production by pyrolysis process. 

Fermentative production of biohydrogen has been performed by microbial consortia by a 

dark fermentation process. It is believed that this review will be a ready reference for the 

future research community. 

Keywords: Agricultural and food waste, Biodiesel, Biooil, Biomethane, Biohydrogen 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

In growing and advanced human civilization, demand and consumption of fossil 

fuel have a sharp increasing trend. It has been reported that world total fossil fuel 

consumption during 2018 to 2050 might be 378 Gtoe and that 378 Gtoe fossil fuel might 

emit 1122 Gt of CO2 into the atmosphere [1]. In that context, concept of several types of 

renewable energies, such as wind, geothermal, solar, and hydro have come to forefront. 

Several disadvantages of renewable energy, such as higher upfront cost, unavailability 

around the year and around the globe, and low storage capability are reported [2,3]. 

mailto:ahmadabubakarsale@gmail.com
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Scarcity of fossil fuel, their negative impact and limitation of above-mentioned renewable 

energy encourage scientists to search other renewable fuel sources and associated 

technologies [3].  

In agricultural process and food industries, wastes are generated in various steps, 

such as pre-harvest, harvest, and post-harvest stages [4]. According to the statistical 

report, published by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

around one-third of food produced for human consumption is wasted around the globe. 

It is expected that by 2050, the quantity of food waste may be more than twice of the 

current amount [5]. However, primarily, food and agricultural waste are composed with 

lignocellulose, protein and fat, several secondary metabolites, such as polyphenols, 

terpenes, alkaloids are also present in there [6]. Therefore, it may expect that utilization 

of food and agricultural wastes can reduce the nutrient loss and bring an economic boom 

in agriculture and food industry. 

2. AIMS 

It may realize that development of biofuel might be a three-fold solution of minimizing 

pollution, dilemma of energy crunch, and ultimate utilization of food and agricultural 

wastes. In present review, concept of biorefinery from food and agricultural wastes has 

been represented in comprehensive way. 

3. BIOFUELS IN BIOREFINERY  

Biofuel is a generic term referred to fuel in any form and state that are originated from 

renewable feedstock. The of biofuel reduces the dependency on petroleum, and emissions 

of greenhouse gases [7]. Biorefinery concept employs the wide range of technologies that 

are able to convert biomass resources, such as wood, grasses, leaves etc. into their 

primary building blocks such as carbohydrates, proteins, and triglycerides, and further 

converted to value added products, such as biofuels and chemicals [8]. Thermochemical 

treatment (pyrolysis) of food and agricultural wastes produce biooil and pyro gas. Waste 

frying cooking oil from restaurant and catering industry are converted to pool of ester, 

which are known as biodiesel. Pretreatment of lignocellulosic materials, such as 

agricultural and food wasted produces abundant number of monosaccharides. Those are 

more amenable to produce biomethane, biohydrogen and bioethanol through microbial 

fermentation. In Figure 1, different approaches in biorefinery from agricultural and food 

wastes are represented [9, 10]. 

 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

 
Szent István Egyetem - 42 - 2020. december 7. 
   

 

Figure 1: Concept of biorefinery from agricultural and food wastes. 

3.1 Biodiesel 

Biodiesel is a renewable energy, which is a mixture of esters, produced through 

interchange of alkoxy moiety of ester with alkyl group in alcohol. Biodiesel is produced 

from a variety of feedstocks, such as vegetable oils, waste cooking oils and animal fats 

[11]. The biodiesel produced by trans-esterification reaction. At the end of reaction, 

esters, known as biodiesel and glycerol as by product are produced. In transesterification 

reaction, acid catalysts, such as sulfonic acid or sulfuric acid are used. Furthermore, base 

catalyst, such as, sodium hydroxide or potassium hydroxide are also used. The 

disadvantage of producing biodiesel from waste frying cooking oil is formation of soap, 

which reduces the yield of biodiesel. It can be solved by sequential use of acid catalyst and 

base catalyst [12]. In Figure 2, process for the production of biodiesel from waste cooking 

oil is represented. 

 

Figure 2: Industrial process for production of biodiesel from waste cooking oil. 

3.2 Bioethanol 

Traditionally, bioethanol is produced from lignocellulosic materials, which can be easily 

converted to monosaccharide by pretreatment process and subsequently fermented to 

ethanol by Saccharomyces cerevisae [13]. Several pretreatment processes, such as 

physical, chemical, physicochemical, and biological route or their combination is 

employed as a pretreatment of Food and agricultural waste. The thermal pretreatment 
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may lead to the Maillard reaction, which reduces the amount of fermentable sugar [14]. 

In the last stage, bioethanol purification is performed by distillation or membrane 

process. In Figure 3, process for the production of bioethanol from lignocellulosic 

materials is represented. 

 

 

Figure 3: Process for production of bioethanol from food and agricultural wastes. 

3.3 Biooil 

 Bio-oil from food and agricultural items are produced by pyrolysis process in absence of 

oxygen and presence of non-reactive gasses [15,16]. Pyrolysis of food and agricultural 

wastes is performed at high-temperature, around 500 ᵒC in an inert atmosphere and 

liquid product-biooil, solid (char) and non-oxidized gases are produced [17]. In some 

cases, pyro-oil or pyro-gas is considered for pyrolysis again, known as secondary 

pyrolysis process [18]. Common catalysts for pyrolysis process are silica, alumina, zeolite 

[19]. In Figure 4, process for production of biooil from food and agricultural wastes is 

represented. 

 

Figure 4: Process for production of biooil from food and agricultural wastes. 

3.4 Biomethane 

Production of biomethane from food and agricultural wastes through anaerobic 

fermentation is one of traditional concept in the platform of biorefinery [11]. Before 

anaerobic digestion, size reduction of food and agricultural wastes is performed in some 

cases. Several biochemical reactions, such as hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, and 

methanogenesis are involved for biomethane production. During anaerobic digestion, 

carbon-di oxide is also produced, which is separated from methane by simple absorption 

with potassium hydroxide. In some cases, solid residue, obtained at the end of production 
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of biomethane is considered for pyrolysis to obtain pyro-oil [20]. In Figure 5, process for 

production of biomethane from food and agricultural wastes is represented. 

 

 

Figure 5: Process for production of biomethane from food and agricultural wastes. 

3.5 Biohydrogen 

Biohydrogen is considered as a sustainable green fuel and its production from food and 

agricultural waste has received attention of the research across the globe [11]. Hydrogen 

is used as compressed gas and has a high energy yield (142.35 kJ/g). Biohydrogen can be 

produced through direct photolysis, indirect photolysis, photo-fermentation, dark 

fermentation through process [21]. Combining dark and photo-fermentation was found 

to be the ideal route for the highest possible theoretical biohydrogen yield by microbes-

involved process [11]. Prior to fermentation process, pretreatment of the food and 

agricultural wastes can be done through physical, chemical, physicochemical, and 

biological route to increase biohydrogen yield [22]. Beside the conventional fermenter, H-

Type bioreactor with proton-exchange membrane is also used for biohydrogen 

production [23]. In Figure 6, process for production of biohydrogen from food and 

agricultural wastes is represented. 

 

 

Figure 6: Process for production of biohydrogen from food and agricultural wastes. 
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4. CONCLUSION  

Application of bioprocesses for production of sustainable fuels from food and 

agricultural wastes has been introduce the concept biorefinery. Several approaches have been 

considered for the production of biodiesel, bioethanol, biooil, biomethane, and 

biohydrogen from food and agricultural wastes. However, it is considered as holistic 

approach, several challenges are noted. However, low cost feedstock to produce biofuel 

may reduce their limitations, high processing cost and lower yield are considerable 

drawbacks. Therefore, research towards process intensification for development of 

biofuels are needed. It is expected that present review will receive attention in different 

research communities. 
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ABSTRACT 

Nature has always been a source of inspiration for not only artists, but also philosophers, 

architects, scientists and anyone with the intent of inventing or creating in any domain. It 

goes similarly to the field of landscape design, in which we have witnessed many examples 

where natural features were used as symbolic elements of manmade landscapes and 

gardens. This study focuses on the cases where landscape architects were inspired by 

dynamic natural patterns, and even the process of pattern formation itself, and on the 

different ways they used to communicate those patterns in their designs, ranging from a 

straightforward duplication to abstraction and subtle references. The study adopts the 

categorization of natural patterns by Peter Stevens1 and aims to discuss the basic types of 

natural patterns and detect them in manmade designs.   

 

Keywords: Natural Patterns, Landscape Design, Design Language. 

1. INTRODUCTION 

Patterns are complex phenomena and have many constituent elements. One way to 

understand these phenomena is to understand the underlying process of their formation 

and study the numerical relationship as the main leader of this process. Another way, 

which is more visual/artistic and more related to the result and the product of the 

phenomenon, is to describe their properties, such as (position, orientation, shape, texture, 

density, colours, repetition, rhythm, balance, scale, symmetry, hierarchy, continuity, 

interlock, etc.). As this study is concerned more with the morphological appearance of 

natural patterns, and to deal with all aspects of the topic coherently, it finds the second 

way more suitable and allows detecting the key characteristics that would help to 

condense natural patterns into basic two-dimensional models. 

 

                                                      
1 Peter Stevens is an architect and author of “Patterns in Nature” published in 1974 that categorizes various 
patterns found in the natural world based on observation of examples of patterns with linkage to some of the 
formation processes. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

The main materials are aerial photos of natural phenomena, which were collected by 

using Google earth and other websites specialized in geography. Those photos were 

analysed and categorised into basic types of patterns in order to use them as a simple 

reference when discussing some landscape design projects.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

A pattern is defined in the dictionary as follows: a regular arrangement of lines, shapes, 

or colours, a particular way in which something is done, is organised, or happens2 

a repeated decorative design3 

a style, a plan or diagram used as a guide in making something, a standard way of moving 

or acting, a model worthy of imitation, a representative sample [1]. 

This paper is discussing natural patterns as a visual product of natural processes, focusing 

on the morphological features of natural patterns, their shapes, lines and arrangements. 

Therefore, this study defines Natural Patterns as following: 

The visible regularities of form found in the natural world and created by 

natural processes displaying a repletion of distinctive properties such as shape, 

texture, colours, rhythm, orientation, scale, hierarchy, etc. 

Types of natural patterns 

Categorizing natural patterns in two-dimensional models seems to be a challenging 

mission considering the tremendous variety existing in the world and the long-term 

processes that shapes those types, in addition to many other external variables affecting 

those processes. However, many researchers and studies have attempted to identify those 

types of patterns. Peter Stevens identified some basic types of pattern as the result of 

topological studies of lines joining a pattern of dots. He concluded that, despite the 

tremendous variety existing in the world, there are limitations to the possible range of 

patterns, mainly due to the restrictions imposed by spatial dimensions [1].  The basic 

patterns in nature identified by Stevens are: 

spirals meanders branches explosions Packing and cracking  [2] 

                                                      
2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pattern  
3 https://www.lexico.com/definition/pattern powered by Oxford  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/regular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pattern
https://www.lexico.com/definition/pattern
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Stevens had a key linkage that the similarity in morphological patterns emphasizes the 

subsequent importance of similarity in pattern formation processes, and that is why it is 

possible to adopt this categorization of pattern types.  

Figures 1 and 2 demonstrates two-dimensional basic patterns in relation to coherent 

natural phenomena. 

 

Figure 1. Basic patterns formed by joining dots based on Peter Stevens’ theory (a: spiral, 

b: meander, c: branching,      d: explosion, e, packing, f: cracking). Source: [1] 

 

Figure 2. Natural phenomena (1: The Richat Structure, 2: Owens River meander, 3: 

Yarlung Tsangpo river, 4: Mount Fuji, 5: Giant’s Causeway columnar jointings, 6: (Dry 

earth surface). 

Source: Authors own construct using internet photos. 

Recognition and communication 

The complex nature of patterns suggests that human recognition of those patterns can be 

variant. How we perceive and understand patterns can be dependent on the individual’s 

own experience, knowledge, background, aesthetic and emotional response.  

In that sense, the interpretation of such patterns can manifest in several forms. There are 

many ways of how landscape designers communicated their ideas and their 

interpretations of natural patterns, the language differ from abstraction to mimicry, 

emulation, replication, memisis, copy, trace, etc.  

Furthermore, there are many tools and resources that makes patterns easier to interpret 

nowadays, for example, Google earth and the high resolution satellite images it provides, 

or LEDAR technology. We are now able to detect not only the pattern but also its evolution 

over time, and thus to develop a better understanding of its formation process. We have 

the possibility to not only copy the model from nature, but also to mimic the process to 

develop new models or restore missing parts.  
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Darling Harbour Water 

Fountain, Sydney  

Pattern type -  spiral 

Neugestaltung Tessiner 

Platz, Zurich  

Pattern type - cracking 

OFL Zighizaghi urban 

garden, Favara 

Pattern type - packing 

Peak in Cloud, 

Shanghai 

Pattern Type - 

meander 

Figure 3. Examples of urban landscape projects inspired by natural patterns. 

Source: Authors own construct using internet photos. 

Figure 3 demonstrates how natural patterns can be inspirative to landscape architects. 

The natural phenomena can be integrated in the design concept as functional or 

decorative elements distributed around the site, or it can be loud and clear and quite 

intensive by encompassing the whole site. 

4. CONCLUSION 

Landscape architects have used different approaches over the history in communicating 

their ideas through their designs, considering these attempts of giving meaning to 

landscape and communicating the context of a design as a source of the design’s 

significance, and nature has always been a great source of inspiration and one of the 

reliable ways to insure achieving this “meaning” in their designs. 

Nowadays, we can observe variant innovative interpretations of natural patterns 

especially with the presence of new technologies and tools that allow a better detection 

and understanding of both morphological and structural nature of the phenomenon as a 

source of inspiration. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A cikk a városi vadon – urban wilderness - létrehozásának lehetőségeit vizsgáló, 

2020 őszén elindult doktori kutatáshoz fűzhető. Célja olyan példaértékű, iránymutató 

módon létrehozott parkok vizsgálata, amelyek szukcesszió kiaknázására épülő tervezési, 

fenntartási megoldásai, hazánk közepes és nagy kiterjedésű közparkjaiban is 

kamatoztathatók. Két nemzetközi példát vizsgál, amelyek között a kapcsot a szukcesszió, 

mint tervezési eszköz alkalmazása jelenti. Területükön az extenzív zöldfelület-fenntartás 

dominál, serkentve a természetes élőhelyek megtartását, gyarapodását, spontán 

létrejöttét.  

A módszertan gerincét űrfelvételek elemzése képezte. A műholdképek kronológiai 

sorrendben történt vizsgálata feltárta az extenzíven fenntartott területek sorsát, valamint 

követhetővé tette a parkok szukcessziós sorait. Az így kapott, a növényzet minőségét, 

kiterjedését és struktúráját jellemző adatok betekintést nyújtottak az extenzív 

fenntartással menedzselt, alapvetően hosszútávon megfigyelhető szukcessziós 

folyamatokba is. További, hasznos, a parkokat jellemző adatokkal, az azok létrehozásában 

és fenntartásában közreműködő tervezőirodák, intézmények szolgáltak. Az eredmények 

rávilágítottak mind a megközelítési mód, mind az extenzív fenntartás élőhelyteremtő és 

megtartó képességére. Alátámasztják, hogy hasonló vagy nagyobb léptékű, hazai 

parkjainkban, a kiterjedésbéli keretek adottak az élőhelylétesítési törekvések számára. 

Kulcsszavak: tájépítészet, városökológia, szukcesszió, fásszárú, extenzív 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A gyorsuló urbanizációs folyamatok, valamint az infrastrukturális beruházások 

további terheket rónak a természetes életközösségekre, azokat egyre inkább 

fragmentálva. Ugyanakkor, a veszélyeztetett, természetes élőhelyeken túl, nem 

hanyagolhatóak el a városszövetbe ékelődő, egykor természetes, megőrzött, valamint 

emberkéz által létrehozott biotópok sem. Utóbbiak számára a városi zöldfelületek 

biztosítanak helyet, mint például a cikkben is vizsgált közparkok. A zöldfelületi elemek 
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rendszere alkotta zöldhálózatok a városok ökológiai kiegyensúlyozottságának fontos 

alappilléreit képezik. Menedéket nyújthatnak a városokba szorult, esetleg oda beköltözött 

növény- és állatfajok számára. Az ökoszisztéma-szolgáltatások széles körét kínálják, így 

megfelelő fejlesztésükhöz és megőrzésükhöz nem fér kétség. Kutatásaim fókuszában a 

megfelelő, kortárs tájépítészeti eszközökkel létrehozott, extenzív formában kezelt és 

fenntartott, fásszárú növények által uralt, új élőhelyek létesítési módjai, lehetőségei 

állnak. 

2. A MUNKA CÉLJA 

A cikk célja, hogy nemzetközi példák nyomán bemutassa a városi természetes vagy 

természetközeli élőhelyek létrehozásának gyakorlatát, a svéd Ankarparken, valamint a 

német Alte Flugplatz példáján. A vizsgált projektek iránymutatást nyújthatnak a 

tekintetben, hogy hazánk közparkjainak kapcsán, milyen megközelítési módok állnak 

rendelkezésünkre. Disszertációm szakirodalmi kutatásához szervesen kapcsolódva, két 

esettanulmány bemutatására, elemzésére kerül sor. A két mintaterület közös vonása a 

szukcesszió lehetőségeinek kiaknázása, valamint az extenzív fenntartás, mint 

menedzsment eszköz alkalmazása. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A módszertan gerincét űrfelvételek elemzése képezte. A műholdképek vizsgálata feltárta 

az extenzíven fenntartott területek sorsát, valamint követhetővé tette a parkok 

szukcessziós sorait. Az így kapott, a növényzet minőségét, kiterjedését és struktúráját 

jellemző adatok betekintést nyújtottak az extenzív fenntartással menedzselt, alapvetően 

hosszútávon megfigyelhető szukcessziós folyamatokba is. További, hasznos, a parkokat 

jellemző adatokkal, az azok létrehozásában és fenntartásában közreműködő 

tervezőirodák, intézmények szolgáltak.  

Az első mintaterület a 2001-ben kivitelezett, SLA iroda által tervezett, svédországi 

Ankarparken. 2,9 ha kiterjedésű, Malmö északnyugati partján fekszik. Sűrű beépítésű, 

lakó-, logisztikai-, valamint kikötői funkciót is ellátó városrészbe ékelődik. A tervezők 

célja egy olyan, a honos flórát reprezentáló park létrehozása volt – a svéd égererdőktől 

kezdve, egészen a sósvízi élőhelyekig -, amelynek területén a különböző biotópok jellemző 

növényzetét telepítve, a svéd fauna számára is kedvező életfeltételeket tudnak teremteni. 

[1] 

A második mintaterület a németországi Frankfurt Am Main település egykori, 7,7 

hektáros, mára tudatosan felhagyott, közparkká nyilvánított és zömében extenzíven 

kezelt reptere. Az Alte Flugplatz a II. Világháborút követően, az amerikai hadsereg által 

használt, felügyelt reptérré vált, később, 1992-ben bezárásra került. 2003-2004-ben a 

GTL német tájépítésziroda tervei alapján rehabilitáción esett át. A látogatáshoz, aktív és 

passzív rekreációs lehetőségek megteremtéséhez szükséges, minimális beavatkozásokon, 

valamint az intenzíven fenntartott központi, funkcionális parkrész megtervezésén túl, a 

természetre és így a szukcesszióra bízták az egykori reptér visszahódítását.[2] [3] 
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A hazai szabályozási tipizálásnak megfeleltetve, a kiválasztott parkok méretüknél fogva 

közparknak minősülnek, kiterjedésük meghaladja az 1 hektárt. A mintaterületek 

kiválasztása során, az eltérő települési, elhelyezkedési kontextuson túl, szempontként 

jelentkezett az OTÉK által támasztott, kiterjedésbéli követelmények teljesítése is. [4] 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

Az Ankarparken esetében erőteljesen lehatárolt, kis kiterjedésű – 0,7 ha (24%) – 

extenzíven fenntartott növényállományról beszélhetünk, amelyet 0,55 ha (19%) fásszárú 

állomány, valamint 0,15 ha (5,2%) vízparti növényzet, zömében nádas alkot. Az 

intenzíven kaszált gyepfelületek – 0,68 ha (23,5%) - által közrefogott, sűrűn beültetett 

fásszárú foltok életképesek, fejlődésük töretlen maradt, a partmenti, telepített vízparti 

növényzet ütemesen gyarapodott – 0,15 ha (5,2%). A malmöi projekt területe sokkal 

intenzívebben fenntartott és használt, szemben a frankfurti példával. A koncentráltan, 

léptéküket tekintve, pontszerűen létrehozott biotópok életképesek, állapotuk szinten 

tartható extenzív menedzsment eszközökkel. A park belterületi, intenzíven beépített, 

lakó- és logisztikai funkciókban gazdag települési kontextusban helyezkedik el. A 

mesterségesen létrehozott, természetközeli élőhelyek aktív parkhasználattal társulnak. 

Az Alte Flugplatz külterületi fekvésű, laza beépítésű, alacsony népsűrűségű lakóövezetben 

helyezkedik el. Területén a műholdfelvételeknek köszönhetően jól követhető a 

szukcesszió folyamata: a fásszárú növényzet - 4,35 ha (56,5%) -, valamint a vízparti 

társulások – 0,32 ha (4,2%) – tetemes gyarapodása figyelhető meg az utóbbi 15 évben.  

Gyepfelületekből - 1,14 ha (14,8%) – mindössze 0,15 ha (1,9%) intenzíven fenntartott. A 

természet fokozatosan hódította vissza az egykori katonai repülőtér területét. A 

szukcesszió útján, extenzív fenntartás mellett létrejött élőhelyek aktív parkhasználattal 

társulnak. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A fenti példák alapján látható, hogy található mód extenzíven fenntarott, a szukcesszió 

törvényszerűségeit kiaknázó, új élőhelyeket teremtő, akár egészen kisléptékű – 

Ankarparken –, akár nagyobb kiterjedésű – Alte Flugplatz –, közparkok létrehozására is. 

További vizsgálatra érdemes a fent bemutatott módszerek honosítása és azok alkalmazási 

lehetőségeinek kutatása, hazai közparkjaink területein is. 
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ABSTRACT 

The energy, macronutrients, sugar and salt content of 177 ready-to-eat meals at different 

brands and packaged in different packaging materials were collected from the leading 

supermarkets in Hungary, relying on the nutritional information on the meals’ packages 

and classified based on gastronomy to traditional Hungarian and innovative meals, to be 

compared with the nutritional guidelines published by the World Health Organization 

(WHO). No ready-to-eat meals fully complied with the WHO recommendations. The 

traditional Hungarian meals were more likely to comply with the recommended energy 

derived from protein (27.9% v 13.7% p = 0.025). The innovative meals were more likely 

to comply with the recommended energy derived from fat (30.1% v 15.4% p = 0.019 and 

carbohydrate (32.9% v 2.9% p < 0.001). In general, ready-to-eat meals tend to be high in 

fat, saturated fatty acids, protein and sodium, low in energy and carbohydrate and proper 

sugar content. Further research should investigate the micronutrients content and the 

role of such meals in the people’s diets. 

Keywords: gastronomy, convenience foods, ready meals, nutrition, Hungary. 

1. INTRODUCTION 

Ready-to-eat meals (RTE) placed on the market in retail or single-dose food delivery 

market considered one of the fastest growing markets of the easily accessible foods. The 

importance of ready meals in the food markets has been growing steadily over the past 

years [1]. In 2019, the global revenue of ready to eat meals was 98.12 billion USD; the 

biggest share goes to Europe with revenue equal to 29.83 billion USD. It is estimated that 

the global revenue will reach 122.95 billion USD in 2024 and 39.36 billion USD in Europe 

[2]. In Hungary, the RTE market revenue was €359 million and estimated to hit €474 in 
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2025. Moreover, due to the emerging of COVID-19 virus, a peak is expected in the revenue 

of RTE meals in 2020 [3]. Although some studies have shown that people switched to 

buying more vegetables, fruits and healthier foods than RTE meals during the pandemic, 

there are some studies indicating that people bought more canned meals compared to the 

time before COVID-19 pandemic [4-6]. A study conducted by the National Food Chain 

Safety Authority in Hungary in 2020 spring showed that during the lockdown, it became 

more important for consumers to purchase pre-packaged food and those with long shelf 

life and, and respondents bought an average of 27% more canned food than before, as 

well [7]. This is in spite of the fact that the consumption of these RTE meals is associated 

with higher body weight, due to its high contents of energy, fat and saturated fat, sugar 

and lower micronutrients [8-11].  

Howard and co-workers [12] defined ready meals as a pre-prepared main course that can 

be reheated in its container for no more than 15 minutes and requires no further 

ingredients. They studied the energy and macronutrient content appearing on the label of 

100 own brand ready meals from leading UK supermarket. Authors compare the nutrient 

contents of these meals both with the WHO nutritional recommendations and UK Food 

Standards Agency’s (FSA) “traffic light” system for labeling food. They found that no ready 

meal fully complied with the WHO recommendations. 

In a cross sectional study, Remnant and Adams [13] investigated the nutritional content 

and cost of UK supermarket of 166 ready-meals. They found that RTE were high in 

saturated fat and salt, and low in sugar. Overall, they concluded that supermarket RTE do 

not have a healthful nutritional profile. They rely on Howard et al. (2012) definition for 

ready-meals selection. 

2. AIMS 

Despite all the evidences that demonstrate how fast RTE meals market is growing there 

is no study investigating the nutritional value of such meals in Hungary. Therefore, for the 

purpose of this study we defined ready-to-eat meal as pre prepared main course that 

requires no further ingredients and preparation before consumption except heating or 

microwaving, despite the way it’s packed. The aim of our study was to compare the 

energy, macronutrients, sugar and salt content of ready-to-eat meals sold either in 

supermarkets and groceries or in single-dose food delivery system in Hungary with the 

nutritional guidelines published by the World Health Organization (WHO)[14]. We 

acknowledge that terminology in this field is challenging.  
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3. MATERIALS AND METHODS 

3.1. Selection of ready-to-eat meals 

The meals included in this study were only a main course (a meal consumed at lunch) to 

the Hungarian population despite the origin of the cuisine. Therefore, all soups, sweets, 

side dishes and special courses (such as vegan, low carb, low fat, gluten free, lactose free, 

etc.) were excluded. The nutritional contents of 177 ready-to-eat meals at 15 different 

brands (among others TESCO, FOODBOX, GLOBUS, ARO, GAZSI, COOP, CBA, REÁL, SPAR, 

HELLO FOOD) were collected by internet search from the leading supermarkets (TESCO, 

SPAR, AUCHAN, CBA, COOP, REÁL) in Hungary between 1st of February and 30th of 

March, 2020 Meals were packaged in different ways: 86 items (49 %) in traditional metal 

tin can, 61 pieces (34 %) in plastic tray with aluminum foil lid, 20 pieces (11%) in paper 

box and 10 pieces (6%) in glass. The nutritional information on the products’ labels was 

provided on the manufacturer's or distributor's website.  

Furthermore, the meals were classified into traditional and innovative meals (104 and 73 

items, respectively). Traditional meals are part of the Hungarian cuisine and can be found 

in old cookbooks containing original traditional basic food materials and seasoning (for 

example pork, lard, quark, onion, grounded red pepper called őrölt piros paprika, 

sauerkraut, dried beans, sour cream called tejföl) and prepared by characteristic national 

kitchen techniques (e.g. sweated, seared, browned caramelized onion, thickening with 

flour and sour cream, thickening with flour and lard, using smoked lard or ham,  and 

pickled vegetables). Some examples of traditional meals are lentil pottage (or stew) with 

meatloaf, stuffed cabbage, beef stew (in Hungarian pörkölt) with nokedli (small 

dumplings), chicken stew (called paprikás csirke, a thicker stew with meat simmered in 

thick, creamy, paprika-flavored gravy), Wiener schnitzel, Bakony style pork stew with 

pasta, casserole with potato and sausage [15-16]. Innovative meals are all the meals that 

differ from the traditional ones by using non-traditional ingredients and seasoning (i.e. 

salmon, chickpea, shrimp, pineapple, ginger, bulgur, tuna fish, chili, Italian style pasta or 

cheese, etc.) or meal preparing technique.  

3.2. Collection of nutritional data and statistical analysis 

In this study we rely on the nutritional information on the label to get the energy (kcal), 

carbohydrate (g), sugar (g), protein (g), fat (g), saturated fatty acids (g) and salt (g) 

content in one portion. From the salt content on the label the sodium content of each meal 

in one portion was calculated.  

There is no specific recommendation as to what proportion of energy from each meal 

should be included in the energy intake of a total daily diet. People usually divide their 

food intakes across four eating occasions; breakfast, lunch, evening meal and food and 

drinks consumed between meals. Most people usually consume a large selection of food 

and drinks at lunch and evening meals, these principles acknowledge that lunch and 

evening meals can account for a greater proportion of daily energy intake. It is assumed 
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that lunch and evening contribute one by ones 30-30% of daily intake. There is no 

real/practical recommendation for the contribution of each meal in daily energy intake, 

but it seems reasonable to take into account the relevant provisions of national public 

catering legislations. In most developed, low and middle-income countries the proportion 

of energy content of lunch is 30 or 35% in total daily energy intake [17-20]. We consider 

the Hungarian legislation on public catering as a reference when evaluating the energy 

content of main course [21]. According to this, the energy content of a main course 

accounts for 35% of the total daily energy intake. In the regulation 1169/2011 of the 

European Parliament and of the Council specifies the reference intakes for energy and 

some other nutrients other than vitamins and minerals for adults,  the daily reference 

intake for energy 8 400 kJ or 2000 kcal for adult. Based on this, we considered 700 kcal as 

a reference for statistical analysis. For the comparison of sodium intake in one meal, a 

special index for sodium was developed by Howard et al. Based on EU legislation in 

regulation1169/2001 EU as 8.4 MJ/day (2000 kcal/day) diet and daily sodium intake of 

<2 g, the healthy choice criteria for the meal in case of sodium is less than 0,2 g/MJ which 

means that values higher than this do not comply with the international sodium 

recommendation. 

Wilcoxon-test [22] was used to compare the nutrient contents per portion and energy 

percentage derived from the daily reference intake (2000 kcal) in the two groups of ready 

to eat meals (innovative and traditional). The energy percentage derived from 

macronutrients in the meals was also compared with the nutrient intake goals for 

preventing diet related chronic diseases recommended by WHO, and the sodium density 

to 0.2 g/MJ. Chi squared test [23] was applied to assess if there is any significant difference 

between the ratios of meals within the recommendation interval of the given nutrient in 

the groups. The significance level α=0.05 was used for both tests. All statistical analyses 

were done using R software [24]. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Ready meals investigated in this study usually are prepared to provide one main course. 

One serving was equivalent to the meals´ package sizes, which ranged from 330 g to 500 

g (n = 175). The package size of two meals was two servings, thus, nutrients labelled were 

adjusted to one portion. 

Energy content per portion of total RTE meals (n=177) varied with very wide interval as 

259 and 1009 kcal, the median is 432 kcal. Fat content of total meals were between 2.0 

and 58.4 g per portion, the median was 18.0 g, while the saturated fatty acid content 

varied between zero and 19.2 g/portion, with 6.8 g median. The lowest and the highest 

carbohydrate, sugar, protein and sodium content per portion were 5.3 and 93.1 g, 0 and 

56 g, 1.2 and 52.4 g and 0 and 2.89 g/MJ respectively. With a median of 46.5 g, 8 g, 20.9 g 

and 1.26 g/MJ in the same order. Per portion, the traditional meals contained significantly 

less energy (p=0.021), carbohydrate and protein (p<0.001) than the innovative ones, and 
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significantly higher fat (p=0.001) and sodium (p<0.001). The saturated fatty acids and 

sugar content difference were not significant. 

Figure 1 shows the proportion of energy (as 35% of 2000 kcal), protein (10-15% of energy 

intake, E%), fat (15-30 E%), saturated fatty acid (SFA) (<10 E%), carbohydrate (55-75 

E%), sugar (<10 E%) and sodium (<0.2 g/MJ) referring to the recommendations (between 

brackets).  By using χ2 test between traditional and innovative products based on the 

proportion of meals that meet the recommendations, significant differences were found 

in the case of fat, carbohydrates, and protein. The innovative meals were containing 

significantly higher proportion of fat (p=0.019) and carbohydrate (p<0.001) that 

complied with the recommendation, while in terms of protein content, a higher 

proportion of foods that met the recommendation were found among traditional RTE 

meals (p=0.025). For energy (% of 2000 kcal), saturated fatty acids (SFA), sugar and 

sodium, there were no significant differences.  

 

There are no meals fully complied with the WHO nutrient intake goals for preventing diet 

related diseases. RTE meals were significantly higher than the WHO fat (p<0.001), 

saturated fatty acid (p=1.000) and protein (p<0.001) intake goals. For the carbohydrate 

intake, RTE meals were significantly less than the recommendation (p<0.001). Innovative 

meals only, met the WHO recommended value for sugar intake (p=0.049). From 

traditional meals, the number of meals that met specific criteria was 6, 16, 26, 3, 56, 29 

and 1 for energy, fat, saturated fat, carbohydrate, sugar, protein and sodium respectively. 

For innovative meals the numbers were 8, 22, 28, 24, 48, 10 and 1 in the same order. 
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Hungarian dishes are for the most part Central European, with some bits from Eastern 

Europe and with few Colombian touches as tomato, potato, sunflower seed, Capsicum sp, 

etc. In the past, Hungarian lunch consists of many courses but nowadays, it is only one 

main course and it represents the prime meal of the day. Traditionally, there are two types 

of Hungarian main dish; with a side dish or without one. The main dish was made of 

protein source (meat), High carbohydrate side dish (for example potato prepared in 

different styles, rice or pasta) and some pickled vegetables. Some main dishes cannot be 

eaten without a certain side dish, toppings or bread. For example; paprikás csirke is 

almost always eaten with nokedli similar to noodle, the sour cream and bread with stuffed 

cabbage (töltött káposzta), while other side dishes and toppings are optional. 

Hungarian cuisine based on meats (especially, pork and chicken), fat (mainly lard), salted 

or smoked szalonna - which is a thick strip of white fatback /abdominal fat of pig/ with 

skin - and seasonal vegetables (green pepper, kale, cabbage, kohlrabi, onion, garlic, etc.), 

sunflower oil, fruits, wheat bread, eggs, dairy products and rice. Smoked pork products 

with high fat content are also considered as main part of the traditional cuisine. The 

culinary techniques are also unique in Hungarian cuisine, mainly making a fatty basis with 

lard, wheat flour and ground red pepper (őrölt paprika), thickening with sour cream and 

flour, steaming, toasting, etc. [25]. 

The salt intake for the Hungarian population is two-three times higher (11.1 g/day for 

women and 15.8 g/day for men in 2014) than the recommended value (5 g/day), the 

reason for that is Hungarian traditional dishes and also pre-packed food being high in salt 

content [26]. 

According to a recent study in 2020, Stefler and his team [27] stated that the health status 

of Eastern Europeans might be affected by the traditional eating habits which lead to a 

poor health (e.g. high CVD mortality rates). despite the fact that the study included Russia, 

Poland and the Czech Republic, the geographical factors, the available food materials, the 

history and also the traditional eating habits are very close to each other, meaning  that 

the health status of the Hungarian population can be affected by the national gastronomy. 

5. CONCLUSIONS 

In general, our results indicate that ready-to-eat meals sold in groceries in Hungary tend 

to be high in fat, saturated fatty acids, protein and sodium and low in energy and 

carbohydrate. RTE meals contain proper sugar content according to the WHO nutrient 

intake goals for preventing diet related diseases. However, the nutritional contents of RTE 

meals can vary depending on the available basic ingredients, gastronomy traditions and 

different cuisines’ types.  

Meals that were prepared according to Hungarian gastronomy traditions represent 

significantly higher  fat and sodium content while less energy,   carbohydrate and protein 
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than the innovative meals, where Hungarian and international gastronomy meet. In case 

of saturated fatty acids and sugar content no significant differences could be observed.  

Since the significance of RTE meals is likely to increase, ways of interventions to improve 

the nutritionally unbalanced meals should be a priority and a main discussion. Boosting 

the nutritional profile of RTE meals by focusing on adequate energy, balanced 

macronutrients and micronutrients along with desirable sensory characteristics would 

have a great influence on consumers' health. Therefore, further research should focus on 

interventions leading to improve the meals’ nutritional profile as whole, including 

micronutrients, and the actual role of RTE meals in the people’s diets. 
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ABSTRACT 

Globally, ecotourism research has influenced the emergence of numerous nature-based tourism 

ventures which serve the general good of communities and businesses. On the other hand, 

human activities such as urban densification, soil sealing and the spread of service infrastructure 

are altering the quality and quantity of ecosystems on which ecotourism greatly depends. As a 

result, environmental anthropologists, geographers, NGO’s, Governments and communities 

perceive ecotourism as a critical social theory that helps in maintaining attractive natural 

landscapes and a rich flora and fauna; consequently, serving as a trigger for community 

development and environmental conservation – sustainable development. As an extension to 

our initial ITT conference paper which holistically examined plans and strategies for ecotourism 

development in Ghana and explored the associated spatial dilemmas (at the National, Regional 

and District/Local levels), this paper looks further into the use of the Driving force–Pressure–

State–Impact–Response (DPSIR) framework as key method in support of ecotourism planning 

and development at the local level since ecotourism planning at the district/local level was 

identified as not satisfactory. It was found out that the DPSIR framework will be very useful as 

a methodology for assessing cultural landscapes earmarked for ecotourism development.  

 

Keywords: Ecotourism Development, Spatial Planning, Sustainability. 

1. INTRODUCTION  

Ecotourism has steadily gained agenda status since its inception. It has become a prominent 

concept for planners and practitioners worldwide to foster economic growth [1–3] and enhance 

human wellbeing [4]. Ecotourism as widely adopted by environmental anthropologists, 

geographers, NGO’s, Governments and communities, offers solutions for innovative 
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approaches that deal with nature conservation and livelihood planning – maintaining attractive 

natural landscapes and a rich flora and fauna; consequently, serving as a trigger for community 

development and environmental conservation [5–7]. 

More recently, emphasis has been given to ecotourism at the local/district levels for the 

enhancement of biodiversity and ecosystem services (ESS) considering the challenges posed 

by climate change in densely populated areas [8]. 

The discourse of ecotourism does not end only with the debates by scholars seeking to define 

the concept but extends to the guiding principles for ecotourism and its fundamental target. In 

this light, there are different authors who have proposed different principles for ecotourism 

development [9–13]. For the purpose of the study, it would be necessary to review the principles 

of The International Ecotourism Society [14]. They proposed that ecotourism development 

should: 

❖ Minimize the negative impacts on nature and culture that can damage a destination; 

❖ Educate the traveler/tourist on the importance of conservation; 

❖ Stress the importance of responsible business, which works cooperatively with local 

authorities and people to meet local needs and deliver conservation benefits; 

❖ Direct revenues to the conservation and management of natural and protected areas; 

❖ Emphasize the need for regional tourism zoning and for visitor management plans 

designed for either regions or natural areas that are slated to become ecotourism 

destinations; 

❖ Emphasize use of environmental and social baseline studies, as well as long term 

monitoring programmes, to assess and minimize impacts; 

❖ Strive to maximize economic benefit for the host country, local business and 

communities, particularly people living in and adjacent to natural and protected areas; 

❖ Seek to ensure that tourism development does not exceed the social and environmental 

limits of acceptable change as determined by researchers in cooperation with local 

residents; and 

❖ Rely on infrastructure that has been developed in harmony with the environment, 

minimizing use of fossil fuels, conserving local plants and wildlife, and blending with 

the natural and cultural environment [14]. 
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Thus, in general, the fundamental goal of ecotourism is to influence tourists to actively 

contribute to the health and viability of the natural environment they visit and empowerment of 

host communities, rather than mitigating their adverse environmental impact [15–18]. Therefore, 

regardless of what the major goal of ecotourism development should be, it must be skewed 

towards the enhancement of the situation at the destination and not deteriorate it. Ecotourism 

planning is as important as planning for any type of development. The sub sectors' objectives 

can be achieved more effectively if carefully planned and integrated into the country's national 

development plan and programme [19,20]. Due to the fact that the sector is still new to many 

developing countries and their respective local governments and the private sectors, there is 

little or no experience as to how to properly develop tourism. 

Furthermore, considering the principles associated with ecotourism, we could conclude that 

the sector is complicated, multi-sectoral – involving other sectors such as agriculture, fisheries, 

manufacturing, historic, park and recreation features, various community facilities, 

transportation and other infrastructure, therefore policy planning and coordination of 

development projects are particularly needed to assure that all these sectors are properly 

developed and integrated so as to achieve the envisioned associated benefits.  

Ecotourism depends on the natural environment [21] as a product to consumers, therefore 

key stakeholders must carefully plan to avoid compromising environmental and cultural 

integrity in meeting market demands. Despite the numerous direct and indirect economic 

benefits, which can be optimized, planning should be considered very important, otherwise, 

these benefits may not be fully realized. This paper therefore seeks to conduct a methodological 

review of how to use the Driving force–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR) framework 

in support of ecotourism planning and development in the Asuogyaman District in Ghana. It 

further juxtaposes a systematic methodology which would be deployed to support the DPSIR 

framework.  

2. MATERIALS AND METHODS   

This section explains how the study was carried out and It further looks at discussing a 

systematic methodology which would be used to deploy the DPSIR framework at the 

Asuogyaman District (Study location) of the Eastern Region of Ghana where cultural 

landscapes will be assessed for ecotourism planning and development.  

The study provides an overall overview of the Driving force–Pressure–State–Impact–Response 

(DPSIR) framework. It applied a qualitative approach similar to what was used by [22]. Data 
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was gathered mainly through secondary means such as contextually related Journal Articles, 

Tourism Planning Books and Institutional reports to give a clear understanding of the 

application of the framework.  

The Asuogyaman District Assembly is one of the 260 Metropolitan, Municipal and District 

Assemblies in Ghana and forms part of the thirty-three 33 Municipalities and Districts in 

Eastern Region. It covers a total estimated surface area of 1,507 square kilometers and 

constitutes 5.7% of the total area of the Eastern Region. Asuogyaman District is located 

approximately between latitudes 6º 34º N and 6º 10º N and longitudes 0º 1º W and 0º14E. The 

Administrative capital of the District is Atimpoku [28].  

The Asuogyaman District has been divided into six Area Councils (See Figure 1 below) in line 

with the provisions of the Local Government Act, 467(1993). They are Anum, Boso, 

Frankadua/Apeguso, Atimpoku, Gyakiti and Akosombo (See figure 1). All the six area councils 

in the District will be involved in the study. Subsequently, one community from each area 

council would purposely be selected to constitute the study communities. The selection of these 

communities will be purposively done by the researcher in consultation with the Asuogyaman 

District (AD), Volta River Authority (VRA), Ghana Tourism Authority- Eastern Region (GTA-

ER) and the Traditional Authorities, based on the abundance of Eco-cultural and Heritage 

attractions which are potentials for development.  

The study will adopt a cross-sectional design with a mixed research approach focusing on (1) a 

preliminary analysis of the landscape understudy. The aim of this step is to gather information 

about the territorial system – i.e., environmental (e.g., land use, vegetation, streams, wetlands, 

coast, fauna, protected areas) and socio-economic characteristics (e.g., rural land resources such 

as agricultural activities and Tourism) – based on Geographic Information Systems (GIS) data 

and field surveys – which would look at assessing community sentiments on the use of cultural 

landscapes for  ecotourism development. The second step (2) involves a local workshop for 

consultation among stakeholders/focus groups and (3) lastly a final technical report proposing 

practical guidelines for Ecotourism planning and management in the district. This would be 

guided by the DPSIR framework and would be applied during the workshops. 
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Figure 1: Map of Asuogyman District 

Source: Authors Own Construct, 2020 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

This section looks at a detailed review of how different proponents have applied the Driving 

force–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR) framework in different sectors.  

3.1.0- The DPSIR Framework 

The European Environment Agency (EEA) on how they should proceed with the development 

of a strategy for Integrated Environmental Assessment, RIVM2 proposed the use of a 

framework, which distinguished driving forces, pressures, states, impacts and responses. This 

became known as the DPSIR framework and has since been more widely adopted by the EEA, 

acting as an integrated approach for reporting, e.g. in the EEA’s State of the Environment 

Reports. The framework is seen as giving a structure within which to present the indicators 
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needed to enable feedback to policy makers on environmental quality and the resulting impact 

of the political choices made, or to be made in the future.  

       According to the DPSIR framework there is a chain of causal links starting with ‘driving 

forces’ (economic sectors, human activities) through ‘pressures’ (emissions, waste) to ‘states’ 

(physical, chemical and biological) and ‘impacts’ on ecosystems, human health and functions, 

eventually leading to political ‘responses’ (prioritization, target setting, indicators). Describing 

the causal chain from driving forces to impacts and responses is a complex task, and tends to 

be broken down into sub-tasks, e.g. by considering the pressure-state relationship. The 

components of the DPSIR framework are defined as follows; 

 

Figure 2: The DPSIR Framework 

Source: Adapted from [23] 

 

A driving force or ‘drivers’ as indicated in (Figure 2 above) can be classified as a need. An 

example of primary driving forces for an individual are the need for shelter, food and water, 

while examples of secondary driving forces are the need for mobility, entertainment and culture. 

On the other hand, a driving force for an industrial sector could be the need to be profitable and 

to produce at low costs, while for a nation, to keep unemployment levels low. In a 

macroeconomic context, production or consumption processes are structured according to 

economic sectors (e.g. agriculture, energy, industry, transport, households, tourism). 

Driving forces influence the performance of some human activities such as transportation or 

food production, which results in meeting a need. As a result of production or consumption 

processes, these human activities exert 'pressures' (See Figure 2 above) on the environment, 

which can be divided into three main types: Excessive use of environmental resources, Changes 

in land use, and Emissions (of chemicals, waste, radiation, noise) to air, water and soil. Other 
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examples of pressures could be as follows; Production of waste, Production of noise, Radiation, 

Vibration and Hazards, just to mention a few. 

As a result of pressures, the ‘state’ (Figure 2) of the environment affects the quality/functions 

of the various environmental compartments. The ‘state of the environment’ is thus the 

combination of the physical, chemical and biological conditions. Some examples of the 

environmental compartments include; 

- Air quality (national, regional, local, urban, etc.) 

- Water quality (rivers, lakes, seas, coastal zones, groundwater)  

- Soil quality (national, local, natural areas, agricultural areas)  

- Ecosystems (biodiversity, vegetation, soil organisms, water organisms)  

- Human Health 

The changes in the physical, chemical or biological state of the environment determine the 

quality of ecosystems and the welfare of human beings. In other words, changes in the state 

may have environmental or economic ‘impacts’ (Figure 2) on the functioning of ecosystems, 

their life supporting abilities, and ultimately on human health and on the economic and social 

performance of society.  

Lastly, the ‘response’ (See Figure 2) by society or policy makers is the result of an undesired 

impact and can affect any part of the chain between driving forces and impacts. An example of 

a response related to driving forces is a policy to change mode of transportation, e.g. from an 

uncontrolled mining sector leading to the distraction of water bodies, while an example of a 

response related to this pressure is a policy concerning the regulation of illegal mining in rural 

areas. 

Therefore, from the above explanation, the DPSIR framework functions as a tool to integrate 

knowledge from diverse disciplines and has been widely adopted in environmental assessments 

by numerous institutions and practitioners, [8,23,24,24–27]. For example, [26] adopted the DPSIR 

framework to develop a conceptual model: Technical Support Document. They were of the 

view that decision-makers follow a structured process to organize this vast number of issues, 

management options and information in a system and therefore the need to utilize a systemic 

structure that will help in arriving at the best decisions.  Also, the framework was employed by 

[24] to promote the Green Infrastructure (GI) approach with the aim of ensuring sustainable land 

development without compromising natural capital. They stated that, the DPSIR framework 

used in their case study shows how GI, through the provision of ecosystem services, is a 

response to various critical environmental issues.  
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Although the DPSIR framework has been broadly applied in landscape assessment and 

environmental management, only a few applications have explored its potential in support of 

ecotourism planning and development in Ghana. Thus, we hope to investigate the applicability 

of the DPSIR framework to support ecotourism planning and implementation within a local 

context – with the Asuogyaman District as a case study. 

4. CONCLUSION 

The implementation of contemporary approaches and techniques in destination planning and 

operation is highly critical due to the globalization of the tourism sector. The study concludes 

as follows: 

  It could be concluded that Tourism Planning at the local or district level is most effective if 

duty bearers/planners apply a passive participation approach such as the DPSIR framework 

which in the long run can reveal the actual situation which needs to be tackled in order to 

promote sustainable tourism development. This conclusion is made to emphasize the 

importance of participatory approached for sustainable tourism planning and local community 

development. 
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ABSTRACT 

As an indispensable ingredient to cuisines around the world, tomato powder is amongst 

susceptible targets of profit-driven fraud. Our present study attempted at pinpointing 

characteristic spectral fingerprints of Annatto-adulterated tomato powders. Multivariate 

assessment with Principal component analysis (PCA), Linear discriminant analysis (LDA) 

and Partial Least Squares Regression (PLSR) showed that near infrared (NIR)-based 

evaluation of the samples could detect differences of authenticity as well as quantify the 

varying levels of adulteration (0.5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 15% and 20%). With LDA 

prediction rate of 92.68% and PLSR coefficient of cross-validation (R2CV) of 0.98 and Root 

Mean Square Error of cross-validation (RMSECV) of 0.81 (g/100 g), we can attest to the 

adequacy of the applied method for rapid authentication purposes. 

 

Keywords: NIR spectroscopy, tomato powder, Annatto powder, adulteration 

1. INTRODUCTION  

The food industry has a long history of well-documented fraud scandals with effects that 

transcend borders and complications that can sometimes be life threatening [1,2]. To 

alleviate food insecurity, researchers are constantly looking up for novel techniques to 

keep pace with those perpetrating these deleterious acts. Standard techniques, despite 

their demonstrated efficiency, are known to be invasive, costly and require higher levels 

of technicality. Rapid analytical tools, on the other hand, can resolve such limitations and 

be instilled across the food production chain [3]. 

Near Infrared Spectroscopy, has been adopted as an alternative tool for the rapid 

authentication of a panoply of food products [4]. Powdery food ingredients, including 

spices have been particularly subjected to qualitative NIR analysis [5–8]. More recently, 

https://www.researchgate.net/profile/Zsanett_Bodor
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in a study by Vitalis et al. [9], multi-component adulteration of tomato paste was 

investigated and adulterant concentrations even as low as 0.5% were accurately detected. 

Studied adulterants comprised paprika seed, corn starch, sucrose, and salt. Alongside 

these components, other potential inferior products can be deliberately added to tomato 

derived products to enhance their apparent organoleptic attributes. Annatto powder, 

which will be the subject of this particular study, has also been reportedly added as an 

adulterant [10,11]. 

2. AIMS 

Through conducting the present study, we seek to extend the research done on tomato 

derived products by determining the applicability of NIR Spectroscopy to detect and 

quantify the adulteration of Tomato powders with Annatto powder. 

3. MATERIALS AND METHODS  

In this study, we place an emphasis on the application of near infrared spectroscopy for 

fingerprinting the adulteration of tomato powders. To do so, authentic powders extracted 

from three different tomato varieties (Navrongo, Tytanium  and Tuobodom ) were 

intentionally tampered with Annatto powder in concentrations of 0.5%, 1%, 2%, 5%, 

10%, 15% and 20% resulting in a total of 63 samples made up of three repeats of each 

mixture. Controls for each pure tomato variety and for Annatto powder were equally 

prepared in triplicates. The spectra of the powders were recorded on MetriNIR (MetriNIR 

Research, Development and Service Co., Budapest, Hungary) benchtop spectrometer in the 

wavelength range of 740-1700 nm. Rstudio software, particularly aquap2 package was 

applied to process the generated data and to build multivariate models such as Principal 

Component Analysis (PCA) to visualize the distribution pattern and understand more 

about the spectral variation of the samples, Linear Discriminant Analysis (LDA) with 

three-fold cross validation (CV) to classify the samples into groups depending on the 

levels of adulteration and Partial Least Squares Regression (PLSR) with ten-fold (CV) to 

quantify the added adulterant. Different spectral pretreatments (Savitzky-Golay (SG) 

smoothing, Multiplicative Scatter Correction (MSC) and Standard Normal Variate (SNV)) 

were applied for reduced noise and optimized data analysis. 

4. RESULTS AND DISCUSSION  
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4.1. Linear Discriminant analysis of Annatto-adulterated tomato powders 

The LDA models built to regroup the samples according to their corresponding varieties 

(Navrongo, Tytanium and Tuobodom) enabled a clear discrimination of three different 

groups with recognition and prediction rates amounting to 99.67% and 

92.68% respectively. Likewise, LDA was proven effective when applied to classify the 

Annatto-adulterated tomato powders depending on their adulteration levels. This 

translated into 100% recognition and 91.0 % prediction accuracies, irrespective of the 

varieties. This is depicted in Figure 1 where a pattern of separation could be identified. 

Misclassifications were observed only between the 0.5%, 1% and 2% Annatto-containing 

powders.  

 

Figure 1: Classification plot of Annatto-adulterated tomato powders by adulteration 
levels, Spectral pre-processing: SNV (Standard Normal Variate) 

4.2. PLSR prediction of tomato powder adulteration 

In quantifying the added Annatto powder by means of PLSR, the cross-validated models 

enabled an accurate determination of the different levels of adulteration with R2CV and 

RMSECV values of 0.98 and 0.81 g/100 g, respectively (Figure 2). 
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Figure 2: Y-fit graph of the prediction of Annatto concentration in adulterated tomato 
powder samples. Spectral pre-processing: SNV (Standard Normal Variate) 

5. CONCLUSION  

NIR spectroscopy was found to give typical spectral fingerprints to the tomato samples 

adulterated with Annatto powder. While LDA could distinguish between authentic and 

non-authentic samples through a distinctive separation pattern depending on the 

adulteration level, PLSR enabled a successful prediction of concentrations below 1%. 

These findings corroborate the suitability of the aforementioned method as an 

alternative tool of rapid authentication. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A vizsgálat alapvetően egy több éve folyó kerttörténeti kutatásra épül. Célja egyrészt a 

park fejlődéstörténetének rövid összefoglalása, virágkori szerkezetének részletes 

bemutatása, másrészt a történeti kutatás során előkerült számos forrás elemzése, 

amelyek mind azt bizonyították, hogy a történeti díszpark területén az uradalom 

gazdálkodó tevékenysége is jelentős mértékben megjelent.  

Általánosságban, történeti kertjeinkben ez a jelenség nem volt szokatlan, ellenben 

napjaink helyreállított műemléki értékű parkjaiban a megnövekedett kezelési feladatok 

kihívása okán érdemes a kérdést részletesebben megvizsgálni. A vizsgálat tehát nem csak 

arra keresi a választ, hogy a park történeti kialakítása milyen kertművészeti értékként 

jelent meg, hanem arra is, hogy egy ilyen kialakítású parkban milyen arányban volt egykor 

jelen a gazdálkodó szemléletű kezelés és milyen arányban érvényesült a díszkertészeti 

megközelítés. A kérdésre kapott válasz hozzásegíthet ahhoz, hogy kortárs szemlélettel 

milyen arányokban alkalmazhatóak hitelesen és reálisan a nem csak társadalmi, de 

ökológikus és gazdasági szempontból is fenntarthatóságot célzó kezelési technológiák.  

 

Kulcsszavak:történeti kert, kezelés, funkció, gazdálkodás 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A gyömrői Teleki-kastély parkja, mint tájképi kert egy kisebb léptékű alkotás, azonban 

települési kontextusban, mind a park, mind a körülötte húzódó uradalom meghatározó 

jelentőséggel bírt. A park történeti kutatása immáron hat évre tekint vissza, amely alatt 

több ütemben, több szemszögből, vizsgáltam annak kialakítását, történeti jelentőségét és 

szerepváltozását. Számos kertművészeti, településszerkezeti és dendrológiai értéke 

mellett, a park kialakítása és funkciókiosztása olyan átgondolt rendszerről árulkodik, 

amely a hagyományos használat mellett a kezelési feladatainak optimalizációját célozta 

meg. Ez a megközelítés szép példája a doktori kutatásom alapvetésének, amely szerint a 

kezelés fenntartható és gazdálkodó módon való megvalósítása a történeti kertek 

területén a műemléki értékekkel együttesen, azokat erősítve alkalmazható. 

Jelen vizsgálat megalapozásához szükséges előzetesen röviden ismertetem a helyszínt, a 

kutatástörténet rövid összefoglalóját, a park és kastély építéstörténetének kivonatát, 

mailto:b.krisztina1900@gmail.com
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amely alapján az egykori kert szerkezete, funkcionális kiosztása, illetve kezelési háttere 

vizsgálhatóvá válik.  

A park Budapest agglomerációjában, Gyömrőn az egykori településközpontban 

helyezkedik el. Napjainkra a település nagymértékű belterületi növekedésének 

köszönhetően a központ áthelyeződött, az egykori településközpont (ma Ófalu) a parkkal 

együtt periferiális helyzetbe került. (1. ábra) Számos kisebb területegység állt szerves 

kapcsolatban a parkkal, amelyek meghatározták annak kialakítását. Ezek az úgynevezett 

„Öreg-kastély”, a birtokok gazdasági központja a Töves-major, illetve kisebb 

területegységek: egy településen belüli kertészet, a magtár, valamint a református 

temetőben álló Teleki-kripta. A felsorolt területegységek szerepe a kutatási 

eredményeknél olvasható. 

 
1. ábra: A park és kapcsolódó területeinek elhelyezkedése 

A park történeti kutatása több forrástípusból táplálkozott. Elsődlegesen alapvető 

szöveges leírásokból, amelyek egyrészről előzetes háttérkutatás, másrészről általános, 

országos szintű műemléki értékeket érintő felmérés és kataszter része. Továbbá 

helytörténeti kiadványokból, amelyek főként személyes megemlékezések gyűjteményét 

jelentik. Háttérkutatások kisebb részt a kastély építéstörténetére, annak építőművészeti 

aspektusaira, valamint nagyobb részt a Teleki-család mind telkeskörű, mind a gyömrői 

ágra vonatkozó családtörténetét dolgozta fel. Az általános műemlékekkel fogalalkozó 

gyűjteményes könyvek rövid összefoglaló elemzéseikkel, valamint adott időszakban való 

állapotjelentésükkel járultak hozzá a kutatás gazdagításához.  

Egyéb szöveges források történeti dokumentumok formájában segítették a kutatás 

folyamatát. A vizsgálat áttekintett levéltári anyagokat, amelyből a család többszörösen 

tűzkárt elszenvedő levéltára sajnos a témára vonatkozóan jelentősebb információval 

eddig nem szolgált. Azonban család tulajdonában áll a kastélyban nevelkedett Teleki 

József emlékirata, amely számos részletet örökített meg a park egykori kialakításáról. 
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Ezen túl a kastéllyal foglalkozó újságcikkek, valamint a kastély helyreállítását megelőző 

felmérési dokumentációk és tervanyagok szöveges munkarészeinek feldolgozása történt 

meg. 

A park történeti szerkezetének és kisarchitektúráinak feltárásában a rajzi és fotográfiai 

ábrázolások jelentették a fontosabb forrásokat. Az I-IV. katonai felmérés vonatkozó 

szelvényei, kataszteri térképek, birtoktérképek, felmérési előrajzok, az 1930-as és 1980-

as évek között készült légifelvételek, a park területi fejlődését, úthálózatának és 

térszerkezetének feltárását tették lehetővé, míg rajzos ábrázolások, litográfiai ábrázolás, 

fényképfelvételek, képeslapok fotófelvételei, egyes magángyűjteményben található 

családi fotók, filmfelvételek a kisebb léptékű kerti elemek megismerését segítették. 

Néhány kisebb, azonban annál jelentősebb információ szóbeli közlőktől származnak, akik 

családtagjai, vagy ismerősei kapcsolatban álltak a Teleki-családdal. Ezek jelentős részét 

egyéb történeti források is alátámasztották. 

2. A MUNKA CÉLJA 

Jelen cikk az elmúlt hat év kutatásának rövid összefoglalójaként elsődlegesen az egykori 

történeti szerkezetet kívánja feltárni, amely behálózta Gyömrő Ófaluját, valamint 

bemutatni azokat a kertművészeti értékeket, amelyek az egykori kertszerkezetben 

megtalálhatóak voltak. Majd erre alapozva részletezi az egykori parkterület kezelésével 

összefüggésben értelmezett funkcióvizsgálatát. A munka alapvető célja, hogy a fenti 

elemzések során bemutathatóvá váljon, hogy egy történeti kertben a gazdálkodási 

megközelítés is a díszpark identitásához tartozott. Azaz, hogy rekreációs és díszkerti 

használatra szánt kertben alkalmazott kezelési módszerek az uradalomhoz fűződő 

gazdasági egységekkel együttműködve biztosították a park területének jelentős részén az 

üzemeltetést. 

Korábbi kutatások igazolták, hogy a díszkertek az uradalmak költségvetésében 

általánosságban a költségtétel oldalon, mintsem bevételként jelentek meg.[1] Ennek 

megfelelően tehát a munkának nem célja bemutatni azt, hogy a kert egykori kialakítása 

önfenntartó kertet eredményezett volna, csupán arra kíván rávilágítani, hogy a 

kezelésben történeti hitelességgel nem csupán kertészeti megközelítés, hanem a gyep, 

erdő és kertgazdálkodás, adott esetben az állattartás is megjelenhet, amely a napjainkban 

értelmezett kertkezelési feladatokat más kontextusba helyezi. Célja továbbá ezzel az 

esettanulmánnyal igazolni doktori kutatásom alapvetését, miszerint a történeti kertek 

kezelésében nem idegen a fenntartható megközelítést nyújtó, gazdálkodási szemlélet.  
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3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A park története a 18. században kezdődött, amikor Teleki László 1732-ben Ráday 

Eszterrel kötött házassága útján először jutott birtokokhoz a településen.[2] László fiával, 

Józseffel kezdte el építtetni az 1770-es években első kastélyukat, amelyet a helyi 

szóhasználat öreg-kastélyként emleget[3], azonban a kastély mára megsemmisült. 

Kialakítását és pontos mibenlétét sokáig homály fedte, míg levéltári és helytörténeti 

ismeretei alapján Józsa Imre feltárta, hogy a kastélyt nem saját célra, hanem 

hozományként építtette a család, amely így Wartenslaben-kastélyként élt tovább.[4] Ez 

után a gyömrői birtokon a mai park területén álló úgynevezett „kiskastélyok” elődjeit 

tulajdonolta a család. Amelyek egy részét súlytó tűzkárt következően az akkori birtokos 

Teleki Sámuel megépíttette a park területét ma is ékesítő klasszicista kastélyt.[5] Az 

építés pontos dátuma nem ismert, első híradást 1846-ban a Honderü, később 1862-ben 

Az Ország Tükre[6] folyóirat adott, mindkét esetben képes ábrázolással. A kastély maga 

egy kis alapterületű, arányiban inkább a vertikalitásra törekvő épület. Homlokzata 4+3+4 

osztású, középrizalitos, amelyen ión oszlopok helyezkednek el. Ezek magassága összeköti 

az első és második szintet. Az emelt (alagsort rejtő) lábazat előtt a földszinti bejáratokhoz 

a település felől rámpa, míg a kert felől 14 fokos lépcsősor vezet fel.[7] Architektúrájának 

vertikalitása nem véletlen, hiszen a település fölé magasodó dombra épült, így már a 

fővárosból érkező utakról, messziről is látható volt a kastély sziluettje, a településképnek 

pedig uralkodó látványeleme volt. A kastély terveit Hild József elképzelési alapján Max 

Felix von Paur rajzolta 1837 előtt.[8]  Park kialakítása először a kastély építését követő,  

1860-61-es datálású II. katonai felmérés szelvényén látható, amely a település fésűs 

szerkezetéhez igazodó, téglány alaprajzolatú kertet mutat. Keleti irányban kisebb, szintén 

szögletes toldással rendelkezik, ahonnan a család gazdasági központjába, a Töves-

majorba vezető út indult. (2. ábra) 

 
2. ábra: II. katonai felmérés 
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A park teljeskörű kialakítását a kastélyépíttető Sámuel unokája Tibor nevéhez köti a 

család.[9] A park teljes területe és sétányrendszere kicsivel Tibor birtoklása előtt, az 

1882-es kataszteri térképen már látható. A park területe nyugati irányban jelentős 

mértékű kiterjedést mutatott, keleti irányban pedig a majorba vezető út körül parkosított 

környezetet biztosított. (3. ábra) A park szerkezetének bemutatásához szükséges ismerni 

annak területén, valamint közvetlen közelében elhelyezkedő, kapcsolódó épületeket (3. 

ábra). A kastély parkjának település felöli bejáratánál két kiskastély áll, amelyek elődei 

már az első katonai felmérésen is láthatóak voltak. A két épület között, a parkon kívül a 

Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna, az úgynevezett „kistemplom” áll, tőle 

kissé északnyugatra, a kastély tengelyében a református templom, a park észak-déli és 

kelet-nyugati tengelyének kereszteződésében maga a kastély épülete. Mellette nyugatra 

egy mára elpusztult sütőház, keletre egy lebontott üvegház, valamint a park nyugati 

bejáratánál egy napjainkra szintén elpusztult épület, feltehetően portásház állt.  

 

3. ábra: Kataszteri térkép 

A fenti előzményeket követően a park szerkezeti és funkcionális elemzésével feltárul a 

park egykori tájképi szerkezete, egyes elemei, majd az egykori parkterületek funkcionális 

lehatárolásával és statisztikai módszerek alkalmazásával bemutathatóvá válik a park 

kezelési szempontú funkcionális összetétele. 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

A szerkezet megismeréséhez a legalapvetőbb forrás az 1882-es kataszteri térkép 

vonatkozó kivágata (3. ábra), valamint az 1933-as légifelvétel (II.), lombkoronaszintet 

mutató részlete volt. A park teljes területe két külön helyrajzi számú telekből állt össze. 
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Közülük az, amely a kastéllyal és kiskastélyokkal azonos helyrajzi számot viseli, döntően 

díszkerti szerkezetet tükrözött. Ennek ellenére a díszkert nyugati oldalán álló 

üvegházban, valamint körülötte jelentős kiterjedésű területen dísz- és haszonkertészeti 

művelés folyt. Nyugati irányban az 1880-as évekre a parkhoz csatolt kertrész telke a 

díszkerti használaton túl erdészeti célokat is szolgált.[5]  

 

4. ábra: A park revitalizációs terve úthálózat és térszerkezet teljeskörű helyreállításával 

Az utcafrontról lábazatos kerítés és kapu jelezte a település telkei közé beékelődő 

parkrész határát. Itt, a két kiskastély között megtalálható dísztérről indult a keskeny telek 

két szélén egy-egy felvezető út, amelyek a település legmagasabb pontján emelkedő 

kastélyhoz vezetettek fel. A sétányok a kastély előtt egy rondóba futottak össze, méltó 

fogadóteret képezve az épületnek. A felvezető út egy kocsi nyomtávú, sóderes út volt, két 

oldalról fákkal és cserjékkel övezve.[10]  A felvezető területet egykor szőlősként 

művelték, majd a két kiskastély megvásárlása után helyén impozáns gyepfelületet 

alakítottak ki, amely nem csupán esztétikai, de mint kaszáló, gazdasági célokat is szolgált. 

[5] 

A kastély kerti homlokzata előtt az út kettéágazva, hosszában szelte át a parkot. Bár az 

útvonalak a kerti kompozíció szerves részét jelentették, mégis gazdasági célú 

praktikumként szolgáltak. A kastélytól nyugati irányban, az Üllői útról nyíló nyugati 

kapuig vezetett sétány. Ez vezetett keresztül a park második telkén, ahol tölgyfa 

ültetvényen, erdőművelés folyt. Teleki Gábor így emlékszik erre: „A parknak kb. felét 

tölgyfa ültetvény övezte”; „ez a több holdas tölgyfaerdő volt a parknak a legjellegzetesebb 

része.”   Erről az útról egy, a kerti kompozícióba kevésbé illeszkedő, 8-ast formáló sétány 

indult el az erdőterület belsejébe. Feltehetően nem csak a kert élvezeti értékét növelte, 

hanem kialakításával erdőművelési célokat is szolgált. 
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A kastélytól keleti irányba folytatódó út, először elhaladt a hozzá közel eső, északra fekvő 

üvegház és azt körülvevő kertészet, valamint délre fekvő teniszpálya mellett, majd onnan, 

díszfasor kíséretében indult tovább, a korábban már említett Töves-major irányába. A 

pálya Teleki Tibor feleségéhez, Széchenyi Alicehoz fűződik, aki hazánkban először nyert 

el női teniszbajnoki címet, a helyszínen még ma is felfedezhető nyomokban az egykori 

pálya zúzalékterítése. Az út két végét a kert határán futó sétány, egy úgynevezett beltwalk 

is összekötötte, amelyről kilátás nyílt mind a kert és kastély kompozícióira, mind a 

birtokok irányába. A kastély kerti homlokzata előtt egy nagyobb körsétányt képeztek ki. 

A legtöbb képi forrás a rondón belül elhelyezkedő, déli pleasure groundról áll 

rendelkezésünkre. Ennek több különböző korszaka ismert. A kastélyról közölt első 

ábrázolás Enghert Vilmos litográfiáján (I.) keresztül ismerhető, amely 1846-ban került 

publikálásra a Honderü folyóiratban. Az ábrázolás a kastély előtt futó sétány mentén 

gyepbe ágyazott, alacsony, köríves kiültetéseket, valamint cserje egyedeket mutat, még 

nem tükrözve kiforrott architektúrát. 

A kastély következő ismert ábrázolása 1862-es.[6] (5. ábra) ekkorra a kertrészben három 

corbeille de terre, azaz gyepből kiemelkedő foltszerű hatást adó virágágy helyezkedett el. 

Legtávolabbi a kastély tengelyébe esik, ahhoz közelebb pedig még két további 

szimmetrikus elhelyezkedésben látható. Az ágyások körül alacsony, vesszőből hajlított 

kerítés figyelhető meg, ezen belül, a gyepből alacsonyan kiemelkedő gyűrűs kiültetés. 

Közepükön változatos habitusú, magas, feltehetően virágzó cserje és évelőkiültetés kapott 

helyet. A kompozíciót körülvevő rondó mentén, a kastély tengelyétől balra egy padon ülő 

alak vehető ki. A pad mögött, valamint átellenben is cserjekiültetés kíséri a sétányt. Az 

épület portikusza mellett, kétoldalt magasan hagyott cserjekiültetés övezi a felvezető 

lépcsősort. A kastély épülete mögött, baloldalon a lombtömegből kiemelkedő 

jegenyenyár, figyelhető meg, míg jobb oldalán bókoló habitusú szoliter, mögötte 

facsoport. 

 

5. ábra: Az Ország Tükre folyóiratban megjelent ábrázolás 

Egy 1927-ből származó ábrázolás szerint[11] a kastély kerti homlokzatának tengelyében 

egy hat méter átmérőjű, kör-alakú szökőkút-medencét létesítettek. Közepén, feltehetően 
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típusdarabként egy bronzból öntött daru állt, amely a medencével együtt valószínűleg 

még az első világháborút megelőzően készülhetett, illetve kerülhetett itteni helyére. 

Teleki József így ír erről: „Kedves emlékeim közé tartozott a nagykastély előtt lévő 

aranyhalas bassin, melynek közepén egy érc darumadár hátrahajló nyakkal sugározta a 

vizet. E medence aranyhalai számára mi kisgyerekek, korai vacsora után alkonyatkor 

szöcskéket fogtunk és ezekkel etettük a sok tátogó halat.”[5]  

A pleasure ground korábbi corbeille de terréit gruppok, kör alakú, középmagas díszfüves 

ágyak, a medencét körülvevő, magas, díszfüves és dísznádas kiültetés, valamint a 

medence mögött magasodó gyepes dombra helyezett virágkiültetés váltotta fel. Az 

ágyások kompozícióját egy alacsony, köríves, kissé csipkézett rajzolatú sövény foglalta 

keretbe. A gruppok növényalkalmazása hagyományos, váltakozó színű levél- és 

virágdísznövények rajzolatával kialakított felületként jelent meg, felső harmadukban a 

fehér virágú növények között lándzsás levelű évelőket láthatunk. A kastély portikuszát 

körülölelő ágyások erre az időszakra burjánzó cserjekiültetésekké váltak szélükön magas, 

formára nyírt kissé kúpos örökzöld egyedekkel. Két oldalon az oszlopokra növényeket 

futtattak, amelyek a kastély keleti oldalán, a lábazaton is végig húzódnak a település felé 

eső homlokzat portikuszának oszlopaiig. A lépcsősort kísérő lábazati díszítésen 

ültetőládák sorakoztak lándzsás levelű, törzses dísznövényekkel. (6. ábra) 

 

6. ábra: Pleasure  ground képeslapon 

Egy 1944-es keltű légifelvétel (7.ábra) illusztrálja a pleasure ground utolsó ismert 

állapotát. A  gruppokat felváltotta díszmedence mellett, egy egyértelműen centrális 

kialakítású négyzet alaprajzú kiültetés és sétányrendszer. A kastély előtti íves sétány 

szögletesen csatlakozott a területhez, amely a korábbi terepplasztikával kialakított 

felületet egyenletes síkba hozta, a park többi részétől szabályos rézsűfelülettel 

elválasztva. A medence körül alacsony, szögletes díszkiültetés kapott helyet, amelyet 
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sarkain szögletesen metszettek, valamint a kastély tengelyében és azzal párhuzamosan 

sétányok osztottak fel. A kiültetés körül szabályos négyszög alakú sétány futott körbe, 

amely sarkai a kiültetéssel párhuzamosan léptetettek voltak, megközelítéséhez a kastély 

tengelyében alakítottak ki utat. Ettől jobbra és balra egy-egy sávos ágyás feküdt a 

kastéllyal párhuzamosan. Mindkét oldalon erre merőlegesen két sávban telepítettek 

virágágyat. A park felé eső oldalán a kastély tengelyébe egy sávos ágyást, valamint két a 

pleasure ground négyszögletes kontúrját lezáró, a virágágy és sétány mintázatát követő 

felületet alakítottak ki. 

 

7. ábra: Az 1944-es légifelvételről ismert pleasure ground kialakítása 

 A pleasure ground szintjét kiegyenlítő rézsűt alacsony talajtakarók dísztették. A sétány 

mentén, valamint a kastély tengelyében gömb és kúp formára nyírt sövények sorakoztak. 

A portikusz melletti burjánzó kiültetést, az oszlopokra futtatott növényekkel együtt 

visszaszorították, alacsonyabb virágzó cserje és rózsa kiültetés vette át a helyét. A korábbi 

ábrázolásokról már ismert lábazati futónövény díszítés a kastélyon megmaradt, sőt nem 

csupán a keleti, hanem a nyugati lábazatot is elérte. A település felöli parkrész 

kialakításában szabályosan ismétlődő, kerek alaprajzú cserjecsoportokat ültettek, 

amelyek az előkertet a parkba érkező látogató számára sokkal nagyobbnak mutatták a 

valósnál. 

Teleki Gábor így ír a parkrészről: „A portikótól jobbra és balra a falmentén valamint a 

terasz előtti pázsitos részben virágágyások voltak kialakítva: egyszínű rózsák rengeteg 

petúnia, amelyeknek illata valóban megkapó volt. Ugyancsak a teraszra felvezető lépcsők 

támfalain, nagy cserépedényekben, az idénynek megfelelő virágok voltak ültetve. A 

portikótól kiképzett sétáló utak vezettek el, amelyeket több egyedi, gömb alakúra nyesett 

bukszus bokor szegélyzett.” [10] Ez, mint a legimpozánsabb kertrész, a beltwalk-ot és a 
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rondót összekötő, lendületes ívű sétányról nyújtotta a legszebb képet. A kastélyt 

körülölelő sétányok szórt burkolatú útjait, téglaszegély kísérte.   

A kert térszerkezete és látványrendszere a kerti építményekre és a tájra fókuszált. A 

kastélyból északra induló, fő látványtengely a kiskastélyok, a Nepoumuki Szent János 

Római Katolikus kápolna, valamint a református templom irányába, a településre nyílt. 

Ezt a látványtengelyt, már a kastély első ábrázolása is mutatja. A déli irányú, fő nyiladék a 

pleasure groudon át a család birtokai felé tekintett. Az 1933-as légifelvétel, valamint a 

napjainkban is fennálló terepformák további látványtengelyeket engednek feltételezni (4. 

ábra): 

• A kastélyból a Töves-major irányába, a teniszpálya mellett elhaladva, 

• A kastélytól a település szerkezetben álló magtár épületére, 

• A beltwalk-ról egy kerten belüli szoliter fa irányába, 

• Szintén a kastélytól indulva, nyugatra a reformátustemetőben álló családi 

kriptára,   

A fő látványtengely egyik eleme lehetett az egykori Öreg-kastély is, ami az „Öreghegy” 

településrészen állt. 

Növényállománya miatt a parkot sok leírás arborétum, vagy gyűjteményes kert néven 

említi. A kert leghíresebb fafaja az akác (Robinia sp.) volt. A szájhagyomány szerint Teleki 

Sámuel Tessedik Sámueltől kapott öt egyedet a gyömrői parkba, amelyek a hazánkban 

ültetett első akácfák között szerepeltek.  A kiskastélyok mellett, Hegyi-Füstös István, 

gyömrői református lelkész és a család megbecsült barátja emlékei szerint, az 1770-es 

évektől 1945-ig állt egy akác matuzsálem.[12] Ezt a család szakszerűen ápoltatta, közel 

másfél méteres törzsét vaspántokkal stabilizálva.  A kerti utak mentén, archív felvételek 

és leírások szerint, kislevelű hársfa- (Tilia cordata) sorok álltak. (III.)  A Töves-major felé 

vezető utat diófák (Juglans regia) övezték.  A kert legjelentősebb állományát a már 

korábban is említett tölgyfaerdő (Quercus robur) jelentette. Sajnos napjainkra kevés 

történeti egyed maradt fenn, ezek egy-egy feketefenyő (Pinus nigra), vadgesztenye 

(Aesculus hippocastanum), platán (Platanus x acerifolia), galagonya (Crataegus sp.) 

egyedek, illetve az erdőből megmaradt néhány tölgyfa (Quercus robur). 

Látható tehát, hogy a park teljes egészében egy átgondolt angolpark szerkezetét mutatja. 

Emellett a leírásoknak és az ábrázolásoknak megfelelően mérhetővé válnak a kerten 

belüli egyes funkciók kiterjedései, amelyek definiálják a kezelési attitűdöt. Ezeknek 

megfelelően a park felosztható: kertészetre, erdőműveléssel érintett területre, kaszálóra, 

kiemelt fenntartási igényű díszparkra, valamint általános fenntartási igényű díszpark 

egységekre. 
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8. ábra: A park funkcionális felosztása a kezelés tükrében 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A park történeti értéke a források tükrében megalapozott. A kastély elhelyezkedésének 

tájjal való szerves kapcsolata, a birtok egyes területrészeivel való integrált fejlődése, 

annak növényállománya, valamint kiemelten a pleasure ground négy periódusa mutatja 

történeti jelentőségét, megfelelve az magyarországi tájképi kertek szellemiségének. 

Mindemellett kimutatható, hogy a park virágkori területe funkcionálisan az alábbi 

táblázat szerint osztható fel: 

 
Az eredeti 14 hektáros parkterületből látható, hogy a legdominánsabb használati egység 

közel hat és fél hektáron az erdőműveléssel kezelt terület, amelyre Teleki József 

emlékiratában úgy emlékszik vissza, mint a leizgalmasabb sétányokkal szabdalt részre. A 

kertészet, amely szolgálhatott akár díszkertészeti, akár élelmiszertermesztési célokat is 

intenzív, azonban gazdasági szemléletű kezelést igénylő területként, a parkból 2,5 %-ot 

foglalt el. Gyepének, közel 8%-át, a felvezető területen bizonyítottan kaszálóként 

hasznosították. 

m2

Kiemelt fenntartási igényű díszpark 12 746 m2 8,9 %

Általános fenntartási igényű díszpark 48 426 m2 33,9 %

Kertészet 3 465 m2 2,4 %

Erdőműveléssel kezelt terület 64 896 m
2

45,4 %

Kaszálóként kezelt terület 11 265 m2 7,9 %

Épületek 2 170 m2 1,5 %

143 003

Park teljes területe
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A számokat összegezve a történeti kutatás tükrében a parkterület 55,7%-ának 

kezelésében bizonyítottan megjelent a gazdálkodó szemlélet, annak ellenére, hogy a 

gyakorlatban a teljes terület díszparkként rekreációs és reprezentációs célokat szolgált. 

Emellett a kutatás nem tárt fel információt azzal kapcsolatban, hogy az „általános 

fenntartási igényű díszpark” területe milyen kezelésben részesült, azonban mivel a 

parkrész kialakítása főként gyepes terület volt, amelyet különböző méretű facsoportokkal 

szabdaltak, így nem kizárható, hogy gyepfelülete hasonló módon kaszálóként 

hasznosulhatott. 

A vizsgálat összességében kimutatta, hogy a történeti kert területén a gazdasági, valamint 

(a technológia okán) ökológiai szempontból értelmezett fenntartható kezelés, nem 

összeférhetetlen a műemlékvédelmi értékű történeti környezettel. Napjainkban további 

kérdések felvetését a fenti megközelítésű megoldások szervezési lehetőségei jelentik. 

Hiszen korábban rendelkezésre állt egy stabil gazdasági háttér a feladatok elvégzést 

illetően, azonban napjainkra az uradalmi háttér nélkül ennek alkalmazása az érintett 

parkok kontextusában tárandó fel. 
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ABSTRACT 

The quest for sustainable energy source and development of environmentally benign 

process boost the concept “Biorefinery”. In this context, biorefinery through algal 

biotechnology came to forefront because algae can grow in wastewater, adsorb and 

convert atmospheric or industrially produced CO2, and their metabolite, such as sterol can 

be converted to wide ranges of biofuels. Algal growth depends on several factors, such as 

(a) strain, (b) supply of inorganic nutrient (nitrogen, phosphorous) and CO2, (c) intensity 

of light and (d) type of bioreactor, such as (i) open system and (ii) closed system. Whole 

algal biomass can be considered for pyrolysis process to obtain liquid hydrocarbon pool, 

known as biooil. Furthermore, anaerobic digestion of algal biomass produces biomethane. 

After harvesting of algae, different technologies are used to collect lipid from algal 

biomass. Algal lipids (non-polar lipids and polar lipids) can be converted to biodiesel 

through transesterification reaction and hydrocarbon pool through pyrolysis process. 

Fermentative production of biohydrogen by algae may consider a unique approach in 

biorefinery. In biorefinery, to obtain high energy yield and ultimate utilization of algal 

biomass, application secondary pyrolysis is noteworthy. This short communication 

portrays the concept of algal-based biorefinery in the platform of green biotechnology. 

 

Keywords: Biorefinery, Algal biotechnology, Biodiesel, Biooil, Biomethane, Biohydrogen 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Due to stricter environmental legislation and to solve the scarcity of fossil fuel, 

concept of “Biorefinery” has come to forefront. Biorefinery is a main element in the 

framework of the emerging bioeconomy because a broad spectrum of bio-resources offers 

great opportunity to produce biofuels [1]. The biorefinery concept refers to a network of 

systems/technologies that converts biomass to useful biofuels through physical, chemical 

and biological routes. In the platform of biorefinery, biomass (e.g. wood and agricultural 

products, solid waste, algae etc.) has to be converted to biofuels as efficiently as possible. 

Beside the utilization of lignocellulosic biomass for production of biofuels, algal biomass 

has successfully employed to produce biofuels in the platform of biorefinery [2]. 

Therefore, it may consider as holistic approach compare to petroleum-based fuels. 

mailto:mukite.barasa@gmail.com
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Furthermore, utilization of biomass as a feedstock for biofuel production, open a new 

arena in solid waste management [3]. 

2. AIMS 

Development of biorefinery through algal biotechnology offers triplicate advantages in 

global development agenda: (a) generating renewable energy, (b) utilization of 

atmospheric carbon-di oxide, and (c) saving fossil fuel. Understanding of algal 

manufacturing technology will ultimately drive the establishment of an algal-based 

bioeconomy. In this short communication, concept of biorefinery through algal 

biotechnology has been represented. 

3. ALGAL BIOTECHNOLOGY 

Algae are thallophytes that have chlorophyll-a as their primary photosynthetic pigment. 

They are found in hyper-saline to freshwater environments, over a broad range of pHs, 

and even relatively dry environments such as soil and rocks. Algae are classified as 

microalgae, macroalgae and cyanobacteria [4]. Due to their high photosynthesis efficiency 

and rapid growth, algae is utilized for CO2 treatment [5]. Oil production of microalgae is 

much higher than any other oil crop. Algal biotechnology in biorefinery has been proven 

to be more advantageous, because they are able to assimilate CO2, can grow/cultivate in 

non-productive land, even in saline or brackish waters. Therefore, algae is used to 

produce biofuels from fuel gas from power plant or similar sources [6]. In algal-based 

biorefinery, algae is used in two major approaches, such as (a) energy generation and (b) 

bioremediation. Algae biorefineries have both Upstream processing (USP) and 

downstream processing (DSP). Algal growth depends on the (a) strain, (b) supply of 

inorganic nutrient (e.g. nitrogen, phosphorous), (c) amount of CO2, (d) source of light 

illumination and (e) type of bioreactor. On the other hand, separation of algal biomass 

from slurry and purification of biofuels are related with DSP [7]. Algal growth is classified 

as (a) photoautotrophy, (b) heterotrophy, (c) photoheterotrophy and (d) mixotrophy. In 

biorefinery, algal cultivation process is classified as (a) open system and (b) closed 

system. In industry, different types of open cultivation systems, such as (a) non-stirred 

ponds and (b) stirred pond are usually used because they can be built with low 

investment. On the other hand, different closed cultivation system, such as (a) tubular 

photobioreactor, (b) plate-type photobioreactor and (c) plastic bag photobioreactor are 

often used. In some cases, whole algal biomass is considered for pyrolysis process and 

liquid hydrocarbon pool is obtain as a biooil. Furthermore, biomethane can be produced 

through anaerobic digestion of algal biomass. After harvesting of algae, different 

technologies are used to collect lipid from algal cells. Algal lipids can be classified into two 

main categories, such as (a) non-polar lipids (acylglycerols, sterols, free (non-esterified) 

fatty acids, hydrocarbons, wax and steryl esters) and (b) polar lipids (phosphoglycerides, 

glycosylglycerides). Algal lipid is converted to (a) biodiesel through transesterification 

reaction and (b) hydrocarbon pool through pyrolysis process. Furthermore, biohydrogen 
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can be produced by algae by direct and indirect photolysis during their growth. The choice 

of conversion process depends on the quantity and type of algal biomass, economic 

considerations, specification of projects and the end form of the desired products [8]. In 

figure 2, concept of biorefinery through algal biotechnology is represented. 

 

 

Figure 2: Concept of biorefinery from agricultural and food wastes. 

4. CONCLUSION  

Application of algae to produce sustainable fuels may consider as a unique approach in 

the context of biorefinery. Several approaches have been considered to produce biodiesel, 

bioethanol, biooil, biomethane, and biohydrogen from algal biomass. However, it is 

considered as environmentally benign approach, several challenges are bottleneck to 

establish the algal-based biorefinery. The cultivation process of algae for biofuel 

production might need more research. Furthermore, research and development of 

sustainable environmentally benign technology may reduce the limitation to establish 

economically feasible biorefinery. It is expected that present short communication will 

make a bridge between the blue and green biotechnology, and receive attention among 

different research communities. 
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ABSTRACT 

Tannins belong to the main components of tea leaves and are essential components of tea 

quality. The research focuses on the study of different teas, with special regard to their 

tannin content. Quantitative model for predicting total tannin content in tea leaves was 

established. The developed global model is suitable to analyze green, oolong and black 

teas. After multiplicative scatter correction (MSC) transformation, the statistical 

parameters of prediction models were 0.96/0.93 (R2/Q2) and 0.504/0.585 %m/m 

(RMSE/RMSECV). The measurement range was between 7.78-16.95 %m/m. In addition, 

linear discriminant analysis (LDA) was used to separate black and green tea samples from 

each other. 

Keywords: Camellia sinensis; black tea; oolong tea; green tea; tannins 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Camellia sinensis L. is a perennial leafy crop. All varieties of tea are produced from the tea 

plants. The well-grown plants provide high-quality tea shoots, which vary with tea 

cultivars and the environmental conditions, such as the type of soil and altitude and 

climate of the growing area. Moreover, tea quality is also determined by the processing 

techniques employed. For instance, the same fresh tea leaves can be processed to black 

tea, oolong tea, and green tea by fermentation, semifermentation, and non-fermentation, 

respectively. Those basic three types of tea have different quality characteristics, 

including color, aroma, taste, and appearance [1].  

Near infrared (NIR) spectroscopy has been extensively used as a quick and non-

destructive technique for qualitative and quantitative estimation of many products. It has 

decisive advantages compared to traditional methods, wherein samples can be rapidly 

analyzed. It is chemical-free (limited to the reagents required for reference analyses) and 

has no resultant waste. Near infrared spectroscopy (NIRS) can be used to analyze different 

features of tea samples [2-7]. As the above-mentioned scientific publications 

strengthened, this measurement technique is cheap, fast and environmentally friendly. In 

addition, combined with multivariate data analysis e.g. principal component analysis 

(PCA), partial least squares regression (PLSR), it can be a good alternative to traditional 

wet chemistry methods. 

mailto:eszter.benes@gmail.com
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Tannins are a particular class of natural products found in plants of different families 

and they are polyphenolics in nature. This class may be divided grossly into hydrolysable, 

complex, and condensed tannins. Hydrolyzable tannins are hydrolyzed by heating with 

dilute acid or enzymes, such as tannase, to produce simple molecules, such as gallic acid, 

ellagic acid, and pyrogallol. They may be classified into gallotannins and ellagitannins. On 

the other hand, the condensed tannins are not hydrolyzed on heating with acid or 

enzymes. They are based on a flavonoid basic skeleton. They are proanthocyanidins in 

nature [8]. Tea contains many tannin substances in the leaves which affect the astringency 

and bitterness of the taste. A large proportion of tannins in tea leaves consists of catechins, 

such as (-)-epicatechin, (-)-epicatechin-3-gallate, (-)-epigallocatechin, (-)-

epigallocatechin-3-gallate and (+)-catechin [9].  

2. AIMS 

The focus of the research was on the study of different teas, with special regard to their 

tannin content. This requires recording and evaluation of the NIR spectrum of the samples 

using multivariate data analysis. In addition, we aimed to build a prediction model using 

PLSR to estimate the total tannin content of tea samples with different oxidation state. 

Our goal was to discriminate the three main categories of tea leaves based on their NIR 

spectra by using LDA. 

3. MATERIALS AND METHODS  

3.1. Tea samples 

For the study, 28 commercial tea samples were analyzed. We examined the leaves of 

fourteen black, four oolong, and ten green teas grown and produced in China, Nepal, Sri 

Lanka, India, Kenya, Taiwan, Japan and Korea. These belonged to the three major 

categories of tea, which are black, oolong and green tea. 

3.2. Total tannin content 

During the measurement, tannins are separated from the aqueous extract of the tea with 

copper acetate. The precipitate was measured gravimetric by converting it to copper 

oxide and the tannic acid content of the tea was calculated from this. The determination 

was performed according to MSZ 20685-1980 Hungarian Standard. The results are 

expressed in %m/m. In every case, three replicates were measured. 

3.3. FT-NIR spectroscopy 

Spectra were collected by using a Bruker MPA™-Multipurpose FT-NIR analyzer (Bruker, 

Ettlingen, Germany) in diffuse reflection measurement mode. Approx. 50 g tea leaves 

were placed into a rotating quartz cuvette ( 85 mm). For each sample six spectra were 

collected (resolution 16 cm-1; scanning speed 10kHz) in the 12500-3800 cm-1 spectral 
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region using OPUS 7.2 (Bruker, Ettlingen, Germany) software. The internal background 

was measured with an integrated gold-coated surface of the integrating sphere. Each 

spectrum was set up as the average of 32 subsequent scans. 

3.4. Chemometric methods 

Principal component analysis (PCA) 

PCA is a mathematical method of reorganizing information in a data set of samples. PCA 

discovers new variables, called “Principal Components” (PCs), which account for the 

majority of the variability in the data. This enables us to describe the information with 

considerably fewer variables than was originally present [10]. For the analysis triplicate 

spectra of each sample were used in the 9500-3800 cm-1 range. PCA was performed in 

Unscrambler X 10.4 software (CAMO, Oslo, Norway) to detect possible spectral outliers. 

Linear Discriminant Analysis (LDA)  

LDA is a common technique used for dimension reduction and classification. LDA 

provides class separability by drawing a decision region between the different classes and 

tries to maximize the ratio of the between-class variance and the within-class variance 

[11]. To separate different tea categories, LDA was carried out using Unscrambler X 10.4 

software (CAMO, Oslo, Norway). 

Partial least squares (PLS)  

PLS regression is a multivariate method that has been widely used for calibration in 

chemometric analysis. It is used for modeling the linear relationship between the variable 

matrix X (the spectra) and the variable matrix Y (the properties of interest) based on 

latent variables (LVs). Through analyzing the information in spectra, PLS can extract the 

maximum information and then condense it into LVs of factors which are used in the 

calibration and prediction steps [12]. Leave-one-out cross-validation was performed to 

select the optimal number of LVs. OPUS 7.2 software (Bruker, Oslo, Norway) was used to 

build the prediction models. Different spectra pre-processing techniques were used to 

improve the model parameters such as first derivation (FD), vector normalization (SNV), 

multiplicative scatter correction (MSC) and its combination.   

4. RESULTS AND DISCUSSION  

4.1. Total tannin content 

Due to the diversity of samples, the tannin content varied in a wide range between 7.93 – 

16.63 %m/m. The lowest value was measured for sample 18 (oolong tea) and the highest 

value for sample 8, which was a black tea. The range of the measured results are in 
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accordance with further studies [9,13]. Based on the results, no relationship can be found 

between the amount of tannins in the samples and its oxidation state. 

4.2. Spectral features of tea samples 

The qualitative analysis of spectral data is crucial before the calibration process so that 

we can select the appropriate spectral regions for the PLSR. The original spectra of tea 

leaves have similar characteristics, but smaller differences are observable (Fig 1.). 

Considerable variation can be observed in the 12,500-9000 cm-1 spectral range due to 

differences in the color, shape and size of tea leaves.  

 

 

Figure 1. Spectra of tea obtained from raw data (● ) black tea; (● ) oolong tea; (● ) green 

tea 

 

Because tannins are diverse class of compounds with various chemical composition, 

the whole spectra can carry relevant information. The typical absorption bands of tannins 

are described in different scientific papers. Based on Chen et al. (2006) [14], the vibration 

of the 2nd overtone of the carbonyl group (5352 cm-1), the C–H stretch and C–H 

deformation vibration (7212 cm-1), the –CH2 (5742 cm-1), and the –CH3 overtone (5808 

cm-1) can be observed. The vibration of the carbonyl group, the –C–H and –CH2 vibrations 

are caused by ingredients such as polyphenols, alkaloids, protein, volatile and non-volatile 

acid and some aroma compounds. The absorption bands of catechins mainly involved C–

H second overtone (9090-8547 cm-1), C–H first overtone and S–H first overtone (6257-

5691 cm-1), and C–H and C–H combinations paired with C–H and C–C combinations (4559-

4000 cm-1) [2]. 
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4.3. Chemometric results 

PCA results 

After the spectral evaluation, PCA was performed to detect spectral outliers. The analysis 

determines how many PCs describe the data set and its variance. By using ten PCs, it was 

found that the variance of the properties is determined in 98% by the first three PCs (PC1: 

79%, PC2: 19%, PC3: 1%).  To detect the real spectral outliers, F-residuals and Hotelling’s 

T2 statistics were applied. These represent two different type of outliers. The residual 

statistics describe the sample distance to model, whereas Hotelling’s T2 describe how well 

the sample is described by the model.  In case of our data, sample 23 had high Hotelling’s 

T2 values that means it could have an influential impact on the calibration model.  

LDA classification 

In this study, green tea, oolong and black tea samples would be classified through LDA. 

Due to the small sample number, oolong teas were discarded from the analysis. To 

perform the statistical analysis, the average spectra of each green and black tea samples 

were used in the 12500-3800 cm-1 range. The region between 12500-9500 cm-1 was not 

left out from the examination, because the color of samples has an impact on this part of 

the spectra due to the proximity of visible region.  The results of the LDA classification are 

the predicted class for each sample. According to the confusion matrix (Table 1.), the two 

groups can be clearly separated. The confusion matrix carries information about the 

predicted and actual classifications of samples, with each row showing the instances in a 

predicted class, and each column representing the instances in an actual class. The 

accuracy of the method was 100% by using 10 components. 

 

Table 1. Confusion matrix of LDA 

 

PLS modelling 

PLS regression was performed to predict the total tannin content in tea leaves.  For the 

analysis, the three measured reference values and three spectra were used for each 

sample. After the first run, it was found that sample 23 really had a negative impact on the 

regression model. Therefore, it was threated as an outlier. Leave-one-out cross-validation 

was applied to validate determine the optimal number of latent variables. After using 

different spectrum pre-processing techniques, the best result was obtained by MSC 

transformation (Table 2.). In most applications, light scattering often creates an 

black green

black 14 0

green 0 10



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

 
Szent István Egyetem - 103 - 2020. december 7. 
   

‘‘absorbance shift’’ in the spectrum, which can be more or less irrelevant for the chemical 

composition. MSC is usually used to eliminate this noise from light scattering [12]. In case 

of tea leaves, this technique can reduce the effect of light scattering caused by the different 

size and shape of tea leaves. The validated model has high predictive ability (Q2=93.09) 

and low root mean square error (RMSECV=0.585 %m/m). 73 spectra of 27 samples were 

used to the prediction model. The measurement range was between 7.78-16.95 %m/m. 

Table 2. Statistical parameters of the prediction model 

Calibration Cross-validation 
PLS 

Evaluation range 
[cm-1] R2 

RMSEE 
[m/m%] 

RPD Q2 
RMSECV 
[m/m%] 

RPD 

95.58 0.504 4.76 93.09 0.585 3.81 9 7506-6094, 4605-4242 

5. CONCLUSION  

In the scientific literature, numerous papers have been studied teas from different aspects 

using NIR spectroscopy. However so far, no prediction model has been developed to 

determine the total tannin content of different types of tea leaves using FT-NIRS. As a 

result of the study, a PLSR model was performed to predict the total tannin content of tea 

leaves. The created model showed high precision and good fit using MSC pre-processing 

method. So this method can be a great alternative to the conventional gravimetric method, 

which is time-consuming and has a high demand of reagents. Besides, LDA was 

successfully applied to discriminate black and green tea samples from each other using 

NIR spectral data. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to compare the protein content, amino acid, and biogenic amine 

composition in fresh and dry traditional sausage of Kosovo. Significant differences were 

found in all investigated parameters of fresh and dry sausage (P< 0.05). The dry sausage 

had higher protein content (36.75%) compare to the fresh one (17.00%). Glutamic acid, 

glycine, valine, alanine, leucine, lysine, and aspartic acid representing 60.9 % of total 

amino acid content in the dry sausage. While for the fresh sausage aspartic acid, glutamic 

acid, glycine, valine and cystathionine were the major amino acids representing 73.8% of 

total amino acid content. Cadaverine (257 µg/g), spermine (22 µg/g), agmatine (667 

µg/g) and spermidine (77 µg/g) were detected in fresh sausage, while only tyramine (483 

µg/g), and spermine (146 µg/g) were detected in dry sausage. The composition of 

traditional sausages showed good nutritional value. Further studies are needed to 

examine the traditional sausages in order to fully determine their biological value. 

 

Keywords  

Amino acid, Biogenic Amines, Protein, Sausage,  

1. INTRODUCTION 

Traditional sausage of Kosovo is a meat product usually made from ground meat, beef or 

veal, along with salt, spices and other flavorings encased by a skin. The sausage is 

traditionally stuffed into animal intestines, but sometimes also into intestines made of 

synthetic materials. Kosovo’s traditional sausage is a long-standing product, the 

production of which is made with traditions passed down from one generation to the next. 

Sausage making in Kosovo is a traditional food preservation technique that provides the 

need for the whole year. Nowadays it is produced in both ways, homemade and the 

industrial way of producing. Proteins are important constituents of human diet 

mailto:kaltrina.berisha@hallgato.uni-szie.hu
mailto:mednyanszky.zsuzsanna@szie.hu
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contributing significant nutritional, biological and functional properties. In this aspect, 

sausage is a good source of proteins for human diet. Globally, consumers pay great 

attention to food and its composition due to a pivotal relationship between diet and 

human health [1]. Amino acids and biogenic amines play an important role in the nutrition 

and health. Amino acids provide substrates for protein synthesis, and serve as substrates 

for gluconeogenesis [2]. Biogenic amines are naturally found in many foods, especially in 

high protein food. Sausage is a good environment for the development of biogenic amines 

from free amino acids. In small quantity, they play important roles in many metabolism 

of the body [2,3]. However biogenic amines are of concern in relation to both food spoilage 

and food safety, and are related to different intolerance to sensitive individuals  [4–6]. 

2. AIMS 

The purpose of our research was to investigate the protein content, amino acids and 

biogenic amines composition in fresh and dry sausage produced in traditional way in 

Kosovo. 

3. MATERIALS AND METHODS  

3.1 Sausage manufacture  

Traditional sausages were provided by local sausage manufacture in Kosovo. The 

traditional sausage was made of beef meat, along with salt, spices, paprika, onion, garlic 

and fat, without adding any starter culture for fermentation or additive for it preservation. 

Sausage were packed in synthetic casings with a diameter of approximate 3 cm and a 

length of 45 cm. For research propose two kg of traditional sausage was prepared and 

was divided in two parts, 1 kg was stored as fresh sausage at 4⁰C and the other part was 

dried for 12 hours at 80⁰C.  

3.2 Moisture content and protein determination  

For the determination of moisture content ISO1442:1973 [7]was followed. Samples were 

dried at 105 - 106°C and then the amount of sample without water was calculated which 

was multiplied by 100 to show the percentage content of dry matter. Protein content was 

determinate by Kjedahal method [8].  

3.3 Amino acid determination  

For the determination of amino acids 500–700 mg of sausage samples were hydrolyzed 

with 10 mL 6 M L-1 HCl under nitrogen atmosphere in a closed hydrolyzing vessel 

(KUTESZ, Budapest, Hungary) at 110 ⁰C, for 24 hours in a block thermostat (FALC 

Instruments, Treviglio, Italy). After the neutralization (10 mL 4 M L-1 NaOH), samples 

underwent double filtration: firstly, through normal paper filter and then through a 0.25 

µm membrane filter (Nalgene, Rochester, USA). The analysis was carried out by an 

Automatic Amino Acid Analyzer AAA400 (Ingos Ltd., Prague, Czech Republic) equipped 

with an Ionex Ostion LCP5020 cation-exchange column (22×0.37 cm). Colorimetric 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

 
Szent István Egyetem - 107 - 2020. december 7. 
   

detections were accomplished at 570 nm and 440 nm (for Pro) after post column 

derivatization with ninhydrin reagent [9]. 

3.4 Biogenic amine determination  

For biogenic amine determination, 3 g of sausage sample was extracted with 10 mL 10% 

trichloroacetic acid for 1 h at room temperature, at 100 rpm using a Laborshake (Gerhardt 

GmbH, Königswinter, Germany). Samples were filtered through a 0.22 µm membrane 

filter (Nalgene, Rochester, USA). Biogenic amines were analyzed by an Automatic Amino 

Acid Analyzer AAA400 (Ingos Ltd., Prague, Czech Republic) equipped with an Ostion LG 

ANB ion-exchange resin (70×3.7 mm) column. Ninhydrin was used as post column 

derivatization reagent and detection was performed at 570 nm [9].  

3.5 Statistical analysis  

Significant differences between the means for the measured parameters were calculated 

by paired student’s t- test. The normality of the differences was accepted by Skewness and 

Kurtosis, as the absolute values of both parameters were below 1. The statistical analysis 

is performed by IBMSPSS25 software.  

4. RESULTS AND DISCUSSION  

The mean moisture content of fresh sausage was 64 %, and 28 % for dry sausage. Results 

showed significant differences between the moisture content of dry and fresh sausage (P< 

0.05) (Figure 1.)  Significant differences were found also in the protein content of fresh 

and dry sausage (P<0.05). The dry sausage samples had higher protein content (36.75%) 

than the fresh one (17.00%) (Figure 2). 

 

 

 
Figure 1 Moisture content of fresh and dry traditional sausage:  Different letters 

represent significantly different values (P < 0.05) 
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Figure 2 Protein content of fresh and dry traditional sausage; Different letters represent 

significantly different values (P < 0.05) 

 

The predominant amino acids in dry sausage were glutamic acid, glycine, valine, alanine, 

leucine, lysine, and aspartic acid representing 60.9 % of the total amino acids. While in 

the case of fresh sausage aspartic acid, glutamic acid, glycine, valine and cystathionine 

were the major amino acids representing 73.8% of the total amino acid content. The 

amino acid composition of fresh and dry sausage showed significant difference (P < 0.05). 

Cysteine, Phenylalanine and tyrosine were not detected in fresh sausage (Figure 3.). 

Similar results were found in the Turkish traditional sausage and in different dry-

fermented sausages of Europe [10]. Essential amino acid composition showed significant 

differences between fresh and dry sausage (Figure 4).  

 

 
Figure 3 Amino acid composition of fresh and dry sausage (µg/kg); Different letters 

represent significantly different values (P < 0.05) 
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Figure 4 Essential amino acid content of fresh and dry sausage (%) 

 

Biogenic amine content of fresh sausage was higher than that of dry sausage. Tyramine, 

cadaverine, spermine, agmatine and spermidine were detected in low levels (Figure 5). 

Food and Drug Administration  (1990) [11] has set a maximum tolerance level of 100 

mg/kg for histamine in fish while the European Food Safety Authorities (2011) has set a 

maximum intake of 50 mg of histamine, and 600 mg of tyramine dairy products can be 

considered safe for healthy individuals,[12]. Considering the low levels of biogenic amines 

in sausage samples indicate their good quality in term of biogenic amine content. Other 

papers reported high biogenic amine content in different sausages. Rabie et al. [13] found 

putrescine (278 mg/kg), cadaverine (9mg/kg) and histamine (26 mg/kg) in the beef 

sausage. In Turkish sausages, tyramine (1,100 mg/kg) and of histamine (350 mg/kg) 

were present at high concentration [14].   

 

 
Figure 5 Biogenic amine composition of fresh and dry sausage (µg/g) 
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5. CONCLUSION  

The traditional sausage of Kosovo showed high nutritional properties. It contains low 

level of biogenic amines, and it is a good source of proteins and essential amino acids, 

which plays an important role in human health and nutrition.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A hazai táplálkozási és tápláltsági állapot felmérések alapján a lakosság 62%-a túlsúlyos 

vagy elhízott. Ennek, és más táplálkozással és életmóddal összefüggő faktorok (pl. magas 

zsírfogyasztás, alacsony élelmi rost fogyasztás, mozgásszegény életmód, stressz) 

következtében a leggyakoribb halálokok a szív- és érrendszeri és daganatos 

megbetegedések. 

Hazánkban a kenyérfogyasztás 10%-kal csökkent az elmúlt évtizedben. Bár a növekvő 

egészségtudatosság következtében a teljesértékű gabonát tartalmazó termékek 

fogyasztási gyakorisága megnőtt, a felmérések alapján lakosság napi szénhidrát- és 

rostbevitele nem éri el a jelenleg érvényben lévő ajánlásokban szereplő mennyiséget. 

Kutatásunk célja, hogy feltárjuk azokat a faktorokat, melyek a kenyér, ezen belül is a 

teljesértékű gabonát tartalmazó termékek, fogyasztását befolyásolják. A vizsgálata során 

a nemzetközi szakirodalomban gyakran használt élelmiszerválasztási kérdőívvel (Food 

Choice Questionnaire, FCQ) felderíthető, mely tényezők milyen mértékben befolyásolják 

egy adott élelmiszer megvásárlását, míg az érzékszervi minősítéshez használt Check-All-

That-Apply (CATA) és Rate-All-That-Apply (RATA) módszerekkel azok a 

terméktulajdonságok határozhatók meg, melyek a fogyasztók kedveltségét pozitív 

irányba mozdítják. 

Az alkalmazni kívánt kérdőíves és érzékszervi módszerekkel kapott eredmények alapján 

termékfejlesztési irányvonalak és javaslatok határozhatók meg a döntéshozók és a 

sütőipari ágazat számára, valamint fogyasztói döntést támogató kiadványok hozhatók 

létre, melyek a fogyasztókat az ajánlásoknak megfelelő táplálkozásra és az egészséges 

élelmiszeralternatívák vásárlására ösztönözhetik. 
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Kulcsszavak: teljesértékű gabona, kenyérfogyasztás, Food Choice Questionnaire, Word 

Association, Check-All-That-Apply 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A szénhidrátok a legkönnyebben hasznosítható energiaforrások, a szervezet 

nélkülözhetetlen tápanyagai. Legnagyobb mennyiségben a növényekben, azon belül a 

gabonafélékben és a belőlük készült termékekben találhatóak meg. Az energiaszolgáltatás 

mellett az emészthetetlen szénhidrát-polimerek is igen fontos szerepet játszanak 

szervezetünk normál működésének fenntartásában, ugyanis ezek az élelmi rostok 

segíthetnek a szérum koleszterinszint és a vércukorszint csökkentésében, az 

emésztőrendszeri daganatos megbetegedések kockázatának csökkentésében, vagy magas 

telítőértékük következtében az energiabevitel, ezzel együtt a testtömeg kontrollálásában 

is [1]. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2018-as adatai szerint hazánkban a kenyérfogyasztás 44,5 

kg/főről 34,4 kg-ra esett vissza 2010-től [2]. A fogyasztási mennyiség visszaesése mellett 

a fehér kenyér népszerűsége is csökkent, a GFK Hungária adatai szerint 2007 és 2017 

között 76%-ról 61%-ra [3]. A csökkenő kenyérfogyasztással azonban csökken a 

szénhidrátbevitel is. A EFSA 2010-ben publikált ajánlása szerint a napi energiabevitel 45-

60%-a szénhidrátból kell, hogy származzon, a napi rostbevitel pedig 25 g kell, hogy 

legyen, az egészséges bélműködés biztosítása érdekében [4]. A magyar Dietetikusok 

Országos Szövetségének 2017-es Okostányér® ajánlása napi 4 adag gabona alapú 

élelmiszert ír elő, melyből legalább egy adag (100 g) teljes értékű legyen [5]. A 2014-es 

Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat alapján a magyar lakosság 

energiabevitelének átlagosan 45,8%-a származik szénhidrátokból, a rostbevitel pedig 

22,9 g naponta, mely az ajánlott mennyiséget nem éri el [6]. Ezek a faktorok az elhízáson 

keresztül közvetve és közvetlenül is befolyásolják az egészségi állapotot. 

2. A MUNKA CÉLJA 

Célunk a kenyér, és azon belül a teljesértékű gabonát tartalmazó kenyerek fogyasztását 

befolyásoló faktorok azonosítása, feltárása kérdőíves (Food Choice Questionnaire (FCQ), 

Food Frequency Questionnaire (FFQ)) és érzékszervi módszerek használatával. A 

meghatározott tényezők termékfejlesztésbe történő adaptálási lehetőségeinek 

kidolgozása, javaslattételek megfogalmazása az ipari szereplők, az agrárágazat, a 

döntéshozók és a fogyasztók számára. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A kutatáshoz a nemzetközi kutatásokban gyakran használják az élelmiszerválasztási 

kérdőívet (FCQ), mellyel felderíthető, mely tényezők (pl. ár, összetevők, csomagolás, íz, 

kényelem) milyen mértékben befolyásolják egy adott élelmiszer megvásárlását [7]. A 
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kérdőív kenyerekre és egyéb sütőipari termékekre adaptált verziója jelenleg még nem 

elérhető magyar nyelven, így a cél ennek létrehozása és validálása. Az adaptáláshoz a 

szakirodalomban is használt szóasszociációs (word association, WA) és háromszögeléses 

módszereket alkalmazzuk. 

A szóasszociációs módszer során a válaszadóknak a témával kapcsolatos 

kifejezéseket/termékleírásokat/képeket mutatnak be, melyek megtekintése után le kell 

írniuk az első 3-4 kifejezést, asszociációt, képet, gondolatot, vagy érzést, amely eszükbe 

jut az adott stimulusról. A válaszokat ezután szakértők elemzik háromszögeléses 

módszerrel, mely során a válaszok először egyénileg, majd konszenzusos alapon kerülnek 

kategorizálásra. Ezek alapján kerül módosításra a „hagyományos” FCQ: a termékcsoport 

szempontjából nem releváns kategóriák eltávolításával és új, releváns kategóriák 

beemelésével [8]. 

A validálás során első lépésként test-retest módszert alkalmazunk: 50-100 kitöltő 

segítségével, két eltérő időpontban végzett teszt kitöltés segítségével ellenőrizzük a 

kérdőívet. A szükséges módosítások után a validálást magas mintaszámmal (~1000 fő), a 

reprezentativitás biztosításával ajánlott megtenni [9]. 

A fogyasztási gyakoriság felméréséhez egy cereáliákra és sütőipari termékekre fejlesztett 

fogyasztási gyakorisági kérdőívet alkalmazunk [10]. Az FFQ összeállításához a hazai 

termékkínálatot vesszük alapul. 

A pontosabb és részletesebb eredmények érdekében további terveink között szerepel 

különböző kenyerek modern érzékszervi vizsgálati módszerekkel (Check-All-That-Apply 

– CATA, Rate-All-That-Apply – RATA) történő vizsgálata. Ezek segítségével lehetőségünk 

van meghatározni azokat a terméktulajdonságokat, melyek a fogyasztók kedveltségét 

pozitív irányba mozdítják [11,12]. A fogyasztók véleményének komplexebb felmérése 

érdekében a vizsgálatokat home use test keretein belül tervezzük elvégezni. 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

A FCQ és az FFQ, valamint a CATA és RATA érzékszervi minősítési módszerek együttes 

alkalmazásával meghatározható lesz, hogy a fogyasztók milyen termékeket kedvelnek, 

illetve feltárhatók azok a faktorok, melyek az élelmiszercsoport fogyasztását 

befolyásolják. Az eredmények komplex, többváltozós statisztikai módszerekkel 

(főkomponens analízis (PCA), sum of ranking differenences (SRD), többszörös 

korrespondencia analízis (MCA)) való elemzése lehetővé teheti a vásárlási és fogyasztói 

hajlandóság közötti mélyebb összefüggések feltárását. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatás során kapott eredmények segítségével termékfejlesztési irányvonalak és 

javaslatok határozhatók meg a döntéshozók és a sütőipar ágazat számára, valamint 

fogyasztói döntést támogató kiadványok hozhatók létre, melyek a fogyasztókat az 

ajánlásoknak megfelelő táplálkozásra és az egészséges élelmiszeralternatívák vásárlására 

ösztönözhetik. Az FCQ adaptálásával, valamint a home use test protokolljának 

kialakításával olyan módszertani fejlesztést hajthatunk végre, melynek segítségével 

később hasonló kutatásokat végezhetünk más termékek vagy termékcsoportok esetében 

is. 
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ABSTRACT 

In this study our aim was to use handheld near infrared (NIR) spectrometer for the 

prediction of physicochemical properties of honeys from different botanical and 

geographical origin. The prediction models were built using partial least square 

regression (PLSR) to regress on the physicochemical parameters using the NIR spectra. 

Results showed determination coefficients in the range of 0.432-0.793. The models with 

the highest accuracy were obtained for ash content and yellowness (b*). NIR infrared 

spectroscopy is a useful tool in prediction of physicochemical parameters of honey. The 

accuracy of the regression models built for the determination of main physicochemical 

properties of honey highly depends on their botanical and geographical origin. 

Keywords:  

Honey, antioxidant capacity, handheld spectrometer, partial least square regression 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Honey is the product of honeybees produced from three different materials: nectar, sap 

of plant parts and sap of insects living on the trees [1]. Honey is composed of nutritious 

components such as sugars, moisture, amino acids, minerals and vitamins [2]. The 

quantity of these components depends on the botanical and geographical origin of honey. 

The commonly applied protocol of the determination of the botanical origin of honey 

utilizes the combined application of physicochemical and pollen analysis, and sensory 

assessment. The determination of the physicochemical properties is time consuming, 

usually needs chemical reagents, and the parameters are obtained with different 

techniques [3]. Therefore, there is a demand for new analytical methods for the rapid and 
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chemical-free determination of the main physicochemical parameters of honey. The rapid 

and fingerprint analyzing methods such as near infrared spectroscopy fulfill these aims. 

NIR infrared spectroscopy has been used previously to predict the minerals, pollen and 

antioxidant compounds in honey [4,5]. 

2. AIMS 

The objective of our work was to determine the applicability of near infrared 

spectroscopy in combination with partial least square regression for the rapid prediction 

of physicochemical parameters using handheld spectrometer. 

3. MATERIALS AND METHODS 

3.1 Honey samples 

In our study honeys of different botanical (acacia, linden, chestnut, rapeseed, sunflower, 

honeydew) and geographical origin were collected from beekeepers from reputable 

sources.  

3.2 Physicochemical parameters  

Physicochemical parameters such as ash content, moisture content, pH and electrical 

conductivity and sugar content were determined according to the International Honey 

Commission method book [6]. Antioxidant properties such as total polyphenol content 

(TPC), ferric reducing antioxidant power (FRAP) and cupric ion reducing antioxidant 

capacity (CUPRAC) were applied similarly to our previous projects [7]. 

3.3 Near infrared spectroscopy 

Tellspec Enterprise Scanner spectrometer (Tellspec Inc. Toronto, Canada) was used to 

record the spectral data of the honey samples in the wavelength range of 900-1700 nm 

using transflectance setup using optical glass window cuvette. The layer thickness of the 

sample in the cuvette was 0.4 mm. Each sample was measured taking 25 consecutive 

scans.  

3.4 Statistical analysis 

Database was built up using the results of the NIR data and physicochemical parameters. 

Near infrared spectra was pre-treated using Savitzky-Golay Smoothing (2nd order 

polynomial, 21 points) to reduce the noise and multiplicative scatter correction to 

eliminate the baseline shift of the data. Partial least square regression models were built 

to regress on the physicochemical data using NIR spectra of all the samples together 

(general models). R-project 3.6.3 was applied for the data evaluation. Determination 

coefficient (R2tr – training, R2CV – validation) was used the check the correlation 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

 
Szent István Egyetem - 118 - 2020. december 7. 
   

between the spectra and obtained physicochemical properties, while root mean square 

error (RMSEC – training, RMSECV - validation) was used to see the error of the models. 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

Results of the PLSR models to regress on the physicochemical properties of the samples 

are summarized in Table 1. The models with highest accuracy were obtained for the b* 

(yellowness) and ash content of the honey with R2CV result of 0.793 and 0.789. R2 of the 

other parameters were below 0.7 during validation. The models with the lowest 

prediction accuracy were obtained in the case of the total polyphenol content and pH. The 

relatively weak prediction accuracies of the general regression models can originate from 

the high variation in physicochemical properties of the honeys from different botanical 

origin and also due to the low specificity of these parameters.  

Table 1 Results of the PLS regression models on the physicochemical parameters 

Attribute LV Nr Obs R2Tr RMSEC R2CV RMSECV 

Moisture % 20 559 0.722 0.793 0.637 0.907 

pH 17 567 0.528 0.175 0.432 0.192 

Electrical 

conductivity mS/cm 
22 563 0.758 94.782 0.691 107.098 

Ash % 14 502 0.829 0.105 0.789 0.105 

CUPRAC µmol 

TEQ/g 
15 540 0.628 1.610 0.535 1.467 

FRAP mg AAS/100g 19 538 0.703 11.226 0.617 12.750 

TPC mg GAE/100g 17 566 0.563 1.514 0.433 3.122 

L* 17 534 0.629 1.643 0.629 0.538 

a* 17 566 0.645 2.592 0.566 2.865 

b* 21 532 0.842 2.518 0.793 2.200 

5. CONCLUSION  

The aim of this paper was to build regression models using the results of handheld NIR 

spectrometer for the prediction of physicochemical properties of honeys. The results of 

the experiment showed that NIR can be used for the prediction of physicochemical 

properties of honey. The general models did not achieve high accuracies; therefore, it 

would be worth to analyze the results separately for the different types in the future.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kísérlet fő célja az FT-NIR alkalmazási lehetőségeinek bővítése dió- és mogyorófélékben 

lejátszódó kémiai,- biokémiai folyamatok hatásának mennyiségi meghatározására. Az 

avasodás vizsgálata jelenleg kizárólag klasszikus analitikai módszerrel történik az ISO 

3960:2017 szabványnak [1] megfelelően jodometriás eljárással. Sikeres becslési 

függvény felállításával lehetőség nyílna a környezetet terhelő, sok vegyszert és energiát 

igénylő klasszikus módszert a gyors, roncsolásmentes, környezetbarát FT-NIR 

technikával kiváltani. 

 

Kulcsszavak: FT-NIR, avasodás, peroxidszám, olajos magvak, Post-harvest 

 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A dió- és mogyorófélék a változatos és egészséges táplálkozás fontos részét képviselik. 

Ezek a magvak számos, a szervezetünk számára fontos és főként esszenciális 

tápanyagokat tartalmaznak, amelyeket a humán szervezet nem, vagy csak nagyon 

minimális mennyiségben képes előállítani.  

A diófélék nagyszerűen hozzájárulhatnak bizonyos krónikus betegségek megelőzéséhez, 

illetve a kialakulásuk rizikójának csökkentéséhez. Ha rendszeresen fogyasztunk olajos 

magvakat, sokkal kisebb lesz az esélye például a magas vérnyomás, a magas vér zsírszint, 

az emésztési zavarok, a kardiovaszkuláris problémák, a diabétesz, az ízületi panaszok, a 

csontritkulás vagy a demencia kialakulásának. Talán a legfontosabb ilyen kedvező hatás a 

koleszterinszint csökkentése [2]. A dió sok alfa-linolénsavat tartalmaz, ami az omega-3 

zsírsavak egyike. A szervezetünk az alfa-linolénsavból elő tudja állítani az 

eikozapentaénsavat (EPA) (ami elsősorban csak a halakban található meg), amelynek 

ténylegesen kedvező hatása van a koleszterinre. 

Kiváló antioxidáns források, emellett vitamin- és ásványi anyagtartalmuk is kiemelkedő. 

Nagy mennyiségben tartalmaznak E- és B vitamint, ásványi komponenseket (Mn, Zn, Mg, 

Ca, K, Se) és telítetlen zsírsavakat. A telítetlen zsírsavak azért is igen fontosak, mert ezek 
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elsősorban többszörösen telített zsírsavak, amelyek 52%-a omega-6, 10%-a pedig omega-

3 zsírsav.  

A telítetlen zsírsavak lényegesebben kedvezőbbek a telített zsírsavaknál humán 

élettanilag. A dióbél olaja éppen az emberi szervezetre jellemző konzisztenciájú zsír 

felépítésében segít. Természetesen, erre más növényi olajok is képesek, továbbá egyes 

halak zsíranyaga is, de a nélkülözhetetlen olajsavak a dióbélben koncentráltan találhatók, 

a dió olajtartalmán belül a telítetlen olajsavak mennyisége a 7,5-szerese a telítettekének, 

nincs szükség tehát egyéb olajtartalmú ételekkel próbálkozni. Összegzés képpen 

elmondható, hogy ezek az olajos magvak nagyon lényeges esszenciális 

tápanyagforrásként szolgálnak, főként telítetlen zsírsav tartalmuk miatt. [3] 

Sajnálatos módon az olajos magvaknál rendszerint jelentkezik tárolás során egy folyamat, 

amely a fogyasztás során kellemetlen ízt és szagot okozhat. Ez a zsírsav tartalom miatti 

avasodás, azaz a magvakkal kapcsolatos élelmiszerek tartósításának fő problémája. 

Avasodás az egyik legjellegzetesebb károsító folyamat. Abban az esetben, ha ezeket az 

olajos magvakat, dióféléket alkalmazzák élelmiszerek alkotójaként, hozzáadott anyagként 

(nagy tápértéke miatt), mindig rövid lejárati idővel rendelkezik az adott termék. Az 

avasodás folyamata, a teltetlen zsírsavak és neutrális zsírok lánchasadásos oxidációja, 

amely során kis molekulájú aldehidek és kis molekulájú ketonok keletkeznek [4].  

Számunkra ebből az aldehidek és a ketonok fontosak, ugyanis az avasságra jellemző 

kellemetlen, savanykás-csípős ízt ezek okozzák. Az aldehid avasság az egyik 

leggyakrabban előforduló avasodási folyamat.  

Avas diónál megfigyelhetünk több fajta elváltozást is. Először is a jellegzetes avas szag, 

amelyet az aldehid vegyületek okoznak. Elszíneződés is történik, fekete, barnás anyagok 

keletkezése miatt. Az avasodás nem minden zsírnál és olajnál következik be egyenlő 

mértékben és egyenlő idő alatt, ez függ a zsír tisztaságától, a környezet nedvességétől, a 

hőmérséklettől, a fényhatásoktól, a nehézfémektől valamint a kettős kötésektől is.  

A diófélék tárolása és feldolgozása során fellépő változások közül a magas 

zsírtartalmukkal összefüggő az oxidációs elváltozások a legjelentősebbek. Ezekre 

jellemző a peroxidképződés és a láncreakciószerű lefolyás. A zsírok peroxidációs 

folyamata a telítetlen zsírsavak nagyfokú instabilitásával kapcsolatos. A folyamatot a 

levegő oxigénje segíti. A peroxidációs folyamat – avasodás - az élelmiszerekben 

nemkívánatos íz- és szagelváltozásokhoz, az élvezeti érték csökkenéséhez vezet (1. ábra). 

Az oxidációs termékek, reakcióba lépve más élelmiszer- komponensekkel, több 

kedvezőtlen változást (elszíneződés, a fehérjék emészthetősége és a biológiai érték 

csökkenése) válthatnak ki [5].  



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

 
Szent István Egyetem - 122 - 2020. december 7. 
   

 
1. ábra: Avasodási folyamatok összefoglalása (Forrás: dr. Varga Csaba) 

 

A Fourier transzformáció közeli infravörös (FT-NIR) spektroszkópiai módszer 

alkalmazása nem ismeretlen a peroxidszám (PV) meghatározása terén. Eredetileg triacil-

glicerinek PV meghatározására fejlesztették ki 10-100 PV tartományban [6]. A 

technológia érdeklődést váltott ki az olajiparban, ezért tovább fejlesztették 0-10 (Li, 

2000) PV szintre. Az esetek többségében a PV értéket spektrofotometriás módszer 

segítségével határozták meg (trifenil-foszfin trifenil-foszfin-oxiddá alakul át, ha 

hidroperoxidokkal reagál). A módszert az oxidált olaj null-PV olajjal történő 

gravimetrikus hígításával elkészített mintákkal validálják. A FT-NIR módszer pontos a PV 

követésben, de valamivel kevésbé reprodukálható a detektálási határhoz közeli működés 

[6] miatt. 

2. A MUNKA CÉLJA 

A kutatás elsődleges célja egy gyors, reprezentatív, hatékony és roncsolásmentes módszer 

kidolgozása dió- és mogyorófélék avasodásának non invazív vizsgálatára. A spektrális 

adatok statisztikai feldolgozásával különböző mértékben avasodott diófélék 

adatbázisának kialakítása. 

Sikeres módszerfejlesztés esetén lehetőség nyílna a nagy vegyszer- és energiaigényű ISO 

3960:2017 szabvány kiváltására. A minták ezt követően mintaelőkészítés nélkül, percek 

alatt kiértékelhetők lehetnének.  

Az adatok kemometriai kiértékelésével már kismértékű avasodás is kimutathatóvá 

válhatna. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A vizsgálatokhoz 57, különböző helyről származó diót dolgoztunk fel. A kísérleti célra 

szánt diómintákat különböző forrásokból szereztük be. A megfelelő minta kritériuma 

többek közt az avasodás jellemző „tüneteinek” mutatása volt, így többek között az 
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elfeketedett dióhéj, valamint dióbelső. Íz tesztet nem végeztünk a diókon, hogy 

érzékeljük-e az avasságra jellemző savanykás-csípős ízt, amelyet a keletkező aldehidek és 

ketonok okoznak. Ugyanakkor figyeltük a jellegzetes avas szagot, amelyet az aldehid 

vegyületek okoznak.  

 

Miután a cél egy gyors módszer kidolgozása, ezért a spektrális adatbázist egész dióbél 

mintákról vettük fel. A műszeres mérések Bruker MPA (Bruker, Ettlingen, Németország) 

Fourier transzformációs közeli infravörös spektroszkóppal történtek, a készülék saját 

OPUS 7.2 szoftverével. A spektrumok felvételéhez 85 mm átmérőjű, forgatható, kvarc 

mintatartót alkalmaztunk diffúz-reflexiós mérési technikát alkalmazva. 

Minden mintáról három spektrumot rögzítettünk. Egy-egy spektrum felvétele során a 

készülék 32 alspektrumot vesz fel, s ezek átlagaként kapjuk a végső spektrumképet. 

A referencia adatbázis kialakításának lépései az ISO 3960:2017 szabványnak megfelelően 

a következők:  

 Minták ledarálása és pontos kimérése 

 A dió darálmányból az olaj kisajtolása 

 Az olaj peroxidszámának meghatározása klasszikus titrimetriás módszerrel 

 Peroxidszám meghatározása 

A referenciamérésekhez első lépésként a darált minták olajtartalmát nyertük ki 

centrifugálással. Eleinte nehezen különítettük el az olajat, több 10 perces centrifugálás 

után sikerült csak a 20 g-nyi mintából 1 ml-nyit kivonnunk. A folyamat elősegítésére 

kvarchomokot alkalmaztunk. Maga a centrifugálás 6000 rpm-en történt és 10 perces 

programokkal.  

A kinyert olajat ezután az ISO 3960:2017 szabvány előírásainak megfelelően 

kloroformban oldottuk fel. A peroxid kötések savas közegben kálium-jodidból jódot 

szabadítanak fel, ez pedig jodometriásan 10-3 mol/L nátrium-tioszulfát mérőoldattal 

mérhető. 

Mivel a zsírsavak avasodás során peroxidot képeznek, azaz a leszakadó hidrogénnel a 

molekuláris oxigén hidrogén-peroxidot képez. Ez a peroxid kötés mérhetővé válik 

számunkra és az avasodás előrehaladását is meghatározhatjuk. Peroxidszámként 1000g 

zsiradék által kiválasztott jóddal egyenértékű normál nátrium-tioszulfát oldat cm3-einek 

számát adjuk meg. Fontos tudni, hogy ez az avasodás folyamata során a zsiradékok 

autooxidációs átalakulásának elsődleges reakciójában keletkező peroxidkötések 

mennyiségére utal. Ez a módszer főként növényi és állati zsírok, olajok esetében 

alkalmazható, mi olajos magvak kisajtolt olaját vizsgáljuk vele. 

A peroxidszám (PV) az ISO 3960:2017  szabványban definiáltak szerint: A mintában lévő 

anyagoknak azon mennyisége milliekvivalens aktív oxigén/kg egységben kifejezve, amely 

a leírt körülmények között KJ-ból jódot szabadít fel. A peroxidszám számítása az alábbi 

egyenlet alapján történik: 

𝑃𝑉 =  
(𝑉 − 𝑉0) ∙ 𝑐𝑚é𝑟ő𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡 ∙ 𝑓 ∙ 1000

𝑚
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ahol: 

PV= peroxidszám mekv aktív oxigén / kg 

V = Na2S2O3 oldat fogyása, ml 

V0 =  Na2S2O3 oldat fogyása a vakmintára, ml 

cmérőoldat = Na2S2O3 oldat koncentrációja, mol/l 

f = a mérőoldat faktora 

m = minta bemért tömege, g 

 

A négy munkafázisból eddig az első két lépést tudtuk végrehajtani. A titrálási folyamatban 

még vannak hátra mintáink, így mélyre menő következtetéseket még nem tudunk levonni 

a kapott eredményekből. Azt már látni, hogy az eddig vizsgált mintáink nagy része még 

nem volt előrehaladott fázisában az avasodás folyamatának.  

 

A továbbiakban a referencia és a spektroszkópiai adatok kemometriai kiértékelése 

következik. Első lépésként a spektrumok vizsgálatát fogjuk elvégezni főkomponens 

elemzéssel (PCA). Elsődlegesen ezzel a módszerrel a spektrális kiesőket tudjuk kiszűrni a 

spektrális adatbázisból. 

A továbbiakban részleges legkisebb négyzetek regressziót (PLS) alkalmazva keressük a 

legjobb statisztikai értékkel jellemezhető összefüggést.  

A referencia adatok ismeretében a spektrális adatok lineáris diszkriminancia analízisével 

(LDA) mintázatfelismerést fogunk végezni. 
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ABSTRACT 

As cities start to develop and grow, the quality of open agricultural lands begin to degrade 

and vitiate. Throughout history, agriculture formed an important role in providing livable 

conditions to communities. However, the continuous change in the climatic conditions, 

the unremitting deviations of precipitation and the unsettled temperatures caused a huge 

loss in the quality of the agricultural lands.  

Apart from forming and focusing on an environmental-friendly recreational service to the 

landscape, Greenways can also perform in a way to enhance, emphasis and develop the 

ecological, social and economical value of the lands. Regarding the urban expansion and 

development in cities, the human activities become more active toward the environment. 

Parts of those actions leave a negative impact on the environment, especially in the dry 

arid climate areas where there is a lack of resources. The climate change causes a huge 

effect on the ecosystem services of the land quality and the dryness of lands becomes 

more noticeable not to mention the desertification and soil erosion.  

This study is made to focus on the major role of involving the implementation 

of Greenway development in the upgrading and revitalization of neglected agricultural 

lands that are mainly effected by the rough climatic conditions. The study presents the 

importance of using the Greenways' development as a method to reinvigorate the 

agricultural lands that perform as the most effected by the urban expansion and climatic 

change. Greenways help in protecting the agricultural lands, encourage tourism that can 

lead to a huge gain in the economic aspect and connect the community with their identity 

and heritage.  

 

Keywords: Greenways development, Agricultural processes, Arid climate, Land 

revitalization 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

According to the urban expansion and the growth of the cities that forms one of 

the reasons behind city polluting and the loss in the living quality not to mention the 

carbon emission that leads to huge changes in the temperature, agricultural lands are 

becoming less defined and more neglected. Such change causes a huge decrease in the 

urban environmental quality and results in creating many challenges and problems in the 

mailto:ansambzour@gmail.com
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social cultural patterns of people not to mention the effect of the climate change on the 

productivity level of the agricultural lands (1). 

The impact of climatic change and the degradation of environmental qualities 

cause an enormous loss in the sustainability of the agricultural lands. The farming systems 

and processes are gradually becoming under the threat of the dryness climate and 

desertification. The lack of water resources regarding the dry climate is causing a problem 

in maintaining the productivity of the agricultural lands as the availability of water 

resources forms a very important factor in stabilizing the agricultural and ecological 

outcomes (2). 

 

Agricultural processes form a large percentage of the land use around the world. 

In order to create a balance between the uncontrolled growth of population and the need 

for the food production, the agricultural activities need to be maintained and protected in 

a way that can still perform to serve the needs for people. Agriculture also occupies a huge 

role in the economic, social and cultural aspect in order to achieve the high quality of 

ecosystem services. Growing crops is mainly affected by the climatic conditions, hence it 

is quite important to pay attention to the changes of the temperature and water resources 

in order to maintain the level of production, adapt to the climatic change and prevent 

future problems especially in the areas that are already suffering from the arid climate 

(3). 

 

According to the variable changes in the agricultural activities and productivity 

needs such as; social, cultural and economic factor that can leave an impact on the level of 

interest regarding the protection of farming and soil quality, as response, there are lots of 

methodologies and options that help in restoring and revitalizing the land quality and 

increase the creation of the agricultural process.  

 

Land revitalization is the process of using sustainable methods for the 

development of abandoned properties by making the land safer, greener and more 

attached to people. It can help communities and landowners to reuse their lands that were 

previously damaged or neglected whether it was an abandoned industrial facility or a 

normal agricultural land in a more sustainable, welcoming and developed way.  

 

According to Holland (4), land revitalization is to give new life, strength, vitality to 

an area, meanwhile it means to impart new life or strength neighborhood, also to include 

efforts to revitalize a flagging economy (5). 

 

City development and urban expansion processes are complex, and not quite 

predictable in all aspects. The nexus between the city development and the fortification 

of the open agricultural and rural lands is deemed a good strategy in order to result in a 

homogenous urban fabric of the city. Thus, in a way, some actions are aimed at rectifying 

faults and enhancing future growth. Greenways form as systems or networks in which 
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they are designed to manage some parts of the city planning such as; nature protection, 

biodiversity management, water resources, ecological aspects and agricultural 

production (6). Also to support the importance of the cultural recreational and historical 

protection of the city.  

 

Greenways are urban solutions to form the connection between any kind of open 

spaces that are open to the public either for recreational use or for other functions such 

as the protection of the natural resources with the respect of urban safety not to mention 

the protection of open agricultural lands that form as a large percentage of the lands on 

earth (6). As a part of urban green network, greenways can also be described as an open 

space corridor of linear parks that provides natural ecological functions while at the same 

time offers aesthetical quality and recreational activities for people or can be designed for 

commuting purposes (7). 

 

Greenways have multiple benefits not only on the social aspect but also they can 

help farmers in developing the safety and protection of their lands. On the other hand, 

they manage in providing a systematic approach for serving the protection, development 

and connecting between the natural lands and agricultural farmlands. Apart from forming 

an important role in the city planning, Greenways help in improving the resilience of the 

agricultural lands toward the effect of the climatic change and the harsh environmental 

conditions and manage to enhance the ecological biodiversity (8).  

 

The role of greenways in the green infrastructure have been taking an important 

part in the protection and development of city planning and agricultural activities. 

According to this study, the greenway development, which forms a breath out to the 

highly effected agricultural lands from the harsh climatic conditions, has become a great 

tool to end up with a tremendous beneficial outcome to the city development and 

agricultural activities resulting in maintaining the crops production and stabilizing the 

economic and natural ecological activities (8). 

2. AIMS 

Climatic change is an ongoing radical factor that has a severe impact on the 

ecosystem services and agricultural production. It causes a degradation in the soil quality 

and productivity level of the land. Most of the drylands are suffering from the large 

demand of its resources which leads to an unsustainable management of the lands. Hence, 

causes a huge impact on the temperature degrees, precipitation levels and crops 

production outcomes.  

 

This study contributes in reviewing the useful impact of using the Greenways as a 

method to protect, revive and revitalize the agricultural lands that have been suffering 

from the dry climatic conditions and the continuous change in the temperature levels. 

Also to analyze the effect of the role of designing and planning the Greenways in cities in 
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order to increase the agricultural production, stabilize the environmental qualities, and 

manage and maintain the development of future adaptation (9). 

The adaptation of climatic variation would include defining the type of climatic 

change that occurred and how it is effecting on the land quality currently and in the future 

development taking into consideration the other factors to leave an impact on these 

changes such as; the urban growth and pollution level. It also focuses on the importance 

of the level of environmental change in a relation with farming processes and 

productivity. 

 

Drylands are the lands that are mostly affected by climatic change regarding the 

change in the precipitation levels and the degradation of soil quality which causes the 

damage of many species, lack of resources and dangerous effect on the land. Such lands 

consist of many types, such as; rangelands, grasslands and woodlands that form about 

40% of the earth land surface and they are known by suffering from the rough 

temperatures and lack of water resources (10). 

 

Cities around the world are often threatened by the loss of their precious 

environmental qualities regarding the urbanization movements and expansion. 

Greenways are one of the most widespread tools that are used to balance the ecological 

sustainability of the lands and to integrate rural development and enhance agricultural 

production (11). 

 

This paper provides a study about the methodologies of connecting different 

patches of agricultural lands and some non-urbanized areas that are mainly undergoing 

the climatic change by using the application of Greenways.  

3. MATERIALS AND METHODS 

In order to come up with useful results for the development of Greenways in the 

role of revitalizing the neglected agricultural lands that are suffering the arid climatic 

conditions, the analysis of several studies is made to compare between different kinds of 

methodologies used in those studies and recapitulate the recommendations and lessons 

learned in order for them to be adjusted to any future study area. The studies were 

selected according to different factors that asset the goals and aims of this study review 

paying attention to the similarities of climatic conditions, agricultural activities, soil 

typology and environmental qualities. The selected cases share the same core problem of 

analyzing a study area that contains plenty of agricultural lands that are neglected or 

suffering from rough climatic conditions and end up by suggesting a Greenway 

development to enhance the quality of those lands and develop the crops productivity 

hence achieving the environmental development in the area. Three studies are selected 

to be reviewed and compared in this paper with the respect of the final outcomes. The 

first one is a Greenway connection between agricultural lands and non-urbanized lands 

in Catania, Italy (11), the second is a study that was made in Guangzhou, China (12) in 
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order to revive the agricultural lands by connecting them with the community and the last 

one is a proposed study that is suggested in order to develop the agricultural lands in Irbid 

city, Jordan.  

 

One of the important studies was made in Italy (11) (Figure 1) by analyzing the 

implementation of Greenway development in cities and it helps in involving the non-

urbanized areas to adapt to different classifications of agricultural land use resulting in 

different approaches. Which means that such a piece of non-urbanized land can modify 

its land use to go parallel with the means of agricultural processes and activities. This 

helps in providing more agricultural lands which benefits in enhancing the environmental 

quality and crops production (11). In order to accomplish the development of Greenways 

along the agricultural lands and the non-urbanized ones, the study suggests that it is 

important to classify the physical forms of agricultural lands in order to examine the 

suitability of its adaptation for change. After defining the criteria of the areas, and by 

applying the study using the GIS mapping system comes the first phase of defining the 

compatibility of the transformation of the lands respectfully to each other by categorizing 

them into two different indicators:  

 Connectivity of Farmlands benefits in identifying the nexus between the 

agricultural patches and the patches of the bare soil to provide accessibility. 

 Trees Land Cover is a method to evaluate the amount of land cover in 

comparison with wood and shrub lands. (11). 

In conclusions to the calculations of those two indicators, the form of the lands is 

addressed and defined to receive the modification and application of agricultural forms.  

 

 The second phase of the study is mainly focusing on defining the suitability of the 

land to address the change and modification to apply a new form of agriculture by defining 

several factors; the size, accessibility for people, the existing of tree coverage and the 

connectivity toward the farmlands. According to this study (11). 

 

The criteria in which to define the suitability of lands to accept and address 

changes was followed by some conditions regarding the size of the land itself and 

accessibility for people to visit it. After defining and studying the two phases of analysis, 

Greenway implementation was suggested to be applied to the area and help in connecting 

the different patches of the landscape in order to enhance and develop the compatibility 

of change in these lands, create different atmosphere regarding the temperature levels 

and the natural ecological values, to protect the productivity of agricultural activities and 

increase the crops production. Greenways then serve as a very important solution to fill 

the gaps between patches and create contiguity. (13). 

 

The second case (Figure 2) is mainly discussing the idea of creating a linkage 

between agricultural development and community participation via the creation of 

Greenways in Guangzhou, China in order to develop the eco-tourism (12). The study 
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discusses that the protection of agricultural activities can be achieved by involving the 

community participation in the decision making and the development of the land. The 

study was mainly based on the participation of the locals via surveys and interviews. The 

implementation of the Greenway in the area helped in enhancing the economic value by 

encouraging the eco-tourism services which benefits the area by increasing the profit 

regarding the eco-tourism movement and developing the positive social activities by 

strengthening the connection between villagers and their lands and encouraging them to 

sell their agricultural production (12). 

 

 

Figure 1: Catania, Italy Greenway Proposal Location/(11)  Figure 2: Guangzhou, China Location/(12) 

 

The third and last case is a proposed study that is suggested for the development of a 

Greenway in Irbid City, Jordan (Figure 3). This study is a mutual work with the help of the 

municipality in order to contribute in highlighting the need and importance of urban and 

city planning. Urban analysis of Irbid city helps in discovering the demands of the city yet 

the problems facing the community and people who live there regarding the lack of 

natural resources and recreational facilities beside the degradation of the agricultural 

lands value. 

A strategic vision was suggested to demonstrate the main points that should be 

considered in the design process. The strategic vision had mainly focused on sustaining 

the lands by redeveloping the agricultural lands and improving the lands that contain 

fertilized soil in order to be maintained in the future. 
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Figure 3: Irbid City, Jordan Location/Personal Work 

 

To integrate the society with the value of these lands by developing methods to 

enhance the social sustainability and providing people with recreational facilities in order 

to form the Greenway as a breath-out for the city. And finally to maintain the mobility 

connection and the vehicular flow between the old center of the city and the agricultural 

lands that suffer the harsh climate. 

 

The continuous focus on the consideration of the influence and effect of 

implementing and planning a Greenway project in cities helps in expanding the process 

of the development of cities in a more dynamic and directed way. After the comparison 

between the three different cases, creating unity and consistency between the urban 

expansion, land protection and local demands is important to understand that urban 

planning must be monitored and controlled equally and parallel between the two 

directions. The study benefits in the analyzing of new proposals of introducing the 

concept of Greenways as a tool to save the scattered agricultural lands and regulate the 

urban development of the city. They help in presenting the importance of considering the 

community needs when providing change in the urban textures of the city.  

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Arid lands form as the most effected lands by the variations of climatic change. 

Those changes are well addressed for many arid lands around the world. This study 

provides a discussion and a comparison regarding the impact of climatic change on 

different arid lands around the world based on the selected cases in order to focus on the 

use of the implementation of Greenways for the development of the agricultural lands that 

is anguishing from harsh climates.  
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Studying and analyzing the multiple experiences of climatic changes in different 

regions around the world can open up the eyes toward explaining the current situations 

and may help in understanding the variations and changes in the formation of the globe 

in the current time by realizing the role of vegetation coverage, water systems whether 

under or above ground and the effect of the carbon emissions. While on the other hand, 

the changes in climate keep happening in an irregular rhythm which cannot be predicted. 

It is not clear if all the changes are happening in the direction of aridity and dryness or 

wetter conditions.  In both cases, studying different cases help in enhancing the 

comparison between those areas to show the frequency effect of climatic change.  

 

There are plenty of data and studies including the environmental changes in 

different areas around the world. The three cases were selected carefully in order to 

address the mutual core problem which is mainly about the degradation of agricultural 

productivity regarding the climatic change and how the implementation of Greenways 

can help in revitalizing those lands. In the first case in Catania, Italy (11), the metropolitan 

regions contain spaces that are divided into the urbanized spaces where buildings and 

architectural elements take a place and the non-urbanized areas which are areas that have 

an amount of vegetation forming a semi-natural patches in urban contexts not to mention 

the open agricultural lands. As part of the agricultural processes, non-urbanized areas 

play a role in enhancing the ecosystem services by filtering the air and water, enhancing 

the soil quality and moderate the temperature levels. According to the urban growth, the 

non-urbanized areas suffer from a risk of demolishing and disappearing regarding the 

fragmentation of urban development. As a result, the protection of such areas is 

considered as a mandatory decision in order to protect and purify the landscape 

environmental quality and decrease the loss of production. The non-urbanized areas form 

a huge part of the agricultural areas which helps in providing the environment with 

multiple ecosystem services and enhance biodiversity. The methods used in this study 

work well in the case of a mixed urbanized and non-urbanized context where Greenways 

are mostly benefiting on the environmental levels rather than the community influence.  

 

Looking through the case of Guangzhou, China (12) Greenway was largely focusing 

not only on the reflection of the implementation of Greenways on the development of 

agricultural outcomes but rather on involving the community in the decision making of 

their lands and helping in the quality improvement that benefits the economic factor in 

their city. According to multiple studies about the application of Greenways, it is quite 

important to highlight the linkage between people and their land. The study suggests that 

the relation and contiguity between the farmers and their lands can definitely improve 

the nexus and connection and reflect their identity and heritage which in all cases leads 

to the development of land quality and better outcomes.   
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Regarding the case of Irbid City, Jordan. It is based on many key topics regarding 

the establishment of greenway and land quality in the city of Irbid. As mentioned in the 

proposal, Irbid City is known for its high quality fertilized soil that is suitable for 

agricultural activities, yet the core problem is the community behavior toward the 

neglecting of the existed agricultural lands not to mention the urban contextual 

movement and expansion toward those lands. The suggested proposal of developing a 

greenway helps in organizing the city development and enhance the ecological quality 

and recreational services by developing different kinds of social environmental facilities 

that benefit the community.  The study highlights on the need and importance of urban 

and city planning by discovering the demands of the lands yet solving the problems for its 

community regarding the lack of natural resources and recreational facilities beside the 

degradation of the agricultural lands value. Some principles have been presented and 

suggested concerning the development of the greenway in four different means along the 

area. The study is provided in order to focus on the importance of the greenway proposal 

in Irbid city for the ecological development of the city yet to serve the community needs. 

It illustrates the proposed framework to enhance the biodiversity and ecological 

sustainability of the city. (Figure 4), (Figure 5), (Figure 6). 

Figure 4: Urbanized & non-urbanized Areas-Irbid City/Personal Work 
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Figure 5: Types of Lands-Irbid City/Personal Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6: Land Use-Irbid City/Personal Work 

 

The three selected cases demonstrate the importance of Greenway development 

in enhancing the land quality, agricultural development, soil eminence and promoting the 

environmental conditions. Greenways also play an important role in maintaining the 

social cultural sustainability by connecting the farmers with the lands and reflecting the 

means of land identity and social participation for the development of the land. 

Furthermore, Greenways are considered a great solution for the city planning and 

development in order to organize the haphazard urban expansion that harms the quality 

of the open agricultural lands and its level of production which in its role leaves an impact 

on the degradation of the economic development of cities. In many regions around the 

world, agricultural activities form a critical domain regarding the climatic change owing 

to the risk that results on the dependency of the crops production on the environmental 

qualities. The adaptation of agricultural technologies and proposals that help in 

enhancing the development of agricultural production is forming a necessity for 

enhancing the ecological factor. Assessing the risk by developing risk strategies and 

methods for the future is an effective way to proceed to a better result (3). 

 

 Regarding the urbanized movements, the ecosystem environmental processes 

play an important role in the development of the environmental quality. Hence, the 

actions of adaptation should be provided and the non-urbanized areas should be used to 

reduce the effect of climatic change (14). The study of applying the Greenway proposal to 

connect between agricultural lands and non-urbanized patches has some positive results 

as the non-urbanized lands starts to reform its land use in order to adapt with the new 

proposal and be part of the overall ecological system.   

 

Agricultural development leaves an important effect not only on the 

environmental level but also on the socio-economic values by the development of cultural 

farming and community agriculture that is mainly focusing on the relationship between 
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communities’ participation and farming methods resulting in the reflection of the nexus 

between food production and consumption (15). 

 

Crops production help in enhancing the economic value of the lands and connect 

the community by raising the identity value and social contiguity as long as the important 

role of agricultural lands in reducing the runoff of chemicals into groundwater and the 

protection of soil erosion. 

 

The localization of agricultural lands in the planning process is mainly related to 

the urban fabric distribution as sometimes it is considered as the resulting of the leftover 

lands through the processes of urbanization. The revitalizing of agricultural lands 

contributes in a positive way in the urban development and land values. Paying attention 

to the development of agricultural lands provides widespread outcomes in the ecosystem 

services that reflects positively on the human well-being and ecological stability and 

sustainability (16). 

 

Creating unity and consistency between the urban expansion and land protection, 

is important in order to understand that urban planning must be monitored and 

controlled equally and parallel between the two directions. The study benefits in the 

implementation of new proposals of introducing the concept of greenways as a tool to 

save the scattered neglected agricultural lands and regulate the urban development of the 

city.  

 

It helps in presenting the importance of considering the community needs when 

providing change in the urban textures of the city. The proposing of agricultural 

greenways allows the assimilation of neglected farmlands in order to develop new 

ecological agricultural formation. Furthermore, Greenways play an important role in 

providing the stability of the environmental condition and the development of the climatic 

balance by reducing the Carbon emissions. 

 

The diagram below illustrates the benefits of the application of Greenways in the 

development of cities and agricultural production based on the methodology of the 

comparison of the previous cases from different areas around the world. (Figure 7). 
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Figure 7: Agricultural Production Processes Summary/Personal Work 

 

5. CONCLUSION 

Previously, using Greenways for maintaining the agricultural lands was forming a 

visionary idea. Nowadays, Greenways provide a practical method to serve the demands 

of the community and offer a development in the agricultural protection regarding the 

beneficial abilities of Greenways implementation by delivering feasible approaches to 

serve communities and enhance ecosystem services and natural protection as the main 

goals of Greenways offer lots of important values for communities, habitat and wildlife 

protection, and forming the source of water safety. 

 

The idea of creating and developing the bare soil lands to match with the Greenway 

development and to be modified and turned into a fertile agricultural lands help in 

forming the methodology of using Greenways as a solution to revive agricultural lands in 

an active sustainable way that reflect more benefits to society and environment. The 
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development of community gardens or even innovative agricultural projects that are 

formed on the base of the Greenway implementation lead to a huge noticeable 

improvement of the quality of life in communities and provide a more cost-effective 

results.  

 

The investigations that are made via research to study the agricultural proposed 

projects development are still not in the visible depth. However, looking through the huge 

importance of the agricultural activities and crops production for communities. Thus, 

those studies and investigations should take a bigger platform to meet with the important 

value of agricultural productivity.  

 

The dynamic involvement of the decision making of communities and residents in 

developing the agricultural qualities to benefit them in the future growth plays a huge role 

in the development of the city planning and economy. Being aware of the important role 

of Greenways in connecting and improving the quality levels of the ecosystem services 

and the natural ecology and production of the lands can easily encourage communities to 

participate and lead the development of their local production which contributes in useful 

outcomes for their cities and enhance their connection with their lands and identity.  

 

According to the increasing demand for the adaptation of lands toward the climatic 

changes in different areas around the world, it can come up with unexpected risks that 

need to be managed and controlled. The study of implementing Greenways in the 

development of agricultural lands results –most of the time- in causing a positive change 

in the adaptation of temperature levels, water resources and soil quality which in a way 

leads to achieve social benefit. 
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A szolnoki Zagyva szakasz településszerkezeti helyzetének történeti 

változásai és jelenlegi adottságai 

Historical changes and current characteristics of the Zagyva river in 

Szolnok from the settlement pattern point of view 
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Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A zöldinfrastruktúra – és ennek részeként a vízfolyások, mint kék infrastruktúra – 

védelme és fejlesztése napjaink fontos feladatai közé tartoznak városi környezetben. Jelen 

kutatás célja volt országos léptékben annak vizsgálata, hogy melyek azok a jelentősebb 

települések, amelyek belterületét érinti valamely kis folyónk. Így került kiválasztásra 

Szolnok település részletesebb kutatásra, melynek keretében vizsgáltam a település és a 

Zagyva településszerkezeti kapcsolatának változásait, valamint jelenlegi adottságait. 

Szolnok településmagja a Zagyva nyugati és a Tisza északi oldalán alakult, a két folyó 

torkolatánál. A XX. századra már megkezdődött a Zagyva keleti oldalán fekvő területek 

beépítése, így a folyó településszerkezeti helyzete megváltozott, a település 

belterületének fontos és értékes zöldfelületi tengelye lett. A település zöldfelületi 

rendszerének legfőbb elemei a zöldterületek és erdőterületek. Zöldterületek legnagyobb 

sűrűségben a Tisza part mentén, valamint a település lakótelepeinél találhatók meg, 

ezeken kívül csak szigetszerűen kisebb zöldterületek ékelődnek a lakóterületek közé. A 

belterületi Zagyva szakasz egyes területrészeinek rekreációs jelentősége differenciálható 

az alapján, hogy a környező lakófunkcióval rendelkező területekről mennyire érhetők el 

egyéb zöldfelületek. Legjelentősebb ebből a szempontból a Zagyva-hídtól délre fekvő 

szakasz. A település több dokumentuma kiemeli a Zagyva-parti zöldfelületek fontosságát, 

számos fejlesztési célt megfogalmazva.  

 

Kulcsszavak: vízfolyás, folyó rehabilitáció, települési belterület, tájtörténet, rekreációs 

jelentőség 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap városi területeken a zöldinfrastruktúra 

fejlesztése [1–3]. Ennek fontos alappillérét képezik többek közt a vízfolyások a kék 

infrastruktúra elemeként, amelyek ezáltal kiemelkedő értéket képviselnek a települési 

területeket érintve illetve keresztezve. A kék- illetve zöldinfrastruktúra rehabilitációja, 
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összehangolt fejlesztése az ökoszisztéma-szolgáltatások növelését, fejlesztését is elő tudja 

segíteni [1], amely a települési belterületeken a mikroklíma javító hatás miatt is 

különösen fontos. A vízfelületek ökológiai-környezeti szerepei között emelhető ki a 

mikroklíma javító hatás mellett a víztározás, a vízelvezetés, valamint a természeti 

élőhelyként illetve légcsatornaként való funkcionálás. Társadalmi funkcióik között 

említhető az aktív- és passzív-pihenés, a testi-lelki regenerálódás, a természeti és épített 

örökség; esztétikai szempontból pedig a települési karakter formálás [4].  

Problémát jelent azonban, hogy a természet védelméről szóló 1996. LII. törvény alapján a 

vízfolyások természetközeli állapotú partjait ugyan meg kell őrizni; de ez a szabályozás 

nem vonatkozik például a vízfolyások belterületi szakaszaira, illetve a természetközeli 

állapotúnak nem nevezhető, de ökológiai szempontból még nem visszafordíthatatlan 

állapotú, a jó helyreállítási adottságokkal rendelkező vízfolyásokra. Ezek a vízfolyás 

szakaszon így még veszélyeztetettebbek, többek közt a beépítések által [5]. Ezért is fontos 

olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek a települések beépített területeinek történeti 

fejlődésére vonatkoznak. A települések egyes fejlődési szakaszaiban más és más korlátozó 

tényezők határozták meg a beépített területek terjeszkedését [6]. A folyók gyakran 

jelentettek ilyen korlátozó tényezőt, a települések fejlődésével napjainkra azonban sok 

esetben a településszerkezet meghatározó elemei lettek.  

A zöldinfrastruktúra hálózat részét képező belterületi zöldfelületi rendszer fejlesztését 

célzó városökológiai kutatások fontosságát kiemeli a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia [7], 

a Nemzeti Tájstratégia szerint pedig az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 

érdekében fontos többek közt a biológiailag aktív felületek növelése, új települési 

zöldfelületek kialakítása [8]. Hazánk második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT2) [9] a 

belterületi vízfolyás szakaszok esetében intézkedési célként fogalmazza meg ezek 

rehabilitációját a települési funkciók/igények figyelembevételével. Ehhez hozzátartozik a 

települési adottságok (pl. rendelkezésre álló hely, közlekedési igények, rekreációs 

igények, árvízvédelem) által megengedett jó ökológiai potenciál elérése is, amelyet 

mindenképpen a rekreációs, környezeti és esztétikai célokkal együttesen kell 

megvalósítani. 

Az utóbbi évtizedekben hazánkban is számos vízfolyás helyreállítási projekt valósult meg 

a szabályozások és egyéb kedvezőtlen emberi hatások mérséklésére. Habár ezek csak kis 

arányban érintettek települési belterületeket, azonban ezek alapján is látható, hogy egyre 

nagyobb hangsúlyt kaptak, és kapnak a vízfolyásokkal kapcsolatos ökológiai és 

vízminőségi, valamint társadalmi (például rekreációs) célok is, a korábban elsődleges 

árvízvédelmi célok mellett [10], [11]. 

A különböző adottságok és célok eltérő megoldásokat tesznek szükségessé a folyók 

védelmének, helyreállításának [12] tervezésében is. A belterületi folyószakaszok sokrétű 

funkcióinak megfelelő betöltése érdekében fontos ezen vízfolyások állapotértékelése, 
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védelme és szükséges esetén helyreállítása, valamint zöldfelületi rendszerbe integrálása, 

a település és a vízpart közötti kapcsolat újjáélesztése [13].  

2. A MUNKA CÉLJA 

Jelen cikkben bemutatott kutatás célja volt országos léptékben a hazai folyók nagyságuk 

alapján meghatározott kategóriái szerint a kis, közepes és nagy folyók elkülönítése. A 

hazai folyók tekintetében vizsgáltam emellett, hogy melyek azok a jelentősebb 

települések, amelyek belterületét keresztezi, vagy annak határán érinti valamely folyó.  

Az így elvégzett országos kutatás eredményei alapján került kiválasztásra Szolnok 

település részletesebb vizsgálatokra. A települési léptékű kutatás célja Szolnok település 

és a Zagyva folyó településszerkezeti kapcsolatának és változásainak vizsgálata, valamint 

a folyó jelenlegi településszerkezeti szerepének értékelése volt. Jelen cikkben bemutatott 

vizsgálatok részét képezik a Zagyva állapotvizsgálatának, valamint a helyreállítási és 

fejlesztési lehetőségek értékelésének, mely kutatásom folytatásának a tárgya. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A kutatás első lépéseként a hazai folyók nagyságuk szerinti kategorizálását végeztem el. 

A vízfolyások nagysága szerint megkülönböztethető az ér (csermely), patak, folyó, folyam 

és óriásfolyam kategóriája, azonban a kategóriahatárok rugalmasak. A vízfolyások 

nagyság szerinti kategorizálásának legfontosabb mérőszámai a vízfolyás hossza, a 

szállított víz mennyisége (évi középvízhozam), valamint a vízgyűjtőterület nagysága. A 

kategorizálás attól függően változhat, hogy melyik tényezőt vesszük alapul [14], [15]. A 

szempontok együttes figyelembevétele esetén pedig, ha a három tényező alapján 

különböző kategóriába sorolható egy adott vízfolyás, akkor abba a kategóriába sorolandó, 

ahova legalább két tényező figyelembevételével tartozik. Ha mindhárom szempont 

szerint különbözik a besorolás, akkor a középső kategóriát kell választani [16]. Ezen elvek 

alapján végeztem el a folyók nagyság szerinti kategorizálását, az 1. táblázat paraméretei 

szerint. A szükséges adatokat Hazánk második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervéből [9] 

vettem át. 

1. táblázat: Vízfolyások nagyságuk szerinti osztályozása ([16, 17] alapján) 

Elnevezés 
Hossz  

(km) 
Vízgyűjtőterület  

(km2) 

Átlagos 

vízhozam 

(m3/sec) 

Kisvízfolyások ér, csermely 
< 50 < 500 < 5 

patak 

Folyók Kis folyó 50 – 250 500 – 10 000 5 – 50 

Közepes folyó 250 – 1000 10 000 – 100 000 50 – 400 

Nagy folyó 
1000 – 2500 

100 000 – 500 

000 
400 – 2500 

Folyamok Folyam  >2500 >500 000 > 2500 
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Ezt követően meghatároztam azon jelentősebb (5000 fő feletti népességű) településeket, 

amelyek belterületét keresztezi vagy határán érinti valamely folyó. A vizsgálathoz a 

CORINE felszínborítási adatbázis 2018-as állományát [18] használtam fel, azon 

felszínborítás kategóriákat alapul véve, amelyek települési belterületekhez, 

beépítésekhez kötődnek: 

 összefüggő település szerkezet 

 nem összefüggő település szerkezet 

 ipari vagy kereskedelmi területek 

 út és vasúthálózatok és csatlakozó területek 

 kikötők 

 repülőterek 

 építési munkahelyek 

 városi zöldfelületek 

 sport szabadidő és üdülő területek 

A vizsgálathoz a fenti felszínborítási kategóriák érintettségét vettem alapul a folyók menti 

100 m-es parti sávok által.   

Az így kapott eredmények – valamint további, jelen cikk tárgyát nem képező szempontok 

(például folyó állapota, monitoring pontok megléte) – alapján került kiválasztásra 

Szolnok, Jászberény és Hatvan település a részletesebb mintaterületi vizsgálatokra. Jelen 

cikkben a szolnoki Zagyva szakasz településszerkezeti változásait és adottságait 

vizsgáltam.  

A településszerkezet történeti változásainak feltárása történeti térképek alapján történt. 

A kutatás során felhasználásra került az első és harmadik katonai felmérés, valamint az 

1960-as topográfiai térkép [19]–[21]. Az adatfeldolgozás során települési területnek 

tekintettem az összes beépített területet és az épületek körüli városi szabad tereket is, 

ezek mellett csak a főbb közlekedési útvonalak kerültek feltűntetésre [6]. A jelenlegi 

adottságok vizsgálatára Szolnok településszerkezeti terve [22] került felhasználásra. A 

történeti változások feltárása során elsődlegesen a település és a folyó kapcsolatának 

változásai kerültek kutatásra, figyelembe véve a település belterületének növekedését, 

valamint a folyó medrének változásait. A történeti változások feltárását szakirodalmi 

adatokkal kerültek kiegészítésre. 

A Zagyva folyó jelenlegi településszerkezeti jellemzői a településszerkezeti terv 

segítségével kerültek vizsgálatra. A kutatás elsődleges tárgya volt a zöldfelületi 

rendszerben való elhelyezkedésének és jelentőségének feltárása. A kutatás tárgya volt 

továbbá a jelentősebb zöldfelületek (zöldterületek és erdőterületek) elérhetőségének 
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vizsgálata a település lakó- és vegyes funkciójú területeiről, amelyek a településszerkezeti 

terv alapján a következők: 

 nagyvárosias lakóterületek 

 kisvárosias lakóterületek 

 kertvárosias lakóterületek 

 falusias lakóterületek 

 településközponti vegyes területek 

 intézményi vegyes területek 

A QGis 3.8.2 szoftver segítségével vizsgáltam, hogy fenti területfelhasználási egységek 

mely területrészeiről érhetők el a település zöldterületei és erdőterületei 150 m-es és 300 

m-es távolságon belül; ezek alapján pedig értékeltem, hogy a Zagyva part mely szakaszai 

bírnak rekreációs szempontból jelentősebb szereppel. A rekreációs szempontú jelentőség 

értékelése az adott Zagyva szakasz közelében fekvő lakófunkcióval is rendelkező 

területekről az egyéb zöldfelületek elérhetősége alapján történt: 

 jelentős – egyéb zöldterület vagy erdőterület nincs 300 m-es távolságon belül 

 közepesen jelentős – egyéb zöldterület vagy erdőterület van 300 m-es távolságon 

belül, de nincs 150 m-es távolságon belül 

 kevésbé jelentős – egyéb zöldterület vagy erdőterület van 150 m-es távolságon 

belül is, vagy pedig nincsenek a közvetlen közelében lakófunkcióval is rendelkező 

területek 

4. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

A kutatás eredményeinek bemutatása során kitérek az országos léptékű vizsgálatok 

eredményeire, majd pedig a szolnoki Zagyva szakasz településszerkezeti helyzetének 

történeti változásaira és jelenlegi településszerkezeti helyzetére.  

4.1. Országos léptékű vizsgálatok eredményei 

A szakirodalmi adatok [16], [17] és a szakirodalomban fellelhető irányelvek [14]–[16] 

alapján kategorizáltam a hazai folyókat nagyságuk szerint, melynek eredményei a 2. 

táblázatban kerültek összefoglalásra. A táblázatban szereplő színek a nagy, közepes és kis 

folyókhoz tartozó paramétereket mutatják az 1. ábrának megfelelően. A Duna folyam 

kategóriába esik, így a 2. táblázatban nem került szerepeltetésre.  
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A hazai folyók nagyságuk szerint 

legnagyobb arányban (65%-ban) a kis 

folyó kategóriába tartoznak (1. ábra). A 

vizsgált 29 hazai folyó közül 19 esik ebbe 

a kategóriába, mint például a Zagyva is. A 

folyók közel 30%-a közepes nagyságú 

folyó; nagy folyó kategóriájába pedig 

egyedül a Tisza tartozik, mivel a Dráva 

sokéves középvízhozam alapján ugyan 

nagy folyó, de hossza és vízgyűjtő mérete 

alapján is a közepes folyó kategóriába 

sorolandó. 

 

2. táblázat: Hazai folyók nagyság szerinti kategorizálása (VGT2 [9] adatai alapján) 

Folyó 
Nagyság szerinti 

kategória 
Teljes hossz  

(km) 
Teljes vízgyűjtő 

terület (km2) 
Sokéves közép-

vízhozam (m3/s) 

Berettyó kis folyó 167 7055 13,72 

Bodrog közepes folyó 67 12337 119,62 

Bódva kis folyó 110 1770 6,25 

Dráva közepes folyó 710 69363 507,84 

Fehér-Körös kis folyó 236 4498 23,19 

Fekete-Körös kis folyó 168 3438 33,21 

Hármas-Körös  közepes folyó 91 27464 102,91 

Hernád  kis folyó 286 5447 31,86 

Ipoly kis folyó 232 5153 17,53 

Kapos  kis folyó 113 3257 8,85 

Kerka kis folyó 60 2031 6,62 

Kettős-Körös közepes folyó 37 10474 58,36 

Kraszna kis folyó 193 3199 8,22 

Lajta kis folyó 121 2121 10,16 

Lapincs kis folyó 114 1994 16,51 

Marcal  kis folyó 100 3124 6,73 

Maros közepes folyó 789 30641 180,81 

Mura közepes folyó 464 14315 179,57 

Pinka  kis folyó 94 1295 6,12 

Kis folyó

Közepes folyó

Nagy folyó

1. ábra: Hazai folyók nagyság szerinti megoszlása 
(saját szerkesztés) 
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Rába közepes folyó 298 10086 47,25 

Rábca kis folyó 60 4889 8,67 

Sajó  közepes folyó 229 12990 62,22 

Sebes-Körös kis folyó 209 10259 38,75 

Szamos közepes folyó 415 15857 135,37 

Tarna kis folyó 105 1955 4,38 

Tisza  nagy folyó 966 470700 872,49 

Túr kis folyó 94 1713 12,15 

Zagyva  kis folyó 179 5562 9,89 

Zala  kis folyó 139 1568 4,31 

 

A kis, közepes és nagy folyók által érintett jelentősebb településeket mutatja be a 2. ábra.  

 

 

2. ábra: Folyók 100 m-es parti sávját érintő beépített felszínek és jelentősebb 
települések (saját szerkesztés) 

A hazai 5000 fő feletti népességszámú települések közül 45 település belterületét 

keresztezi, vagy érinti annak határán valamely folyó. Ezek legnagyobb arányban a 

Tiszántúl területén helyezkednek el, a Tisza, a Körösök, a Zagyva, a Sajó vagy a Kraszna 

folyó mentén. A Zagyva folyó mentén hat jelentősebb települési belterületet is érint vagy 

megközelít a folyó, ezek a következők: Szolnok, Újszász, Jászberény, Hatvan, Jászfényszaru 

Szolnok 
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és Lőrinci. A Dunántúli folyók közül a Kapos, a Rába, illetve a Zala érint több jelentősebb 

településeket. 

4.2. A szolnoki Zagyva szakasz településszerkezeti helyzetének történeti változásai 

Az utóbbi közel 250 év változásai a történeti térképek segítségével került áttekintésre. 

Elsődlegesen a település belterületének növekedése, és ebből adódóan a település-folyó 

kapcsolatok változásainak vizsgálata volt a fő cél.  

Az első katonai felmérés 1783-ban készült el a területre, ekkor a település belterülete a 

Zagyva nyugati és a Tisza északi oldalán terült el, a két folyó torkolatánál. A torkolat ekkor 

még nem jelenlegi helyén volt, hanem a még álló szolnoki vár keleti oldalán torkollott a 

Zagyva a Tiszába. A vár nyugati oldalán, az eredeti torkolattól 300-400 m-re lévő 

mesterséges csatornát a XVI. században alakították ki, így a várat minden oldalról víz vette 

körül [23]. Egy évszázaddal később, a harmadik katonai felmérésen (1883.) látható a 

település növekedése, valamint a Zagyva torkolat jelenlegi helyére kerülése. A Zagyva 

nagyvízi szabályozását 1859-ben kezdték meg, a bal parti árvízvédelmi töltések 

kiépítésével, és a hullámtér gyepesítésével [24], [25]. A szolnoki várat ekkorra 

lebontották, a helyén, a torkolat keleti oldalán részben beépített területek láthatók, 

jelentősen azonban nem változott a Zagyva településszerkezeti elhelyezkedése. Nem 

képezi szorosan a vizsgálat részét a Tisza, azonban szabályozása 1845-1846 között 

kezdődött meg [23], már látható a kanyarulat átvágás a III. katonai felmérésen.  

A XX. század második felében, az 1960-as topográfiai térkép alapján a település 

belterületének jelentős növekedése látható. Ekkorra már a Zagyva településszerkezeti 

elhelyezkedése jelentősen megváltozott, mivel a beépítések megjelentek a folyó keleti 

oldalán is nagyobb területeken, így a Zagyva már nem a település belterületének határán 

haladt, hanem a településszövetbe ékelődve, a beépített területeket keresztezve. 

Mindezek mellett a Tisza szabályozásának eredményeként a településtől délre lévő 

folyókanyarulat teljesen levágásra került, az így kialakult Alcsi-holtág mentén pedig 

megindultak a beépítések. 

A Zagyva XX. század második felére kialakult településszerkezeti elhelyezkedése 

napjainkban is megmaradt, a belterület további növekedésével pedig még inkább részévé 

vált a Zagyva a településszövetnek. A beépítések a folyó mindkét partján elérték a 

vasútvonalat, a folyó nyugati oldalán attól északra is továbbterjeszkedtek. A Zagyva 1941-

ben megkezdett mederszabályozása [24] a belterületet ugyan nem érintette, azonban 

ekkora már látható, hogy a belterülettől északra lévő folyókanyarulat levágásra került, 

mára holtágként maradt meg.  
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I. katonai felmérés 

(1783.) – történeti 

településmag a Tisza-

Zagyva torkolatánál 

III. katonai felmérés 

(1883.) – a 

településmag 

növekedése, és 

terjeszkedése a Zagyva 

keleti oldalán (az 

egykori vár területén) 

Topográfiai térkép 

(1960.) – beépített 

területek növekedése a 

Zagyva keleti partján 

Településszerkezeti 

terv – a belterület 

jelenlegi és tervezett 

beépített részei, 

terjeszkedés a Zagyva 

nyugati oldalán 

3. ábra: Szolnok település és a Zagyva kapcsolatának változásai (saját szerkesztés) 

4.3. A szolnoki Zagyva szakasz jelenlegi településszerkezeti helyzete 

A Zagyva jelenlegi településszerkezeti helyzetének elemzése Szolnok Településszerkezeti 

Terve alapján történt meg, figyelembe véve a települési zöldfelületi rendszerben elfoglalt 

helyét, valamint a zöldfelületek elérhetőségét a lakóterületekről illetve egyéb lakó 

funkcióval rendelkező területekről.  

Szolnok történeti városmagjában településközponti vegyes területek fekszenek, így a 

Zagyva torkolat nyugati oldalának közelében is. További két kisebb településközpont 

alakult ki a belterület északi részén a Széchenyi városrészben, valamint a Zagyva keleti 

oldalán fekvő városrészben. Nagyrészt a településközponti területek közé csoportosulnak 

a nagyvárosias és kisvárosias lakóterületek, a belterület szélein fekszenek a kertvárosias 

és falusias lakóterületek.  

Szolnok zöldfelületi rendszerének legfőbb elemeit a település zöldterületei és 

erdőterületei adják. A zöldterületek legnagyobb sűrűségben a Tisza part mentén, valamint 

a település lakótelepeinek területén (például a belterület északi részén lévő Széchenyi 

városrészben) találhatók. Ezeken kívül szigetszerűen kisebb zöldterületek ékelődnek a 

lakóterületek közé. Erdőterületek nagy arányban találhatók a belterület határán, 

elsősorban a Tisza és a Zagyva folyó mentén – bár a szerkezeti tervben erdőterületként 

szereplő területeken több esetben nem található jelenleg erdőborítás. A Zagyva 

belterületi szakaszán jelölt erdőterületeken is csak részben található erdőborítás, 

legnagyobb arányban gyepborítás jellemzi.  
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4. ábra: Szolnok zöldfelületi rendszere  (saját szerkesztés, Településszerkezeti Terv 
alapján) 

Az egyes városrészek zöldfelületi ellátottságát különböző zöldfelületi elemek biztosítják. 

A zöldterületi ellátottság a Tisza-part, az Alcsi-holtág, a Baross utca mint fő közlekedési 

tengely, valamint a Széchenyi városrész és a Tallinnvárosrész lakótelepein a legjobb. 

Ezeken a területeken 150 m-es vagy 300 m-es közelségben is több zöldterület található 

(4. ábra – piros területek). Mozaikosan azonban kirajzolódnak olyan területek, ahonnan 

300 m-es távolságban sem érhetők el a települési zöldterületek. Ezen területek egy részén 

a zöldfelületi ellátottságot a településbe ékelődő vagy a belterülettel határos 

erdőterületek tudják biztosítani. Ilyen területek találhatók a Zagyva-part mentén is (4. 

ábra – narancssárga területek). 

Széchenyi 

városrész 

Tallinn- 

városrész 

Baross utca 
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A Zagyva-part teljes területe igen fontos és értékes zöldfelületi 

tengelye a településnek. Az egyes szakaszok rekreációs jelentősége 

azonban differenciálható az alapján, hogy a környező lakófunkcióval 

rendelkező területekről mennyire érhetők el egyéb zöldfelületek. 

Azok a szakaszok, ahol 300 m-es közelben nem található zöldterület, 

különösen jelentősek (5. ábra piros területek) – például a Dr. 

Sebestyén Gyula úti Zagyva-hídtól délre fekvő szakasz. Ebből a 

szempontból közepes jelentőséggel bírnak azok a szakaszok, ahol 

300 m-es közelben zöldterületek találhatók (5. ábra narancssárga 

területek) – például a Dr. Sebestyén Gyula út és a vasúti híd közötti 

szakasz. Kisebb jelentőséggel bírnak azok a szakaszok, ahol 150 m-

es közelben is találhatók zöldterületek (5. ábra sárga területek) – 

például a Zagyva torkolati szakasza, ahol a Tisza mentén is számos 

zöldterület fekszik.  

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A szolnoki Zagyva és partja menti zöldfelületek a település számára fontos természeti, táji, 

zöldfelületi értéket képviselnek, és mindemellett éghajlatvédelmi szempontból is fontos 

hatásuk van a városi mikroklíma javítása és a város légcseréjének elősegítése 

szempontjából. A település több fejlesztési és településképi dokumentuma [23], [26], [27] 

kiemeli ennek fontosságát, és számos fejlesztési célt fogalmaznak meg. Leggyakrabban 

megjelenő célok a Tisza- és Zagyva-menti zöldfolyosók kapcsolatának erősítése, a 

sétányok összekapcsolása; valamint összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása a folyó 

menti zöldfelületek és a város egyéb zöldfelületei közötti hiányzó kapcsoltok 

megteremtése. Célként fogalmazzák meg ezek mellett a folyók menti zöldfolyosók további 

fásítását, természeti értékek védelmét, vizes élőhelyek kialakítását; illetve a Zagyva 

parton pihenőhelyek létesítését.  

Jelen vizsgálat eredményei alapján rekreációs fejlesztéseknek (például pihenőhelyek 

kialakítása) a Dr. Sebestyén Gyula úti Zagyva-hídtól délre fekvő szakaszon (5. ábra piros 

területek) lenne leginkább jelentősége, míg az élvilág-védelmi és fejlesztési irányú 

beavatkozásoknak (például vizes élőhelyek kialakítása) a természetvédelmi 

vonatkozással érintett területeken, a vasúti hídtól északra elterülő szakasz mentén lenne 

a legfontosabb.  

Ezen fejlesztési célok elérése szempontjából is fontos a Zagyva állapotának vizsgálata, 

valamint helyreállítási és zöldfelületi fejlesztési lehetőségeinek értékelése, mely 

kutatásom folytatásának tárgyát képezi.  

 

 

5. ábra: Zagyva-part 
értékelése 

Zagyva-híd 

vasúti híd 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az utóbbi években egyre nagyobb problémát jelent a Pseudomonas savastanoi pv. 

nerii növénypatogén baktérium által okozott fertőzés leanderen. A fertőzés 

következtében a növény földfeletti részein eltérő nagyságú neoplasztikus elváltozások 

alakulnak ki, melyek súlyos esetben ágelhalást is okozhatnak. 2018-2020 között az ország 

különböző pontjáról származó tipikus tünetet mutató növényi részekből izoláltuk, majd 

klasszikus és molekuláris vizsgálati módszerekkel azonosítottuk a baktériumot. A 

kórokozó azonosítása mellett online kérdőív segítségével a betegség, a kórokozó hazai 

ismérveit és elterjedését is feltérképeztük.  

Kulcsszavak: Nerium oleander, Pseudomonas savastanoi pv. nerii, leanderrák, 

pszeudomonászos betegség, leander 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A Pseudomonas savastanoi pv. nerii növénypatogén baktérium a 

leandertermesztés egyik meghatározó és legelterjedtebb kórokozója. A baktérium által 

okozott betegséget a leander pszeudomonászos ág-, levél- és szemölcsös daganatának 

nevezzük, mely már említésre került Halina Heitz: Balkon- és dézsás növények című 

könyvében 1990-ben [1]. Azonban gyakori a leanderrák elnevezés, ami feltehetően az 

’oleander cancer’ tükörfordításából ered.  

A kórokozó a növény összes föld feletti részén neoplasztikus elváltozásokat 

(tumorokat, rákos sebeket) okoz. Ezek kezdetben néhány milliméter átmérőjűek, 

halványzöld színűek, melyek fokozatosan több centiméter átmérőjű, sötét tumorrá 

növekednek. Később a csomók megrepednek, nekrotizálódnak, és elhalnak [2].  

A betegséget mára minden földrészen, és több mint 50 országban azonosították 

[3]. Hazai előfordulásáról kevés adat áll rendelkezésre. Feltehetően a kilencvenes évek 

közepén jelentek meg az első fertőzött növények [4]. Azóta megjelenése egyre jobban 

fokozódik. Ebben a zsebimport, valamit a fertőzött importnövények is fontos szerepet 

játszanak. 
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2. A MUNKA CÉLJA 

Munkák során célul tűztük ki a leander egyik legfontosabb betegségének, a 

leanderrák kórokozójának a Pseudomonas savastanoi pv. nerii izolálását, klasszikus és 

molekuláris módszerekkel történő azonosítását, valamint a betegséggel és a kórokozóval 

kapcsolatos ismeretek feltérképezését, a kórokozó hazai elterjedésének vizsgálatát. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A kutatást 2018 őszétől 2020 tavaszáig a Szent István Egyetem, 

Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék laboratóriumában végeztük. Munkánk 

a kórokozó izolálásával kezdődött. Az izolálás során az ország különböző pontjairól 

gyűjtött mintákat vizsgáltuk meg. Az izolálást követően tiszta tenyészeteket állítottunk 

elő, melyeket klasszikus -tenyészbélyeg vizsgálat King-B táptalajon [5], Gram-tulajdonság 

meghatározása KOH-teszttel [6], hiperszenzitív reakció vizsgálata dohány levelén, 

patogenitási teszt leander csemetéken- és molekuláris módszerekkel -16S rRNS-t kódoló 

régió vizsgálata 63F és 1389R univerzális primerpárral [7]- azonosítottunk. A betegség 

hazai elterjedését online kérdőívvel mértük fel elsősorban a hobbykertészek, leander 

kedvelők és leander gyűjtők körében. A kérdőív egy évig volt kitölthető, 2018-2019 

októbere között.  

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

A vizsgált minták a pszeudomonászos betegségre jellemző tüneteket mutatták. A 

kórokozó King-B táptalajon könnyen tenyészthető volt. Apró, fehér-krém színű, zölden 

fluoreszkáló telepekkel jellemezhető. Pozitív KOH-tesztet tapasztaltunk, ami a baktérium 

Gram-negatív tulajdonságát jelenti.  Dohánynövényen gyors szöveti nekrózis következett 

be. A patogenitási teszt pozitív eredménnyel zárult. Rövid időn belül (4-5 hét) kialakultak 

a tipikus pszeudomonászos betegségre jellemző tünetek. A kórokozót visszaizoláltuk a 

fertőzött növényekből. A molekuláris vizsgálatok során az izolátumok 16S rRNS gén 

nukelinsav szekvenciáját meghatároztuk, mely feltöltése folyamatban van a nemzetközi 

adatbázisba. Eddigi vizsgálataink alapján az azonosított kórokozó a Pseudomonas 

savastanoi pv. nerii. 

2018-2019 októbere között 115 kitöltés érkezett online kérdőívre. Ez a közepes 

elemszám csak részben alkalmas a pszeudomonászos betegség ismereteinek és hazai 

elterjedésének bemutatására.  A válaszok alapján leggyakrabban a nyári hónapokra 

összpontosultak a tünetek, amiket főként a levélen és a száron tapasztaltak.  Az elváltozás 

mértékét közepes vagy enyhe mértékűnek ítélték meg. A fertőzött növények elsősorban 

őstermelőtől vagy kertészettől származtak, de sokan nem emlékeztek növényük 

származására. Alacsony volt az import növények aránya, azonban sokan kiemelték, hogy 

az üzletekben egyre gyakrabban jelennek meg fertőzött növények. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A kórokozó komoly problémát jelent, mivel a fertőzött növény elveszti 

díszítőértékét. Munkánk során izoláltuk, klasszikus és molekuláris vizsgálatokkal 

azonosítottuk a Pseudomonas savastanoi pv. nerii növénypatogén baktériumot. Emellett a 

kórokozó hazai elterjedését is feltérképeztük, mely várhatóan növekedni fog a 

közeljövőben.  Ezzel igazoltuk, hogy a kórokozó jelen van hazánkban, és nehézséget jelent 

a hobbykertészek, a gyűjtők- és a termelők számára egyaránt. 
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ABSTRACT 

The consequences of armed conflicts on land-use changes, deforestation and forest 

fragmentation across the Globe remains relatively lowly known. Their links with factors 

like agriculture, illegal crops, or cattle ranching can hide its effect on deforestation 

patterns. Belligerence actions often occur in tropical zones considered as of high 

‘conservation-value’, termed intrinsically for its biodiversity or carbon-storage functions. 

Notwithstanding this superposition, few studies have evaluated how forest-biomass is 

suffering from conflicts. Hence, in this paper, we assessed remote sensing researches 

based on multivariate, multiscale, multispatial, multisatellite, multitemporal and 

multispectral analysis to detect how outcomes of the interactions between armed-conflict 

and the deforestation, land-use and land-cover changes, are linked to socioeconomic, 

governmental, physical features and infrastructural factors. 

Remote sensing, crossed with multivariate analysis of warfare data, can help to determine 

the actual population dynamics, together with environmental changes in the affected 

zones. We collected data from 36 studies from international peer-reviewed journals from 

1998 to 2019 that were indexed using scientific search engines as Scopus and Science 

Direct. We found that most studies are directed only one spatial scale, and few have 

incorporated integrally variables related to internal environmental, socioeconomic and 

governmental issues. We identified 41 subtypes of variables classified into eight 

categories. Our results show that the main impacts of armed-conflicts on forest-cover are 

connected to specific socio-economic and migration processes, such as unequal land 

distribution, land grabbing and mainly to forced human displacement, which typically 

occurs as a part of ‘agricultural, mining and timber colonization’. 

 

Keywords: Armed Conflict, Land Use Change, Multivariate Analysis, Remote Sensing, 

Deforestation. 

INTRODUCTION 

1.1. Warfare and environment 

Warfare has performed an increasingly relevant part within the alteration of the main 

social and environmental systems at multiple spatial and temporal scales. Increasing 
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resource flows and environmental change progress intercross with violent conflict 

actions in ways in which are considerable and yet deficiently understood [1]. 

Several fields of knowledge are dedicated to understanding the ethical, socioeconomic 

and political consequences of conflict. Minor attention has been dedicated to explaining 

how armed conflicts can affect the environment. Notwithstanding, warfare has long 

occurred in areas of conservation priority with significant repercussions for the 

environment [2]. Within the last decades, 80% of armed conflicts occurred precisely in 

biodiversity hotspots, many of which are rainforest areas. The analysis of the correlation 

between armed conflict and natural territory is required [3]. 

Conflict and post-conflict may interplay with land-use activities to affect the alteration 

of the landscape and the importance of forest transformation. Land use has promoted to 

new devastating decrease in biodiversity through habitat fragmentation, modification, 

and loss, leading to debased ecosystems and reducing environmental services [4,5]. The 

increasing size of bibliography that studies several direct and indirect impacts of warfare 

on the environment has put ahead a diversity of hypotheses [2,6–12]. Researches have 

proved that violent conflict can conduct either deforestation or forest conservation 

[2,11,13–17]. Ordway E. M. (2015) states that deforestation and reforestation could 

theoretically take place simultaneously within the same area as a function of the 

geographic centralization of movements associated with contrasting aspects of the violent 

conflict. For instance, the strong military activity could inhibit the approach to forested 

areas with an attendant augmented dependence on forest resources from refugee camps 

in other areas. 

1.2. Understanding the impacts of conflict 

Butsic V. (2015) affirms that war scourges many tropical countries. However, our 

comprehension of how warfare increases tropical deforestation or harms the efficacy of 

conservation efforts remains uncertain and incipient. This scarcity of understanding is 

partly thanks to the competing consequences of conflict, which can, either increase or 

decrease in deforestation. Furthermore, the interactions between armed conflict and 

other direct drivers of deforestation like mining, and preserved zones are complex and 

difficult to untie, despite their occurrence throughout the planet [18]. Deforestation has a 

deep link with the warfare in its real relation and hence the need for practical and 

assertive research techniques to recognize causal and binding relationships [19]. 

The indirect consequences of armed conflict due to the utilization of ammo on land, air 

and water also can have negative, long-term, lengthy and pervasive effects on people and 

therefore the surrounding habitat [20]. Frequently is unnoticed the effects of conflict 

which successively affects biodiversity [2], even though 90% of the main armed conflicts 

in the lapse of 1950 and 2000 happened within countries with high biodiversity [21]. 

Many studies have affirmed that warfare is usually harmful to flora and fauna thanks to 

territory destruction and fragmentation, direct declining of wildlife from illegal hunting 

or land mines, over-extraction and deterioration of natural resources, and increment in 

land and water contamination [9,22–25]. Gorsevski V. (2012) states that in some 
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occasions, nonetheless, conflicts could have a positive effect on biodiversity, through the 

formation of “no go areas” thanks to the belligerent actions, leading to a decrease in the 

human pressure on the environment and fauna [11,26–28]. 

Direct drivers are all actions that are physically related to the direct activity of 

belligerence which usually shows up within the instant or short-term (Bombings, armed 

confrontations, military infrastructure). On the other hand, indirect drivers are those that 

are generally associated to several activities not compulsorily military and only appear 

themselves totally within the medium or long-term [29–32] (Table. 1). 

Type Cause Temporal Lag 

Direct 

Belligerent and deliberate fires Immediate 

Bombing Immediate 

Direct armed confrontation Immediate 

Landmines Short term to long term 

Military debris and waste Short term 

Military infrastructure Half term to long term 

Indirect 

Agriculture Long term 

Cattle ranching Long term 

Fires Half term to long term 

Forced migration (Refugees camps) Long term 

Illegal crops Long term 

Illegal mining Long term 

Mining Long term 

Non-forced migration (Colonization) Long term 

Timber Half term to long term 

Table 1: Types of causes 

Some cases of direct consequences include the intentional loss of natural resources, 

environmental contamination from the bombing, the military debris, and explosion 

wastes from military infrastructure. Additionally, Solomon N. (2018) affirms that indirect 

impacts include the ecological footprint of refugees [33], deforestation as a result of the 

new extension of agriculture frontier and to supply the displaced population needs, the 

increase of illicit crops and the irregular mining, the difficulty of the operation of 

environmental decrees, and also the data discontinuity, besides to the lack of financial 

support for environmental conservation [29,30,32] (Table. 2). 

Type Affectation Consequence Temporal Lag 

 

Direct 

Negative 

Air pollution Immediate to long term 
Deforestation / Fragmentation Immediate to long term 

Desertification / Land degradation Immediate to long term 

Groundwater and water pollution Immediate to long term 

Land-use and land-cover changes Long term 

Loss of biodiversity; Wildlife and flora Immediate to long term 

Mine craters Immediate 

Soil pollution Immediate to long term 

Positive Forestation Long term 

Indirect Negative 

Abandonment of agricultural lands Half term to long term 
Collapse of environmental governance Long Term 

Data vacuum Half term to long term 

Increase of climate change Long term 

Increase of environmental footprint Long term 
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Lack of funding for environmental purposes Long term 

Positive Decrease in human pressure on the environment Short term to long term 

Table 2: Types of consequences 

1.3. The remote sensing of war impacts 

As a result of the conflict´s impacts on the environment are usually perceived both during 

and post-conflict [21], a dataset of satellite imagery can be utilized to monitor the territory 

over an extended-term to document land use and land cover changes derived from the 

conflict [34]. One of the most evident consequences of the conflict that can be analyzed by 

the use of remote sensing is the footprint left on the landscape due to forced migration 

and accordingly by refugee camps [20]. 

The challenging access to an area during wartime mixed with a non-clear spatial 

and/or temporal definition makes an accurate and timely evaluation of the consequences 

extraordinarily demanding [19,20,35]. Because these limitations, data obtained from 

satellite imagery can bring a broad vision of how conflicts affect directly the physical 

environment during wartime and post-conflict, and how indirect drivers produce shifts 

in local populations, land-uses and land-covers [36,37]. As an outcome of the cause-

consequence convoluted interdependence generated by the conflict and the need for 

higher protection efforts, the connection between warfare and environment needs to be 

investigated more thoroughly [3]. Resolution is an important feature of the usage of RS 

methods. Spatial, spectral, and temporal resolutions are mayhap the most important but 

radiometric resolution also affects what can be perceived. Table 3 lists the sensors 

frequently used to detect the effects of armed conflict. The sensors are grouped by spatial 

resolution which are; Very Fine ≤1 m, Fine >1-10 m, Moderate >10–120 m, and Coarse 

>250 m. [20]. 

 

 

Spatial 

resolution (m) 

Swath 

width 

(km) 

Spectral 

bands 
Operating period Active 

Very fine spatial resolution (≤1m) 
GeoEye 0.46 10 Pan 09-2008 - Currently Yes 

World View II 0.46 18 Pan oct-09 Yes 

QuickBird II 0.6 30 Pan 10-2001 to 12-2014 No 

IKONOS 0.82 - 1 11 Pan 09-1999 to 03-2015 No 

Fine spatial resolution (>1–10m) 

GeoEye 1.84 10 4 09-2008 - Currently Yes 

QuickBird II (MS)  2.4 30 4 10-2001 to 12-2014 No 

ALOS 2.5  Pan 01-2006 to 05-2011 No 

SPOT-5 2.5, 5, 10 60 Pan 05-2002 to 03-2015 No 

CBERS-2B 2.7 27 Pan 09-2007 to 06-2010 No 

IKONOS (MS) 3.28 – 4 11 4 09-1999 to 03-2015 No 

KVR-1000 (MS) 3.3 40 4 1994 - N.D. No 

Rapid Eye 5 77 5 02-2009 to 03-2020 No 

Google Earth VHR 5, 10  Pan N.D. Yes 

IRS 1C LISS III 6 70 Pan 12-1995 - 09-2007 No 

Moderate spatial resolution (>10–120m) 
Sentinel 2 10, 20, 60 290 13 06-2015 - Currently Yes 

ASTER 15, 30, 90 60 14 02-2000 - 04-2008 Yes 
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Landsat 8 OLI 15, 30 185 11 02-2013 - Currently Yes 

Landsat 6-7 ETM + 15, 30 185 8 10-1993 - Currently Yes 

IRS 1C LISS III 23, 50 142 4 12-1995 to 09-2007 No 

Landsat 4-5 TM 30 185 7 07-1982 to 06-2013 No 

Landsat 1-3 MSS 60, 120 N.D. 4 07-1972 to 01-1983 No 

Coarse spatial resolution (>250 m) 

MODIS 250, 500, 1000 2330 36 1999 to 2005 No 

VIIRS 375, 750 3060 22 oct-11 Yes 

AVHRR 1100, 4400 2500 5, 6 mar-04 Yes 

Radar Data - No Category 

LIDAR Airborne Laser Scanning 1 N.A. N.A. N.A. Yes 

Aerial Photos   N.A. N.A. N.A. N.A. 

Table 3: Characteristics of commonly used sensors  

Remote sensing applications have primarily focused on the generation of: 

• Maps representing the general data of former and current conditions of land use and 

cover, elevation, road networks, terrain, water resources and infrastructure 

[17,24,38,39]. 

• Maps and statistical presentations showing information on deforestation, land uses 

changes, land cover changes, fragmentation, illegal crops, and population 

characteristics, such as population dynamics, population distributions, and population 

densities [28,40–42]. 

• Geo-displays approaches, presenting the historical development of refugee camps, with 

a focus on the size of the camp, or population dynamics over time [33,38,43,44]. 

1.4. Overview of multivariate analysis 

Recent generations of satellite sensors added with the potent capabilities of the 

computers in steady improvement, permit to answer accurately to the needs and new 

requirements of several applicative domains. The remote sensing multivariate analysis 

emerges nowadays as a significant instrument to spread complex and massive data in 

order to feed information analysis systems. The generic name "multivariate imaging" 

recovers diversified data media (multi-sources observations, multi-scale, color imaging, 

multimodal data, multi-temporal and multi-spectral images). The importance and the 

using of the compound data of the multivariate imaging system encounters more and 

more interest in the remote sensing field, especially in the armed conflict analysis and its 

environmental effects [45]. 

The largest weakness of the literature about environmental impacts caused by the 

armed conflicts is that most of this bibliography disregards political, cultural, 

socioeconomic, physical environment, infrastructural and even the warfare data itself 

variables and how these are correlated. 

Based on Collet C. (2009), multiple RS terms can be defined as: 

 Multi-scale (MSc): A study area is observed using several scopes and extensions. 

According to the following range of scales: Local (0-999 km2), Landscape (1000-
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9999 km2), Regional (10,000-99,999 km2), National/global (≥100,000 km2). 

Often could involve using multiresolution imagery. 

 Multi-temporal or multi-date (MT): Is the RS analysis based on multiple time 

series, is the comparison of images taken at different times to observe changes. 

Often involves forming difference images. 

 Multi-satellite or multi-sensor (MSa): To analyze one scene is required to gather 

information from two or more different satellite imagery sensors. 

 Multi-spatial (MSt): Is the analysis of two or more research separated areas within 

the one same study. 

 Multispectral (MSp): Is the image data capture within specific wavelength ranges 

across the electromagnetic spectrum. The wavelengths may be separated by filters 

or detected via the use of instruments that are sensitive to particular wavelengths, 

including light from frequencies beyond the visible light range, i.e. infrared and 

ultra-violet. It goes from the simplest case of the color image toward the more 

complex cases of multispectral images (less than ten spectral bands). 

AIMS 

Even though satellite imagery has been available for more than forty years, the use of 

remote sensing for the analysis of environmental consequences, generated by armed 

conflict is a relatively new field. Satellite imagery has been utilized satisfactorily to report 

changes on the environment during and post-conflict, but extra data is required to explain 

the subjacent triggers of these detected changes in land use and land cover, to 

comprehend how human activities during war and peace affect land use and subsistence 

practices. The increasing variety of satellite imagery sensors, methods, categorizations 

and approaches used in Remote Sensing and their correlation with multivariate analysis 

of parallel data, calls for a systematic revision that addresses their relation to conflict 

variables such as violent fatalities rates, armed forces presence, terrorist attacks, and IDP 

rates, road network density, population data, and physical environmental features. Our 

aim is the assessment of the existing studies to identify links and patterns in order to 

approach methodically the conflict-environment issue within a rigorous, proper and 

integral scheme for each specific type of conflict in future investigations. 

This study seeks to offer an overview of the most important tendencies in the usage of RS 

as a tool for environmental damage assessment in warfare areas and their relationship 

with complementary variables. We aim to demonstrate the specific correlation between 

armed conflicts (causes) and environment (consequences) using state-of-the-art RS 

technology to provide conditioned geospatial environmental information. More exactly, 

this paper presents an integrative and transferable approach for the quantification, 

systematic comparison, and evaluation of the RS studies used in zones affected by armed 

conflicts. Here we evaluated the effect of environmental, demographic, and socio-

economic variables on forest cover and land-use changes. Spatial analysis tools offer a 

way of evaluating these processes and patterns. In this analysis, we used an instrumental 
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variables approach to understand the combined effects of conflict; timber, agriculture, 

illegal crops, refugees camps, mining and protected areas on forest cover loss and land 

use, and land cover changes. 

MATERIALS AND METHODS 

RS assessment has been used at least in 19 countries in four continents as a method to 

approach the armed conflict and their environmental effects. For the data collection, we 

looked for articles and data sets through scientific search engines as Scopus and Science 

Direct using the following keywords: “Remote sensing + Armed Conflict”, “Multivariate + 

Armed Conflict”, “Multitemporal + Armed Conflict”, “Multispectral + Armed Conflict” and 

“Deforestation + Armed Conflict”. Then we made a filtered search based on the indicators 

(multivariate analysis, satellite sensor, resolution, scale, cause, consequence, variables, 

etc.). We collected and analyzed 140 studies. After a second and deeper revision, we chose 

36, documents that fulfilled all or almost all the parameters required for the assessment. 

These are listed in Appendix A. The documents were read, evaluated, synthesized, and 

tabulated for their processing. Although the studies analyzed were carried out from 1998 

to 2019, they do not necessarily correspond to the time when the armed conflicts 

occurred. The majority of the studied armed conflicts occurred between 1980 and the 

present. 

In order to evaluate the datasets from the 36 studies, we framed the assessment seeking 

the following parameters: complementary variables, independent variables, study area 

size, armed conflict causes, armed conflict consequences, types of causes, affectation of 

forest cover (increase or decrease), time-lapse, satellite imagery sensor, spatial 

resolution, conflict period, and geographical location. Quantitative and statistical analysis 

of the parameters identified within these studies contributed to an understanding of the 

reasons behind these consequences. Their correlations with the variables can be useful 

for future research suggestions and can work as a guideline of RS assessment in areas 

affected by conflict. This was done in the context of a comprehensive review, processing, 

tabulating, appraising, and synthesis of collected data. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Temporal and geographical distribution of studies 

The temporal distribution of reviewed papers shows that documents referred to the study 

of the consequences of armed conflicts in the environment using remote sensing 

multivariate analysis have been increased considerably from 2006 to 2019, with the 

highest peaks in 2015 of five papers. This can be explained by the fact of the end or conflict 

intensity decrease of the confrontations in Colombia and Sub-Saharan Africa (South 

Sudan and R.D. Congo) after 2014. The publication average rate was 0,25 papers per year 

from 1998 to 2005, and the average rate was increased to 2.4 papers per year after 2006 

until 2019 based on our evaluation. (Figure 1) 
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Figure 1: Number of publications per year 

Planned comparisons related to the country of the study revealed that the majority of 

the studies were in USA (17); followed by Germany (5), then the UK and Colombia both of 

them had the same number of publications (4), then with two studies; Austria, Australia, 

Netherlands and Spain. Finally with just one study: Belgium, Japan, Switzerland, South 

Sudan, Israel, Philippines, Nigeria, Congo, Laos, Cambodia, Singapore, Sri Lanka and, 

Sierra Leone. Additionally, regarding the correspondence between case study country and 

researcher country we found that in the 70% of the studies there is no coincidence, in the 

22% of the publications, there is a partial coincidence. Finally, in the 8% of the studies, 

there is a full correspondence between researchers origin and study area location. 

Regarding the Continent of the case study, we found that almost half of the studies 

(49%) presented case studies located in Africa. In contrast, more than a quarter of studies 

(27%) were located in America, on the other hand, Asia shows an incidence in 19% of the 

studies and few studies were located in Europe (5%). (Figure 2) 

 

Figure 2: Distribution of publications per continent 

Geographically, we found that most of the studies are located near the Equatorial line, 

which in addition contains the largest biodiverse regions of the planet. Countries like the 

Democratic Republic of Congo, South Sudan, Sudan and Colombia gather more half of the 

studies analyzed (20). Eleven papers are scattered (1 to 3 papers per country) in other 

tropical areas close the equator line, especially in Southeast Asia (Thailand, Sri Lanka and 
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Cambodia), in sub-Saharan Africa (Uganda, Rwanda, Liberia, Sierra Leone) and in Central 

America (Nicaragua and El Salvador). On the other hand, six studies are situated in the 

temperate zone; Europe (Bosnia Herzegovina and Belgium) and Asia (Turkey, 

Afghanistan, Pakistan and some Arab countries like Syria, Lebanon and Egypt), areas 

where on average the forest cover is lower and the arid, semi-arid or grassland areas are 

predominant. (Map 1) 

 

Map 1: Distribution of publications per country 

Multiple remote sensing approaches 

Based on the literature review, we found that from the 36 studies of multivariate analysis, 

33 papers used Multi-temporal or multi-date imagery to produce the comparison 

mapping and detect mainly the deforestation and the land-use and land-cover changes. 

Regarding the use of Multispatial and Multispectral analysis, we found the use of these 

methods in less than a third of the total (10 studies each). Moreover, nine studies used 

Multisatellite imagery to gather data from two or more different sensors, finally, in terms 

of Multiscale analysis we detect the use in four studies mixing two different scale 

extensions in the same study area. 

 

Figure 3: Number of multiple remote sensing analysis per papers 
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Variables classification 

From the collected data, we found 41 types of variables used to evaluate their effect on 

forest cover and land use and land cover change. These variables were grouped into eight 

categories: (1) Armed Conflict: armed forces presence, conflict intensity/violent fatalities, 

shell-hole density, and terrorist attacks. (2) Demographic: asylum seekers, population 

size, population density, population change and internally displaced person. (3) Socio-

economic: airport activity, education grade, exportations/importations, governance, 

poverty and tourism. (4) Land-use: agriculture/crops, cattle ranching, 

deforestation/fragmentation, fires, illicit crops, mining/oil, pastures, protected areas. (5) 

Infrastructure: accessibility/ruggedness, river density, paved roads density, unpaved 

roads density, and dirt roads density. (6) Physical environment: climate, cloud cover, 

elevation, precipitation, slope/topography, water scarcity in dry years, water surfaces. (7) 

Biodiversity: fauna, flora and biome. (8) Unclassified: field data, night-lights, Flickr 

photos. See Appendix B for detailed descriptions of these variables and their sources. 

Multivariate analysis results. 

Based on the variables review, and regarding the main eight categories that we classified, 

we found that the independent variables of the Land-use were used in the 30% of cases, 

followed by the use of Demographic variables with 24%. The Physical Environmental 

variables were used in 12% of studies. We found interesting that the utilization of Armed 

Conflict data variables was used just in the 9% of the studies; on the other hand, the usage 

of Socio-economic variables was close of 8%. Finally, in each group of independent 

variables of Infrastructure, Biodiversity and, Unclassified variables were used in the 6% 

of the total of reviewed studies. 

 

Figure 4: Distribution of types of variables per category 

Regarding the 41 subtypes of the independent variables used in the remote sensing 

studies, our results indicate that the Internally Displaced Person rates are the most used 
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variable, (16), followed by demographic variables as study area´s population size (13). In 

addition, the data of deforestation and landscape fragmentation was used in 10 papers. In 

the second level of incidence, we found that variables as an Agriculture data, Conflict 

intensity rates and Boundaries of Protected Areas were used in around eight studies each.  

Our results also show that data obtained from variables as Mining, Precipitation, 

Demographic Change variation, Poverty, Illicit Crops and Road Density were used 

considerably, around 7 times each. Additionally, variables about Elevation, Armed Force 

Presence, Population Density, Cattle Ranching, Pastures, Biome Location, Fires, 

Topography and Fauna data were used in three papers each.  

Finally, data coming from Terrorist Attacks, Exportations, Governance rates, Cloud 

Cover rate, Shell Hole Density, Asylum Requests, Airport activity, Education grade, 

Tourism, Accessibility, River Density, Unpaved Road Density, Climate, Water Surfaces, 

Vegetation, Night Lights, and Flickr Photos were used maximum twice in the reviewed 

studies. 

 

Figure 5: Number of subtype variables per papers 

Discussion about relationships between remote sensing and variables data. 

Regarding the relationship analysis between the warfare with the environment using 

remote sensing multivariate analysis, we can approach the results in two different ways; 

The first one is by analyzing the results produced by the eight large groups of classification 

of variables. These indicate that the information obtained from demography, forced 

migration index and data obtained from land-uses are the most used, recurrent, and 

therefore useful and necessary when conducting cross-analysis. This can be explained 

since previous studies have shown that the ecological footprint generated by both forced 

and non-forced migrations and the expansion of agricultural frontiers have a greater 

incidence than any other indirect factor generated by the war. Likewise, the group of 

variables on land-use has a great impact on the multivariate relationship with remote 

sensing, since they are complementary data sources and usually overlap one another, 
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according to the purpose of the study, these data usually vary their function between 

source or objective. The third large group used are the variables that are related to the 

natural physical environment of the study area, in which although the human being has 

an impact and influence, most of these variables are mostly independent of human action, 

at least not in a direct way. In this group, we find that rainfall and elevation are part of the 

independent variables necessary to evaluate the impacts of the conflict on the habitat. 

In contrast, we found that the variables directly related to the warfare are not highly 

used in the correlation of information, this may be due to several causes; the first is the 

difficult access to direct data of the conflict because they are restricted for security 

reasons. Secondly, data such as the number of military operations or confrontations are 

difficult to collect and to process, hence the data on fatalities due to the conflict is perhaps 

the easiest accessible data to indicate the conflict level of intensity. The groups of socio-

economic and infrastructure variables are rarely used for correlation, they are used just 

in very specific case studies where it is sought to directly relate a consequence of the 

conflict with a socio-economic variable. Finally, the variables concerning wildlife and type 

of biome are not recurrent in the use of remote sensing with multivariate data, because 

the origin of the data is usually scarce and diffuse and difficult to relate directly to the 

conflict and with the remote sensing methods. 

On the other hand, we can analyze the results by subtypes of variables and it gave us 

specific results within which we highlight that two variables directly related to the conflict 

are the most used and relevant, such as the Index of Displaced Population and the index 

of violent deaths. These show us a clear trend regarding the intensity of the conflict; they 

are related to remote sensing methods, especially due to the carbon footprint generated 

by forced migrants. Moreover, data on variables of population increases and density are 

widely used to frame the basic relationships between conflict and environment. Besides, 

the data produced by variables related to land use also have strong relevance and are very 

useful to detect the connection between the conflict (or post-conflict) and the habitat, 

variables of agriculture, livestock, illicit crops, mining, extraction. logging, deforestation 

and limits of protected areas.  

Our analysis also suggests that the interaction between conflict and other causes of 

deforestation (i.e., mining, illicit crops) is significant and may even counteract the effects 

of the conflict alone. That is, our results indicate that while conflict increased 

deforestation, these effects may have been offset by lower forest disturbance in areas 

where conflict has reduced mining activity. This dual effect led to relatively small overall 

changes in forest cover when the conflict was reduced. The end of conflicts may therefore 

represent a critical “hot moment” for conservation - a time of political and economic 

transformation where conservation activities may be particularly effective. Conservation 

organizations and governments should be ready to act when violent conflicts are settled 

[25]. 

CONCLUSIONS 
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Environmental variables can explain the patterns of deforestation and forest regrowth at 

all scales because they can restrict or encourage different land uses across multiple spatial 

scales. Demographic variables were important at the biome and ecoregion scales and 

appear to be a consequence of the armed conflict, particularly through forced human 

displacement (for example, rural-urban migration), which in some areas has resulted in 

forest regrowth. In other areas, the impact of illegal armed groups has reduced forest 

cover, particularly in areas rich in gold and lands appropriate for cattle grazing. The multi-

scale and multivariate approach provides new insight into the complex relationship 

between woody cover change and land abandonment triggered mainly by armed conflict. 

Our results indicate that conflict led to increased levels of deforestation in the conflict 

zones. Is ultimately important in linking conflict to deforestation [46], local research 

suggests that high levels of violence are related to militia rule, where charcoal production 

for export or use in refugee camps, as well as illegal logging and mining. 

The use of remote sensing multivariate methods to find the correlation between causes 

generated by the warfare and their impacts on the environment requires as well of the 

analysis of an important (sometimes huge) quantity of information brought by several 

types and subtypes of variables. Thus the design of new methods and adapted tools in 

relation to the statistics knowledge. The availability, the abundance and the specific 

structure of such multivariate information, face with new challenges that the scientific 

community try now to overcome. 

The present research could be useful as a base for future investigations in specific areas 

in order to analyze armed conflicts and their effect on the landscape. Indeed, the present 

document provides a background and a starting point that allows for a more extensive 

analysis of the warfare-environment affair. 
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Reference 
Research 
Country 

Scale Causes Consequences Time-lapse Satellite Sensor Multi-analysis Variables 

Armenteras et al., 
2006 

Colombia Re 42000 Ag, CR, Ti Df 1985 - 2001 LS1-3, LS4-5, LS6-7 MV, MT, MSp Co, PC, PD, PS, Po, CR, Pas, Bi 

Armenteras et al., 
2013 

Colombia Na 1142000 
NFM, IC, Ag, CR, 

Ti, Fi 
Df 1990 - 2005 LS4-5, LS6-7 MV, MT 

PS, Po, AC, CR, Df, Fi, IC, Mi, RD, 
CC, Sl 

Bjorgo, 2000 Thailand Lo FM LU 1989 KVR-1000 MV, MT IDP, PS 

Bromley, 2010 Sudan Lo, La Fi LU 2000 - 2004 MODIS MV, Msc Fi, PA, CC, Pr 

Burgess et al., 2015 Sierra Leona Re 71740 Bo, DC Df 1990 - 2000 LS4-5, LS6-7 MV, MT AF, TA 

Butsic et al., 2015 R.D. Congo Na 2345409 DC, Mi 
Df, Fo, LU, MI, 

AAL 
1990 - 2010 LS4-5, LS6-7, GE VHR MV, MT, Msa 

Co, PS, Df, Mi, PA, Ac, RD, Pr, 
WS 

Chadid et al., 2015 Colombia Re IC Df 2002 - 2010 LS6-7 MV, MT PS, IC, Pas, Sl 

Enaruvbe et al., 2019 Liberia La 1639 DC, FM, Mi, Ag Df, Ds, LU, LC 1986 - 2016 LS4-5, LS6-7, LS8 
MV, MT, MSa, 

MSp 
AC, Df, Mi, Pas, FD 

Gbanie et al., 2018 Sierra Leona Lo 557 FM, NFM, Ag Df, LU 1976 - 2011 
SPOT-5, LS1-3, LS4-5, 

LS6-7, GE-VHR, AP 
MV, MT, MSp IDP, Df, FD 

Gomez-Rodriguez et 
al., 2017 

Colombia Lo 935 Mi Df, LU 1986 - 2010 LS6-7 MV, MT Mi 

Gorsevski, 2013 South Sudan La 1032 FM Df 2009 - 2011 SPOT-5 MV, MT PC, IDP, Fi, PA, Fa, Bi 

Gorsevski, et al., 
2012 

South Sudan, 
Uganda 

La 8375 FM Df, Fo, Ds, AAL 
1986 - 2001 / 
2003 - 2010 

LS4-5, LS6-7, MODIS, 
AP 

MV, MT, MSa, 
MSt 

IDP, PS, PA, Pr, FD 

Hagenlocher et al., 
2012 

South Sudan N.D. FM Df, Ds, LU, Gw 2002 - 2008 QB MV, MT IDP, PA, RD 

Hagenlocher, 2011 Sudan Lo 64 FM Df, LU 2002 - 2008 QB MV, MT IDP, RD, Pr 

Hecht and Saatchi, 
2007 

El Salvador Re 21000 FM Df 1987 - 2002 LS4-5, AVHRR, MODIS MV, MT PC, PD, IDP, AC 

Ingalls and 
Mansfield, 2017 

Afghanistan La IC, Ag, CR, Ti Df, LU, LC, AAL 2005 - 2009 GE, LS4-5 MV, MSc Go, Po, Df, IC 

Kranz et al., 2015 Sudan Lo, La 11025 FM, Ag Df, Fo, LU, AAL 2000 - 2010 MODIS MV, MT, MSt PD, IDP, Pr, Cl, Wsa 

Landholm et al., 
2019 

Colombia Na 1142000 DC, FM Df, LU, LC 1992 - 2015 LCCC MV, MT, MSt AF, Co, IDP, Bi 

Leiterer et al., 2018 South Sudan N.D. FM Df, LU 1999 - 2014 WV2, LS4-5, LS6-7, LS8 
MV, MT, MSa, 

MSt 
IDP, Pr, Ve, FD 

Levin et al., 2018 Arab Countries Na Bo, DC AAL 2012 - 2017 VIIRS MV, MT, MSt Co, TA, AS, AA, TA, EX, NL, FL 

Lodhi et al., 1998 Pakistan Lo 618 FM Df 1978 - 1993 LS1-3, LS4-5 MV, MT, MSp IDP, El 

Loucks et al., 2009 Cambodia Lo 50 Bo, DC Df 1958 - 2002 LS6-7 MV, MT AF, Go, Ex, Fa, FD 

Monroy and 
Armenteras, 2017 

Colombia La 3927 Mi, Ag LC 2009 - 2014 LS6-7, LS8, AP MV, MT, MSp AC, Df, IC, Mi 
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Nackoney et al., 2014 R.D. Congo La 1510 FM Df, LU, LC 1990 - 2010 LS4-5, LS6-7 MV, MT, MSt Df, Fa 

Note et al., 2018 Belgium Lo 142,5 Bo MC 1917 - 1918 AP MV SH, FD 

Ordway, 2015 Rwanda 
La; VNP 175, GFR 
271 and MFR 41 

FM, NFM, Ag, Ti Df 1986 - 2011 
LS4-5, LS6-7, ASTER, 

GE-VHR 
MV, MT, MSa, 

MSt 
Co, IDP, Df, PA, El 

Pech and Lakes, 
2017 

R.D. Congo La FM, NFM LU, LC 1986 - 2015 
WV2, LS4-5, LS6-7, 

LS8, GE-VHR 
MV, MT, MSa, 

MSp 
PC, PS, PA, El, FD 

Potapov et al., 2012 R.D. Congo Na FM, NFM, Mi Df 2000 - 2010 QB, LS6-7, MODIS MV, MT, MSp PS, Mi, PA 

Rincon-Ruiz et al., 
2013 

Colombia Na 250000 IC Df 2001 - 2008 N.A. MV, MT Co, IDP, Po, Df, IC, RD 

Sanchez-Cuervo and 
Aide, 2013 

Colombia Na DC, FM, IC, Ag, CR Df, LU, LC 2001 - 2010 QB, GE-VHR, MODIS 
MV, MSc, MT, 

MSa, MSt 
AF, Co, PC, PD, PS, IDP, Po, AC, 

CR, IC, Mi, RiD, RD, El, Sl, Bi 

Spröhnle et al., 2016 Sudan La 1200 FM, NFM, Ti Df, Fo, Ds, LU, LC 2003 - 2008 SPOT-4, QB, IKONOS 
MV, MSc, MT, 

MSa, MSt, MSp 
IDP, PS, Pr 

Stevens et al., 2011 Nicaragua La 1600 FM Df 1978 - 1993 LS1-3, LS4-5 MV, MT, MSt IDP, Df 

Suthakar and Bui, 
2008 

Sri Lanka La 1125 DC, LM, FM, Ti Df, LU, MI 1984 - 2004 LS4-5, IRS-1C MV, MT, MSp PS, AC, El 

van Etten et al., 2008 Turkey La 7600 Bo, DC Df, LU, AAL 1991 - 1994 LS4-5 MV, MT Co, PC, PS, AC, FD 

Wilson and Wilson, 
2009 

Sierra Leone La 5397 Ag Df, LU 1986 - 2007 LS4-5 MV, MT PS, Po, Ed, AC, CR 

Witmer, 2008 
Bosnia & 

Herzegovina 
Re 13887 Bo, LM. FM LU, LC, AAL 1990 - 2005 

QB, LS4-5, LS6-7, 
AVHRR 

MV, MT, MSa, 
MSp 

AC, Pas 

Appendix A. Features of remote sensing studies 
Abbreviations: 
 (Lo) Local (0-999 km2), (La) Landscape (1000-9999 km2), (Re) Regional (10,000-99,999 km2), (Na) National/global (≥100,000 km2). 

(Ag) Agriculture, (Bo) Bombing, (CR) Cattle Ranching, (Mi) Mining, (DC) Direct Confrontation, (FM) Forced Migration, (IC) Illicit Crops, (LM) Land Mines, (NFM) Non Forced Migration, (Ti) Timber. 

(AAL) Abandonment of Agricultural Lands, (Df) Deforestation, (Ds) Desertification, (Fo) Forestation, (LC) Land Use Changes, (LC) Land Cover Changes, (MC) Mine Craters, (MI) Militar Infrastructure, 

(Gw)Groundwater Pollution. 

(ALOS) Advanced Land Observation Satellite, (ALS) Lidar - Airborne Laser Scanning, (AP) Aerial Photo, (ASTER) Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, (AVHRR) Advanced Very-

High-Resolution Radiometer, (CBERS-2B) China–Brazil Earth Resources Satellite, (GE-VHR) Google Earth Very High Resolution, (GE) GeoEye, IKONOS, (IRS) IRS-1C LISS-III Indian Remote-Sensing Satellite, 

KVR-1000, (LS1-3) Landsat 1-3 MSS, (LS4-5) Landsat 4-5 TM, (LS6-7) Landsat 6-7 ETM+, (LS8) Landsat 8 OLI, (MODIS) Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, (QB) QuickBird II,(RE) Rapid Eye, 

(Se) Sentinel 2, (SPOT-5) Satellite Pour l’Observation de la Terre, (VIIRS) Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, (WV2) WorldView-2. 

(MV) Multivariate, (MSc) Multi-scale, (MT), Multi-temporal, (MSa) Multi-satellite, (MSt) Multi-spatial, (MSp) Multispectral.  

(AF) Armed Forces presence, (Co) Conflict Intensity, (SH) Shell-Hole density, (TA) Terrorist Attacks, (AS) Asylum Seekers, (Po) Population size, (PD) Population Density, (PC) Population Change, (IDP) 

Internally Displaced Person, (AA) Airport Activity, (Ed) Education Grade, (Ex) Exportations/importations, (Go) governance, (Po) Poverty, (To) Tourism, (Ag) Agriculture, (CR) Cattle Ranching, (Df) 

Deforestation, (Fi) (IC) Illicit Crops, (Mi) Mining/oil, (Ps) Pastures, (PA) Protected Areas, (Ac) Accessibility/ruggedness, (RD) River Density, (RD) Paved Roads Density, (Cl) Climate, (CC) Cloud Cover, (El) 

Elevation, (Pr) Precipitation, (To) Topography, (WS) Water Surfaces, (Fa) Fauna, (Fl) Flora, (Bi) Biome, (FD) Field Data, (NL) Night-Lights, (Fl) Flickr. 
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Type Subtype Units Spatial Resolution Description Reference 

Armed Conflict 

Armed forces 
presence 

No. Armed actions 
and confrontations / 

year 

Georeferenced or 
aggregated to 

department level, year 

Number of Armed actions and 
confrontations in which the belligerents 

were involved. Guerrilla and 
Paramilitary active presence 

Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Landholm et al., 2019. Burgess et 
al., 2015. Loucks et al., 2009 

Conflict Intensity 
/ Fatalities 

No. Violent fatalities 
/ 1000 inhabitants 

Aggregated to 
department level, year 

- Spatially explicit 
coordinates.  

Number of fatalities resulting from 
armed conflict 

Butsic et al., 2015. Rincon-Ruiz et al., 2013. Ordway, 2015. 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Levin et al., 2018. van Etten et al., 

2008. Landholm et al., 2019. Armenteras et al., 2006 

Shell hole / Metal 
density 

Craters / ha 
Ranging from 0 to 500 

shell density 
Interpolated shelling hole density Note et al., 2018  

Terrorist attacks Attacks / year 
Georeferenced, year - 

Spatially explicit 
coordinates 

Number of terrorist attacks in which the 
belligerents were involved 

Levin et al., 2018. Burgess et al., 2015 

Demographic 

Asylum Seekers 
No. Asylum requests 

/ year 
Country level 

Refugee data: numbers of asylum 
seekers 

Levin et al., 2018 

Change Percentage / year Country level 
Difference between total population 

registered 

Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. van Etten et al., 2008. Pech and 
Lakes, 2017. Hecht and Saatchi, 2007. Armenteras et al., 2006. 

Gorsevski, 2013 

Density 
No. Inhabitants / ha 

or km2 
Municipality or 

Administrative division 
Population density: total population per 

km2 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Hecht and Saatchi, 2007. 

Armenteras et al., 2006. Kranz et al., 2015 

Internally 
displaced person 

No. Displaced people 
/ year 

Georeferenced or 
aggregated to 

department level, year 

Number of displace people registered, 
Difference between displace people 

Leiterer et al., 2018. Gorsevski, et al., 2012. Hagenlocher et al., 
2012. Rincon-Ruiz et al., 2013. Ordway, 2015. Sanchez-Cuervo and 

Aide, 2013. Landholm et al., 2019. Lodhi et al., 1998. Hecht and 
Saatchi, 2007. Bjorgo, 2000. Gorsevski, 2013. Stevens et al., 2011. 
Gbanie et al., 2018. Spröhnle et al., 2016. Hagenlocher, 2011. Kranz 

et al., 2015 

Population Size No. Inhabitants 
Municipality or 

Administrative division 
Total population registered 

Butsic et al., 2015. Gorsevski, et al., 2012. Potapov et al., 2012. 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. van Etten et al., 2008. Pech and 

Lakes, 2017. Armenteras et al., 2006. Armenteras et al., 2013. 
Bjorgo, 2000. Chadid et al., 2015. Suthakar and Bui, 2008. Wilson 

and Wilson, 2009. Spröhnle et al., 2016 

Socio-economic 

Airport activity 

Passenger flows and 
flights operations 

(arrivals and 
departures) / month 

21 Egyptian airports Airport activity in Egypt Levin et al., 2018 

Education grade 
No. Persons / 

chiefdom 
Chiefdom 

Number of individuals with no 
education / elementary school / high 

school / higher education per chiefdom 
Wilson and Wilson, 2009 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 174 - 2020. december 7. 

Exportations / 
Importations 

Neto importations 
and exportations US 

$/ month 
Country level 

Exports is the amount of a country 
produces, goods and services for foreign 

consumption and imports represents 
gross goods from foreign origin. 

Levin et al., 2018. Loucks et al., 2009 

Governance N.D. 
Municipality or 

Administrative division 

Exercise of authority and control from 
the government that permits to diverse 

stakeholders, be able to balance 
interests and needs 

Ingalls and Mansfield, 2017. Loucks et al., 2009 

Poverty Percentage Municipality Unsatisfied basic needs (NBI) 
Rincon-Ruiz et al., 2013. Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Ingalls 
and Mansfield, 2017. Armenteras et al., 2006. Armenteras et al., 

2013. Wilson and Wilson, 2009 

Tourism 
No. tourism arrivals / 

month 
21 Egyptian airports / 

monthly 
Tourism arrivals in Egypt Levin et al., 2018 

Land Use 

Agriculture / 
Crops 

ha / km2 Municipality 
Percentage of hectares of cultivated 

coca in comparison to the total area of 
the municipality 

Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Monroy and Armenteras, 2017. 
Witmer, 2008. van Etten et al., 2008. Enaruvbe et al., 2019. Hecht 

and Saatchi, 2007. Armenteras et al., 2013. Suthakar and Bui, 2008. 
Wilson and Wilson, 2009 

Cattle Ranching Number Municipality The number of head of cattle 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Armenteras et al., 2006. 

Armenteras et al., 2013. Wilson and Wilson, 2009 

Deforestation / 
Fragmentation 

Percentage ha / km2 
Municipality or 

Administrative division 

Hectares of primary forest loss as 
percentage of the total area of the 

municipality 

Nackoney et al., 2014. Butsic et al., 2015. Rincon-Ruiz et al., 2013. 
Ordway, 2015. Monroy and Armenteras, 2017. Ingalls and 

Mansfield, 2017. Enaruvbe et al., 2019. Armenteras et al., 2013. 
Stevens et al., 2011. Gbanie et al., 2018 

Fires Number / month Municipality 
Number of fire hotpots detected per 

municipality 
Armenteras et al., 2013. Gorsevski, 2013. Bromley, 2010 

Illicit Crops ha 10 m 
Difference between extent of coca crop 

area in 2001 and 2010 

Rincon-Ruiz et al., 2013. Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Monroy 
and Armenteras, 2017. Ingalls and Mansfield, 2017. Armenteras et 

al., 2013. Chadid et al., 2015 

Mining / Oil Kg  - Barrels / month Municipality 
Total gold and silver production or oil 

extraction 

Butsic et al., 2015. Potapov et al., 2012. Sanchez-Cuervo and Aide, 
2013. Monroy and Armenteras, 2017. Enaruvbe et al., 2019. 

Gomez-Rodriguez et al., 2017. Armenteras et al., 2013 

Pastures ha 30 m Total change in pasture area 
Witmer, 2008. Enaruvbe et al., 2019. Armenteras et al., 2006. 

Chadid et al., 2015 

Protected area / 
Boundaries 

ha 1: 100,000 
Area of each municipality under special 

management as either national 
protected area or indigenous reserve 

Butsic et al., 2015. Gorsevski, et al., 2012. Hagenlocher et al., 2012. 
Ordway, 2015. Potapov et al., 2012. Pech and Lakes, 2017. 

Gorsevski, 2013. Bromley, 2010 

Infrastructure 
Accessibility / 

Ruggedness 
N.D. Mean for each secteur 

Ruggedness as a measure of 
accessibility 

Butsic et al., 2015 
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River density Km2 Municipality 
River density: calculated as the total 
river length divided by municipality 

area km2 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013 

Unpaved road 
density 

Km2 Municipality 
Unpaved road density: calculated as the 

total unpaved road length divided by 
municipality area 

Sanchez-Cuervo and Aide, 2013 

Dirt road density Km2 Municipality 
Dirt road density: calculated as the total 
dirt road length divided by municipality 

area 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013 

Road density 
km/ha / 

Mts/roads/ha 
1: 100,000 

Paved road density: calculated as the 
total road length divided by 

municipality area (km2) 

Butsic et al., 2015. Hagenlocher et al., 2012. Rincon-Ruiz et al., 
2013. Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Armenteras et al., 2013. 

Hagenlocher, 2011 

Physical 
Environment 

Climate Degrees Celsius Municipality 
Standard deviation of mean monthly, 

annual and mean temperature 
Kranz et al., 2015 

Cloud Cover Km2 Monthly 
Whether yearly cloud fluctuations in the 

study area might have affected 
detections 

Armenteras et al., 2013. Bromley, 2010 

Elevation m 90m 
Minimum, maximum and mean 

elevation derived from 
Ordway, 2015. Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Pech and Lakes, 

2017. Lodhi et al., 1998. Suthakar and Bui, 2008 

Precipitation mm 1km2 
Mean annual, monthly and Standard 

deviation precipitation 

Butsic et al., 2015. Leiterer et al., 2018. Gorsevski, et al., 2012. 
Spröhnle et al., 2016. Hagenlocher, 2011. Bromley, 2010. Kranz et 

al., 2015 

Slope / 
Topography 

Degrees 90m 
Topography index: standard deviation 

derived from SRTM / DEM 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Armenteras et al., 2013. Chadid et 

al., 2015 

Water scarcity in 
dry years 

Unite less Municipality Index of water scarcity in a dry year Kranz et al., 2015 

Water surfaces Km2 Municipality 
Area of water surfaces (lakes, ponds, 

reservoirs) 
Butsic et al., 2015 

Biodiversity 

Fauna 
% Wildlife 

population loss / 
year 

Municipality or 
Administrative division 

Rate of wildlife (specific fauna species) 
decrease 

Nackoney et al., 2014. Gorsevski, 2013. Loucks et al., 2009 

Biome Classification Ecoregion 
World Wildlife Fund biome 

classification 
Sanchez-Cuervo and Aide, 2013. Landholm et al., 2019. 

Armenteras et al., 2006. Gorsevski, 2013 

Vegetation 
% Flora loss ha / 

year 
Municipality or 

Administrative division 
Rate of wildlife (specific flora species) 

decrease 
Leiterer et al., 2018 

Others / 
Unclassified 

Field Data N.A. 
Municipality or 

Administrative division 

Several data that only can get it directly 
in the study area, e.g. PPGis, surveys, 
photos, including some others before 

mentioned variables 

Note et al., 2018. Leiterer et al., 2018. Gorsevski, et al., 2012. van 
Etten et al., 2008. Pech and Lakes, 2017. Enaruvbe et al., 2019. 

Loucks et al., 2009. Gbanie et al., 2018 

Night lights N.A. 0.00416° VIIRS monthly night lights Levin et al., 2018 
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Flickr photos No. Photos / month 0.01° 
Number of Flickr photos due to 

avoidance by tourists 
Levin et al., 2018 

 

Appendix B. Characteristics of commonly used independent variables 
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Kínai pavilonok a 18. századi európai kertekben 

Chinese Pavilions in European Gardens in the 18th Century 

Győri Péter 

gyori.peter@phd.uni-szie.hu 

 

Kertművészeti Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A kutatás azt a kérdést járja körül, hogy a kutatásban érintett 18. századi kertekben épült 

kínai pavilonok milyen szerepet töltöttek be a használóik számára, mi volt a céljuk, 

funkciójuk és ez milyen módon határozta meg a pavilon térbeli elhelyezkedését. A Kínáról 

szóló korabeli beszámolók alapján az európai emberben Kínáról kialakult egy képzet. Ez 

a képzet a beszámolók szöveges és képi anyagára támaszkodott.  Nieuhoff, Ripa, 

Chambers művei ennek a képzetnek a sarokpontjai, mivel elsőként készítettek hűnek 

tekinthető rézmetszeteket kínai tájakról, épületekről. A kutatás elsősorban a 

bevezetésben tárgyalt műveket vizsgálja meg, mint a pavilonok és azok környezetéhez 

kapcsoló képzetek lehetséges forrását. 

 

Kulcsszavak: forráskép, funkció, kompozíció  

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A távol-keleti kertkultúra 18. századi európai megjelenésével összefüggő kutatás a Kelet-

Nyugat találkozását leíró szövegek tanulmányozásával kezdődhet. Marco Polo 13. századi 

Kínáról szóló útibeszámolója megfelelő kiindulópontot szolgálhat ehhez. A részletesebb, 

egymástól független beszámolókra azonban közel 300 évet kellett várnunk a 

kereskedelem fellendülésének és a misszionárius tevékenységnek köszönhetően, 

melyeket Juan Gonzales de Mendoza foglalt össze, rendezett egy kötetbe a 16. században. 

Ezek a beszámolók olyan témákkal foglalkoztak, ami első benyomásként érte a Kínába 

érkező misszionáriusokat: földrajzi jellegzetességek, időjárási sajátosságok, a kínai 

emberek élete, Kína története, a társadalom felépítése, vallásosság és morális ügyek.  

A 17. században a misszionárius munka specifikusabbá vált, a hittérítés mellett konkrét 

területek kutatását tűzték ki célul.  Alvarez Semedo Mendozához hasonló összefoglalót írt 

a Kínáról szóló aktuális ismeretekről, Michael Boym a növényvilágról készített képes 

könyvet, Martino Martini pedig megrajzolta Kína térképét a 16 tartományra bontva. 

A Kínáról kialakult képzethez hozzájárult az Európa szerte jelenlévő kínai árucikkek 

növekvő száma. Porcelánok, selymek, lakkozott bútorok birtoklásával kerültek közelebb 

egy távoli ország egzotikus világához. A porcelánokon és a lakkozott bútorokon az 

mailto:gyori.peter@phd.uni-szie.hu
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egyszerű minták mellett megjelentek apró tájábrázolások is, melyek pillanatképként 

nyújtottak betekintést a kínai mindennapokba.  Azonban a Kínáról szóló könyvek 

szöveges beszámolóiból kialakult kép sok esetben nem fedte a valóságot. Az európai 

ember számára mindaz, amit egy misszionárius látott, és annak szöveges interpretációja 

szinte elképzelhetetlen távolságot jelentett. A tárgyakon megjelenő képi ábrázolások ezt 

a hiányérzetet kezdték el kitölteni.  

Johan Nieuhoff útibeszámolójában1 az 

eddigiektől eltérően több, mint 150 darab 

képpel illusztrálta a meglátogatott 

helyszíneket és a kínai mindennapokat. A 

metszetek nagy része tájábrázolás, a hajón 

közlekedő kereskedő a folyóparti 

helyszíneket, városokat, templomokat és a 

háttérben kiemelkedő hegyeket mutatja 

meg az olvasója számára. Nieuhoff 

városképein egyből kitűnik a mindenütt 

jelenlevő többemeletes pagoda épülete. A nankingi porcelán pagodát külön kiemeli mind 

közül, ezzel szinte megágyazva a hasonló épületek létrejöttének az európai kontinensen. 

A templom és a pagoda szó összekapcsolódva jelenik meg a képek címeiben, noha a 

pagoda legtöbb esetben egy templom épületegyüttesének a része. 

Később Athanasius Kircher a China Illustrata könyvben foglalta össze a jezsuita 

misszionáriusok beszámolóit. Ez a könyv is tartalmaz metszeteket, de nem teljesen 

világos, hogy Kircher maga rajzolta őket a beszámolók alapján, vagy a beszámolók már 

tartalmazták azokat.  

A 17. század végén és a 18. század elején számtalan említésre méltó könyv született még 

Kínáról, azonban ezek közül egyikük sem tartalmazott illusztrációkat, képeket. Domingo 

Fernández Navarrete érsek a történelem mellett vallásról és a morális tanításokról ír. 

Louis le Comte tapasztalatai hasonlóak elődeihez, könyvében részletekbe menően ír a 

tájban megjelenő természeti elemekről, és a kínai mindennapokról. 

Matteo Ripa rézmetszeteit a 18. század elején mutatta meg London előkelő társaságának. 

A metszetek a kínai uralkodó jeholi rezidenciájáról készített festmények alapján 

készültek. A metszeteket könyvben is kiadták és vélhetően több prominens, a 

kertművészettel foglalkozó személy könyvtárában is helyet találtak. A tájképi metszetek 

a főépület mellett a folyóparton, tóparton vagy a hegy tetején magányosan álló nyitott 

pavilonokat is ábrázolnak. A jeholi rezidencia a természetbe visszavonulás képzetét 

közvetíti, a látható építmények, pavilonok pedig összekapcsolódnak az uralkodói léttel, a 

kikapcsolódás és öröm egyfajta helyszíneként. 

1. kép: Pagoda (Neiuhoff, 1665) 
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2. kép: Az uralkodó nyári palotája Jeholban, részlet, 1713, Matteo Ripa (Dumbarton Oaks) 

Később Jean Baptiste Du Halde 4 kötetben foglalja össze2 a Kínáról szóló anyagokat 

(illusztráció nélkül), mely a kor nagy gondolkodóira, köztük Voltaire-re is nagy hatással 

volt. Jean Dennis Attiret beszámolójában3 festőként a tájban létrehozott mesterségesen 

létrehozott látvány szépségéről ír. 

Sir William Temple 17. század végi Epikurosz kertjéről 

című esszéjében4 mások távol-keleti beszámolói alapján 

kérdőjelezte meg az európai szépségideál 

kizárólagosságát. A vélhetően japán eredetű sharawagdi 

szóval írja le a szimmetriát nélkülöző távol-keleti szépség 

fogalmát. A szépség érzete a kertről szóló gondolkodás 

egyik súlypontja volt, melyhez Joseph Addison is 

csatlakozott A képzelőerő gyönyörei című esszéjével5. 

Ebben a tanulmányban megkülönbözteti a képzelőerő 

gyönyöreit az érzékek és az értelem gyönyöreitől, mivel szembe 

ötlőbbek és könnyebben lehet bennük részünk, hiszen elég csak 

kinyitni szemünket és a színek önmagukat festik a fantázia vásznára, különösebb 

gondolati erőfeszítés nélkül. 

A 18. század közepén jelent meg William Halfpenny kínai 

templomokat ábrázoló könyve6, ami leginkább gótikus jellegű, 

kínai stílusú épületmintákat tartalmazott. Halfpenny művével 

egy felfutóban lévő pavilonépítészetet kívánt támogatni. Pár 

évvel később 4 kötetesre növelt kiadványában a kínai stílusú 

templomok mellett már filagóriákat, alkovszerű kiülőket, kerti 

díszítő elemeket, hidakat is láthatunk.  

William Chambers pár évvel később a kínai templomokat, 

épületeket és kerteket leíró könyvében7 a kínai útja során 

saját maga által készített képekkel pontosan illusztrálta az 

építmények sajátos jellegzetességeit. A kertekről szóló leírása 

részben Attiret és Temple meglátásaival egyezik meg, 

3. kép: Kínai stílusú 
templom, (Halfpenny, 1752) 

4. kép: Kínai pavilion 
(Chambers, 1757) 
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kiemelve a változatosság fontosságát, illetve a természet utánzása helyett annak 

karakterét és harmóniáját helyezi előtérbe.  

2. A MUNKA CÉLJA 

A kutatási célja egyes 18. századi kínai pavilonok és azok forrásanyagainak vizsgálata 

formai, funkcionális és térbeli kompozíciós szempontból. A formai vizsgálat keretein belül 

a pavilon lehetséges forrásképét kutatom. A funkcionális vizsgálat során választ keresek 

arra, hogy a pavilon milyen céllal épült, mire szolgált az építtető számára. A térbeli 

kompozíciós vizsgálat pedig rámutat arra, hogy a pavilonok elhelyezkedése egyben annak 

funkcióját is meghatározza.  

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A 18. században számtalan kínai pavilon épült Európa szerte. A vizsgált kertek 

kiválasztásakor a kert Európán belüli elhelyezkedése, a kertben lévő kínai pavilon 

építésének éve és a pavilonok formai megjelenése, egyedisége volt a szempont8. Olyan 

pavilonokat és helyszíneket választottam ki, ami a történetiség szempontjából más-más 

helyszínen, eltérő karakterrel és vélhetően céllal épült fel. A vizsgálat során a fent vázolt 

szakirodalomra, annak képi anyagára, illetve az általam létrehozott online 

kertadatbázisra támaszkodom. 

 

 

5. kép: Európa térképe a vizsgált helyszínekkel (QGIS basemap Carto Light No Labels) 
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A kiválasztott kertek korabeli alaprajza alapján megvizsgálom a kerti térben elhelyezett 

kínai pavilon és a központi épület közötti távolságot, illetve a pavilon közvetlen 

környezetének sajátosságait, közvetlen kapcsolatot keresve a szakirodalomban található 

leírásokkal és képi ábrázolásokkal. 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

Wroxton Abbey (1739) 

 

 

6. kép Wroxton Abbey térképe – Kínai 
ház, 1887 (Meir, 1997) 

 

7. kép: Wroxton Abbey – Kínai ház, 
Mary Granville Delany, 1754  
(National Gallery of Ireland) 

 

8. kép Wroxton Abbey térképe – Kínai 
pavilon, 1887 (Meir, 1997) 

 

9. kép: Wroxton Abbey – Kínai 
pavilon, Mary Granville Delany 

(National Gallery of Ireland) 

Wroxton Abbey főépülete a 17. században épült egy Ágoston-rendi kolostor 

maradványaira. Egy védett, vízzel teli völgyben található. Az 1730-as években fejlesztések 

indultak a kertben, ennek részeként 1739-ben három kínai építmény épült a kert 

végében: a kínai ház, a kínai híd és a kínai pavilon9.  

A két épülethez inspirációul vélhetően Ripa metszetei szolgáltak, mind formai, mind a 

térbeli elhelyezkedés szempontjából. Ripa metszetein folyóparti pavilonokat láthatunk, 

az épületek ablakmintázata hasonló, és az „ablakok” 4-es osztása is megtalálható a 

képeken. 
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A Stowe-ban eredetileg vízre épült kínai ház után az itt található kínai ház a főépülettől 

650 méterre található félszigetre épült. Erre a kis félszigetre a háztól a halastó felé 

elindulva juthatunk el. A Sor patak északról érkező, az eredeti medrével párhuzamosan 

kialakított szélesebb medrű ága öleli körbe. Feltételezések szerint a terület kialakítása a 

kínai építmények megjelenésével alakult így, mivel addig csak elhanyagolt területről 

beszélhetünk. A terület észak-keleti sarkánál, ahol a Sor patak kettéválik, egy kis tavacska 

lett kialakítva, amire egy magasabb pontból egy kínai pavilonból nyílik az újonnan 

kialakított patakra kilátás. Ez a pont a főépülettől 970 méter távolságra a Banburybe 

vezető út mellett található közvetlenül. A terület szempontjából elmondható, hogy 

mindkét építmény a főépülettől és annak szűkebb vonzáskörzetétől távol esik, rálátás az 

épületekre nem volt. A főépülettől a terület legmagasabb pontjára, a dombra szinte 

nyílegyenesen vezet fel út, addig a terület más helyszíneire, így a kínai házhoz és a 

pavilonhoz az utak, ösvények nagyrészt kerülik a szabályosságot. A kialakított utakat 

egyben körútként is funkcionáltak. 

A kerti építmények funkcióját tekintve kijelenthető, hogy a főépülettől való távolság miatt 

nem a mindennapi látványuk volt az elsődleges szempont, noha az útmenti pavilonra való 

rálátás mások által jelenthetett egyfajta reprezentációt. A Kínáról szóló korabeli szöveges 

beszámolók hatására a kínai építmények jelen esetben elsődlegesen a természetbe 

visszavonulás, másodlagosan a kikapcsolódás, szórakozás helyszínévé váltak. 

Shugborough (1747) 

 

 

10. kép: A Shugborough birtok északi 
része, c1770 (Cousins, 2015) 

 

11. kép: Kínai ház és két híd, háttérben 
a csónakházzal, Moses Griffith, c1780  

(Cousins, 2015) 

 

A Shugborough birtok a 17. század elején az Anson család tulajdonába került. Később két 

testvérnek, Thomas Anson brit politikusnak, mint ötletgazdának és testvérének, Lord 

Anson admirálisnak, mint finanszírozónak köszönhető az 1747-ben felépített kínai ház, 

majd 1752-ben a pagoda. A főépülettől mesterségesen létre lett hozva egy hosszúkás tó, 

ami a kb. 230 méter távolságra található szigeten álló kínai házhoz vezetett. A szigetre 

épített kínai házhoz két hídon lehetett eljutni. A ház mögött a túlparton egy csónakház is 
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helyet kapott. Az 1795-ös árvíz megsemmisítette a két hidat és a pagodát is, a kínai ház 

jelenleg már nem egy szigeten áll, hanem a folyóparton10,11. 

A kínai ház képi forrása Percy Brett tengerésztiszt Kínában készült rajzai.  Lord Anson 

alatt szolgálva készítette őket, és emiatt az admirális úton útfélen azt bizonygatta, hogy az 

így létrehozott kínai ház bizony az addig felépített épületekkel szemben a 

legautentikusabb. 

A kínai házhoz gyalog, illetve csónakkal is el lehetett jutni. A kialakított környezet a 

kikapcsolódás, szórakozás élményét nyújtotta. A távolságból adódóan nem beszélhetünk 

visszavonulásról, mint inkább erős reprezentációról. 

Stora Nyckelviken (1750) 

 

 

12. kép: Stora Nyckelviken térképe 
1901 (Lanmateriet) 

 

13. kép: Stora Nyckelviken – Kínai 
pavilon (Expressen.se) 

 

A Stockholm mellett található Nyckelviken birtokot 1746-ban Herman Petersen 

kereskedő vásárolta meg és a jelenlegi főépületet és annak szárnyait is ő építtette. A 

birtokon a főépület homlokzatával szemben 120 méterre található kis dombra 1750-ben 

egy kínai pavilon került. Az épületből kilépve egyenes út vezet a pavilonhoz és az azt 

körülvevő kerthez.  

 A pavilon egyszintes építmény, formája kifejezetten utal Nieuhoff egyes metszetein 

látható templomokra, (pl. a Pagode by Sinkicien) a nyolc szögletű alappal, az 1-2 szűkülő 

tetőszinttel, és az ablakokkal. A felső szint kilátóként, a földszint pedig szórakozásra 

szolgálhatott. A ház közelsége miatt a pavilon mindig szem előtt volt, egyfajta eye-

catcherként12 is funkcionált. 

 

 

Kew Garden (1760) 
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14. kép: Kew Garden – Menagerie 
1763 

(British Library) 

 

15. kép: Kínai pavilon a Menagerie 
közepén (British Library) 

A Királyi Botanikus Kertek történetében kiemelt szerepet játszott Frigyes walesi herceg 

és felesége Auguszta. 1736-tól a hercegi párnak köszönhetően a park a kor ízlésének 

megfelelően fejlődött13. 1757-ben Auguszta hercegné felkérte William Chambers építészt 

a park díszépületeinek megtervezésére. Ezek egyike volt a palotától kb. 350 méterre 

található Menagerie, ami egy ovális terület volt, közepén egy tó, a tó közepén egy kínai 

pavilon, a tavat pedig fácánketrecek vették körül. Mivel Chambers nevéhez kötődik a 

kertben 1749-ben felépített House of Confucius épülete is, így számára nem jelentett 

kihívást egy annál jóval egyszerűbb kerti épület megtervezése. Chambers saját emlékeiből 

táplálkozott, mikor ezt a pavilont tervezte, az 1757-ben megjelent könyvében látható 

pavilonok közül kettő jellegzetességeit gyúrta egybe. A méltán híres pagodát 1 évvel 

később, 1761-ben építette fel.  

Mivel a hercegi pár természetkedvelő volt és mindketten szinte rajongtak a 

kertépítészetért, gondolhatnánk, hogy az ilyen épület egy tó közepén a visszavonulás 

élményével jár. De mivel a fácánketrecek szinte falként vették körül az egész helyet, így 

funkcióját tekintve a pavilon a fácánok megfigyeléséhez létrehozott központi tér dísze volt 

csupán. Ezen a helyen a fácánok gyönyörködtető látványa volt az öröm elsődleges forrása. 

Wrest Park (1761) 

Kent hercege 1740-ben elhunyt, és a birtok unokájára Jemima Greyre szállt, aki a maga 

jogán Grey márkinő lett. Férjével, Philip Yorke-al utazásuk során több olyan angliai 

birtokon, parkban jártak, ahol kínai pavilon volt. Mindketten kiemelt figyelmet fordítottak 

a kertek és a kínai építmények iránt. A pavilont vélhetően Chambers tervei alapján 1760-

ban építették14.  
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16. kép: Wrest Park – Kínai pavilon 
(Historic England) 

 

17. kép: Wrest Park – Kínai pavilon 
(Wikipedia) 

 

A főépület homlokzatával merőlegesen elindulva eljutunk egy tóhoz, ami ennek a térnek 

az egyik felét alkotja. Itt balra található a pavilon, a főépülettől közel 500 méterre. A park 

szűkebb környezetét körülvevő csatornarendszer csónakázásra alkalmas. A pavilon a 

csatorna közelében van és annak irányába néz, a birtok középvonalától kifelé. Akár egy 

hosszabb csónakázás utáni pihenőhelyként is lehetett használni. A házban kínai tájat és 

életképet ábrázoló tapéta is volt a falakon15, ami arra enged következtetni, hogy a pavilon 

a házaspár számára a kikapcsolódás mellett a tapétán látható helyszín valóságba való 

kivetülése is lehetett. Egy távoli ország egzotikus épülete, melybe belépve mintha oda 

utaztak volna.  

Folie Saint James (1777) 

1777-ben megkezdődött Párizs külvárosában Artois gróf Bagatelle elnevezésű parkjának 

a fejlesztése. A szó jelentéséből fakadóan állítható, hogy az egész projekt, noha 

nagymértékű volt, a ráfordított hatalmas költségek aprópénznek számítottak a gróf 

számára16. Hasonló attitűd figyelhető meg az Eszterházy Kastély Bagatelle (1773) 

elnevezésű „kínai táncoló háza” esetén is. Ezzel párhuzamosan Saint James báró a parktól 

északra található területen a Bagatelle építészét kérte fel, hogy számára is építsen egy 

parkot, de kirívóbbat. A lényeg csupán annyi volt: csináljon bármit, csak drága legyen. 

Végül a park sarkából a palladián épületből kilépve egy ízléstelen festői kert látványa 

tárult elénk. Több kanyargó folyó, út, vízesés, sziget, mesterséges domb, barlang, híd, 

földalatti folyosó terében számtalan kerti épület lett elhelyezve. A természetes szépség a 

kertből azonban hiányzott. 
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18. kép: Folie Saint James térkép 
részlet 1788 – Kínai pavilon 

(Wikipedia) 

 

19. kép: Folie Saint James 1788 – Kínai 
pavilon (Wikipedia) 

 

20. kép: Folie Saint James térkép 
részlet 1788 – Kínai pavilon 

(Wikipedia) 

 

21. kép: Folie Saint James 1788 – Kínai 
pavilon (Wikipedia) 

 

A kertben két pavilon épült, az egyik a folyó közepére, a másik pedig egy útelágazás 

közepére. 

A pavilonok alakja a már ismert formákat juttatja eszünkbe, a részletek azonban túlzóak 

és mindkét pavilon díszítésekkel van túlhalmozva. Ahogy az egész kertre, úgy annak 

összes elemére jellemző volt a túlzás. A pavilonok funkciója ennek megfelelően 

elsődlegesen a megrendelő vagyoni és társadalmi státuszának felmutatása volt a parkban 

folyó kikapcsolódás és szórakozás közepette. 

 

 

 

 

 

Wilhelmshöhe kastélypark (1781) 
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22. kép: Wilhelmshöhe 1810 – Kínai falu  
(Museum Kassel) 

 

23. kép: Wilhelmshöhe – Kínai 
pagoda (The Passenger) 

 

A park területén II. Frigyes tartománygróf 1781-ben egy kínai falu felépítését rendelte el 

a kastélytól délre eső lejtős, sziklás területen, ami a park határán volt kb. 400 méterre, 

utána mezőgazdasági földek következtek. A falu egy út két oldalán elhelyezkedő épületek 

sora volt. A falut 1791-ben Mou Langnak nevezték el, ami vélhetően a kínai mulan szóból 

ered, ami azt a területet öleli fel, ahol a kínai uralkodó ősszel vadászni szokott. A szó a 

szarvasbőgés hangjára utal. A hely egzotikumát Frigyes azzal is emelte, hogy három 

afrikai nőt is alkalmazott17. 

A képen is látható pagoda elnevezésű kis pavilon a kínai falu közepén helyezkedett el. 

Formája vegyes képet mutat, hiszen az alsó része köralakú, míg a teteje nyolcszögletű. 

Chambers rajzai között találhatunk olyat, ami nyitott pavilonként ezt a formát közvetíti. 

Az egész falu ötlete Attiret leírásából fakad, ahol szó esik egy császári kertről, amiben 

létezik egy apró kis város, és annak vidéki megfelelője megmunkált földekkel, legelésző 

állatokkal, parasztházakkal. A falu épületeiből több is megmaradt, jellegzetesen íves 

tetejük és a tetőcsúcson található kis ablakos kilátó emlékeztet minket korábbi 

funkciójukra. A kínai falu úgynevezett „pásztorjátékok” színhelye volt. Amikor 

vendégeket szolgáltak ki, a pásztoroknak kínai, az afrikai szolgáknak pedig „fantázia” 

ruhákat kellett hordaniuk. 

Krásný Dvůr Park (1788) 

1783 és 1793 között Jan Rudolf Černín köztisztviselő és színházi rendező elsők közt 

hozott létre kiterjedt tájkertet Csehországban a Krásný Dvůr (Shönhof) kastély mellett.  

Rudolf 4 évvel korábbi nyugati-európai utazása és botanikus érdeklődése inspirálta a 

park létrehozására. A parkban a nyugatról ismerős építmények (gótikus templom, 

obeliszk, remete szurdok barlanggal) mellett megtalálható a kínai pavilon is.  
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24. kép: Krásný Dvůr Park 1843 – 
Kínai pavilon (Geoprohlížeč) 

 

25. kép: Krásný Dvůr Park 
– Kínai pavilon (Zamek 

Krasnydvur) 

A pavilon a park hossztengelyében elhelyezkedő út felénél található 1 km-re a kastélytól. 

Az előtte lévő vízgyűjtő medence víztározóként szolgált a lejtős park alján lévő Pan-

templom vízesésének működtetéséhez. A pavilon tetején egykor korlátokkal körülvett 

szűk terasz volt, a jelenleg befalazott tetőablakok pedig a benti lámpás fényét engedték a 

szabadba, a legfelül lévő csúcsdísz harangjátékra volt alkalmas. Beszédes, hogy az 1843-

as térképen a pavilont Harangjáték névvel jelölik. A történeti leírások szerint a homlokzati 

kék-fehér festés távolról porcelán hatást váltott ki. Az épület belsejében sárga és fehér 

bútorok, ülőpárnák és porcelán tálak voltak elhelyezve. A nyugaton látott vízközeli 

pavilon kialakításokból valószínűsíthető, hogy a víztározó és a pavilon együttese a 

korábban látott helyszínek képzetéből fakad. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A kutatásban érintett kertekben megjelent pavilonok látható módon térben, időben és 

funkcionálisan is elkülöníthetők. A kerti térben való elhelyezésük funkcionálisan az alábbi 

kategóriákra osztható: 

 visszavonulás a természetbe (Wroxton, Krásný Dvůr) 

 szórakozás, kikapcsolódás (általánosan) 

 kulturális reprezentáció (Shugborough) 

 kilátó (Nyckelviken) 

 hozzáadott érték a pavilont körülvevő látványhoz (Kew) 

 belépés egy egzotikus világ terébe (Wrest, Wilhelmshöhe) 

 túlzott reprezentáció (Folie Saint James) 

Egyik esetben sem kizárólagos a fenti kategóriák megjelenése, hanem csupán 

hangsúlyosabb más funkciókhoz képest.  

A vizsgált helyszínek többségénél a pavilonhoz kapcsolódik vízfelület tó vagy folyó 

formájában. Ez rámutat a vonatkozó irodalomban bemutatott és elbeszélt kínai tájképek 
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látványához. Nieuhoff utazása során Kantontól Nankingen át Pekingig hajózott fel, az így 

készült metszetek nagyrészén folyóparti helyszíneket, míg Ripa metszetein a császár 

jeholi nyári rezidenciája körül tavakat láthatunk. Ez a képi hatás felerősítette a szöveges 

beszámolókban is szereplő kerti vízfelületek képét, emiatt a kínai pavilonok szinte 

összeforrtak a hozzájuk kapcsolódó vízfelszín képével. 

Észrevehető az a tendencia, hogyan vált egyre inkább divattá a társadalomban betöltött 

helyzetből fakadóan más-más méretekben az Angliából elindult kínai pavilonok, 

építmények kertekben való használata. Kezdetben a főépülettől távol, a hétköznapi léttől 

eltérő helyeken lettek kialakítva ezek a terek, ahol a városi lét nyüzsgésével szemben a 

természet közelsége egy egészen más minőséget jelentett. Ehhez az érzethez 

hozzájárultak még a Kínával kapcsolatos érzetek, illetve az egzotikus dolgokhoz való 

korabeli rajongás. Nem mindenki számára volt ez a kép vonzó. Idővel a 

természetközeliségen felülemelkedett a rajongás és a túlzó reprezentáció, ami arra 

korlátozódott, hogy a kert díszítő eleme milyen mértékben tükrözi a tulajdonos vagyoni 

helyzetét, vagy mennyire hűen tudja a beszámolókban szereplő konkrét helyszínt 

visszaadni. Kezdetben a pavilonok megjelenésének forrásanyaga a Kínáról szóló szöveges 

és képi beszámolók, majd a máshol megépült pavilonok és környezetük szolgáltak 

mintaként egyesek számára18. Később a pavilonok formavilága és funkciója 

elkerülhetetlen módon torzult, és így lett csupán egy interpretáció interpretációja. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A népszerű, kedvelt közterületi vadgesztenyefák kondíciója folyamatosan romlik, 

mely elsősorban a környezeti körülményeknek, feltételeknek köszönhető, de emellett 

újonnan megjelenő kórokozói is befolyásolják állapotát. Ezen felül a vadgesztenye 

aknázómoly a legjelentősebb kártevője. A permetezés sokszor nem megoldható az 

aknázómoly ellen olyan területeken, melyekhez nehéz hozzáférni, illetve közterületi 

szabályokba is ütközünk. Ilyenkor injektálást alkalmaznak, melynek legfontosabb 

hátránya, hogy injektálás közben a fába lyukat fúrnak, melyet aztán fagéllel lezárnak. Ha 

a seb rosszul záródik vagy nyílt marad, az utat nyithat különböző már a fán lévő 

kórokozóknak. Célul tűztük ki munkánk során az injektálási helyeken előforduló 

váladékfolyásért felelős kórokozók izolálását, a kórokozók azonosítását klasszikus és 

molekuláris módszerekkel. A vadgesztenyefa termését a gyógyszeripar és a szépségipar 

is hasznosítja, ezért fontos az injektálással bejuttatott hatóanyagmaradék vizsgálatát is 

elvégezni. 2018-2019 között Budapesten, közterületeken az injektált vadgesztenyefák 

törzsén repedéseket és váladékfolyást észleltünk. A váladékfolyás feltételezte az utóbbi 

években leírt Brenneria fajok jelenlétét, ezért mintákat gyűjtöttünk és a kórokozókat 

klasszikus és molekuláris módszerekkel sikeresen azonosítottuk: egy Brenneria 

nigrifluens és három Bacillus pumilus fajt. A Brenneria nigrifluens-t hazánkban már 

azonosították vadgesztenyefák törzséről. Ez feltételezi, hogy az injektálás során okozott 

sebzések elősegítik a kórokozók elterjedését. Sikerült három patogén Bacillus pumilus 

izolátumot is azonosítanunk, amit eddig vadgesztenyéréről még nem publikáltak.  

 

Kulcsszavak: Brenneria nigrifluens, Bacillus pumilus, abamektin, vadgesztenye, injektálás 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

Magyarországon a vadgesztenye aknázómoly jelentős kártevő, hiszen a főként 

díszítőértéke miatt ültetett vadgesztenyefákon komoly esztétikai kárt okoz. 

Közterületeken a növényvédelem nagyon nehéz, sokszor a permetezés nem megoldható, 

mind fizikai korlátok miatt, mind lakó- és oktatási környezet nehézségei miatt, mind 

egészségügyi okokból sem engedélyezett [1]. A permetezést helyettesítő injektálás egy 

kiváló lehetőség lehet, de számos probléma merülhet fel használata során. Például a nem 
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megfelelő sebkezelés miatt többféle kórokozó telepedhet meg a seben, vagy a nem 

megfelelő higiénia biztosításának hiánya a kórokozók terjedését segíti elő [2] (Gutermuth, 

2017). Hazánkban több díszfán is az utóbbi években a Brenneria és Lonsdalea 

nemzetségbe tartozó baktérium fajok jelentek meg, melyek az ágakon, fák törzsén 

kéregrepedéseket és váladékos folyást okoznak [3-6]. Közterületeken injektált 

vadgesztenyefák törzsén (injektálás helyén) hasonló tünetek jelentek meg az imént 

említett baktériumfajok által okozott tünetekhez. Számomra ez a téma azért is fontos, 

mert budapesti lakosként szívügyemnek érzem a közterületek, parkok, játszóterek 

növényeinek a védelmét.  

2. A MUNKA CÉLJA 

A kutatás célja egy átfogó tanulmány készítése a vadgesztenyefák injektálásának 

lehetőségeiről és azok következményeiről. Célul tűztük ki munkánk során az injektálási 

helyeken előforduló váladékfolyásért felelős kórokozó(k) izolálását, a kórokozó(k) 

azonosítását klasszikus és molekuláris módszerekkel. Ha beigazolódik, hogy a 

váladékfolyásért a Brenneria/Lonsdalea baktériumfajok a felelősek, akkor felhívhatjuk a 

figyelmet az injektálási eljárások pontosabb munkavégzésére. A hazánkban alkalmazott, 

két különböző injektálási módszerek vizsgálata, összehasonlítása is fontos szempont: 

melyik módszer drasztikusabb; melyik módszer esetében, milyen tüneteket tapasztalunk; 

melyik módszer mennyire befolyásolja a kórokozó megjelenését, terjedését. Illetve a 

vadgesztenyefa termését számos gyógyszeripari és szépségipari termékben is 

felhasználják, ezért fontosnak tartjuk az injektálással bejuttatott hatóanyag (abamektin) 

szermaradék vizsgálatát is elvégezni. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK/MATERIALS AND METHODS  

2018 őszén, Budapesten, közterületeken az injektált fákat, 

injektálási helyeket figyeltük meg és ahol váladékfolyást 

észleltünk, onnan mintákat gyűjtöttünk, majd tiszta tenyészetet 

készítettünk és King-B táptalajon tenyésztettük a baktérium 

kolóniákat (1. ábra). A fák megfigyelése és minták gyűjtése 

folyamatosan zajlik. 2019 októberben a tiszta tenyészeteket 

klasszikus (tenyészbélyeg morfológia, Gram tulajdonság, 

hiperszenzitív reakciót indukáló képesség vizsgálat, biokémiai 

vizsgálatok-API20E gyorsteszt) és molekuláris módszerek 

(PCR-16S rRNS gén) segítségével azonosítottuk[7-8]. Majd a 

rokonsági viszonyokat vizsgáltuk az NCBI adatbázis alapján és 

törzsfát készítettünk bioinformatikai programokkal. Patogenitási teszteket végeztünk 

különböző növényeken: vadgesztenyefa csemetéken, vadgesztenye leveleken, paprikán, 

mangón és gyömbéren. Szermaradék (abamektin) vizsgálatot is végeztünk a 

vadgesztenyefa leveléből a QuEChERS módszerrel [9]. A növényvédő szer hatóanyag 

maradékának kimutatását Agilent 1100-as típusú HPLC-ESI-QQQ-MS kapcsolt 
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rendszerrel végeztük. Az Applied Biosystem 3200 QTRAP hármas kvadrupól MS/MS 

készülék és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográf (HPLC) TurboV lonspary ESI 

ionforrással került összekapcsolásra. A komponensek elválasztásához Zorbax Eclipse 

XDB C8-as oszlopot használtuk. A mért adatokat 1.4.2. verziójú Analyst Szoftverrel 

rögzítettük, majd értékeltük ki.  

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK/RESULTS AND DISCUSSION  

Klasszikus módszerek  

Munkánk során az injektálásokon előforduló váladékfolyásból hét tiszta tenyészetet 

sikerült létrehoznunk, melyből egyet Brenneria nigrifluens (VG6), hármat Bacillus pumilus 

(VG2, VG5, VG7) baktériumfajként határoztunk meg. Másik három esetben (VG1, VG3, 

VG4) a klasszikus módszereket elvégeztük, azonban a molekuláris vizsgálatok 

folyamatban vannak, a kórokozó pontos, faj szintű meghatározásához. Mind a hét 

vadgesztenyefáról izolált minta (VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7) King-B táptalajon 

könnyen tenyészthető és fenntartható volt. A különböző izolátumok mindegyike fehéres, 

kiemelkedő, ép szélű kolóniákat képzett. Fény felé tartva áttetszősek voltak. Az 5x107 

sejt/ml töménységű szuszpenzióval fertőzött dohánynövények levelein 24-48 óra 

elteltével három mintánál (VG2, VG5, VG7) jött létre a hiperszenzitív reakciót igazoló 

gyors szöveti nekrózis, illetve egy minta (VG1) sárgás elszíneződést, kezdeti nekrózist 

mutatott. A VG3, VG4, VG6 izolátumok nem eredményeztek nekrózist. A paprikába 

injektált minták közül a VG1, VG2, VG5, VG7 izolátumok mindegyike szöveti nekrózist, 

rothadást okozott. A 3%-os KOH oldat csak két izolátum (VG5, VG6) esetében oldotta a 

baktériumok sejtfalát, ezért KOH pozitív=Gram-negatív kórokozóról beszélünk. 

Vizsgálataink alapján két Gram negatív (VG5, VG6) és öt Gram pozitív (VG1, VG2, VG3, 

VG4, VG7) kórokozót sikerült tiszta tenyészetbe hoznunk és vizsgálnunk.  

Az izolátumok patogenitás ellenőrzése során a vadgesztenye csemeték, hajtások 

levelei elbarnultak és lehullottak (2. ábra). A levelek fertőzése során barnuló foltokat 

tapsztaltunk. Az egyik mintánál (VG6) a 3. hónap végére apró, kráterszerű seb alakult ki. 

A faszövetet hosszában kettévágva barna szöveti elhalás volt látható. A tüneteket mutató 

növényi részekből a kórokozókat sikeresn visszaizoláltuk. A kontroll növények, levelek 

esetében nem tapasztaltunk szöveti változást, nekrózist, barnulást. Az összes izolátum 

esetében éretlen mangó termését és gyömbért is fertőztünk, hogy igazolni tudjuk-e az 

újonnan izolált Bacillus pumilus baktériumfaj patogeinitását mesterséges fertőzéssel. A 

mintáink mindegyike fertőzte a mangót és három izolátum (VG2, VG5, VG7) a minták 

közül rothasztotta a gyömbért. A mangót és gyömbért felvágva jól látható a szöveti 

nekrózis (3. ábra).  
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2. ábra: Mesterséges fertőzés eredménye vadgesztenye csemetéken és leveleken (Gyuris, 
2018) 

 
3. ábra: Mesterséges fertőzés eredménye mangón és gyömbéren (Gyuris, 2018) 

 

Az oxidáz tesztek eredményei alapján izolátumaink negatív eredményt adtak, 

mert nem következett be színváltozás a tesztcsíkon. Az API20E gyorsteszt eredményei 

alapján mind a négy vizsgált izolátum (VG2, VG5, VG6, VG7) negatív eredményt adott az 

arginin-dihidroláz, lizin-dekarboxiláz, ornitin-dekarboxiláz, citrát felhasználás, H2S 

termelés, ureáz, melibóz, indoltermelés, acetoin termelés és sorbitol vizsgálatokra. Pozitív 

eredményt kaptunk a triptofán deamináz, arabinóz és amygdalin vizsgálatok során. 

Néhány reakciónál eltéréseket tapasztaltunk. A Brenneria nigrfluens-ként (VG6) 

azonosított faj izolátuma eltér a Bacillus pumilus-ként azonosított faj (VG2, VG5, VG7) 

izolátumaitól. 

Molekuláris módszerek 

A 16S rRNS gén molekuláris vizsgálata során ~1300 bázispár hosszúságú termékek 

keletkeztek. Az izolátumok részlegesen meghatározott 16S rRNS szekvenciáinak 

feltöltése folyamatban van a nemzetközi adatbázisba. A vizsgált hét izolátum kapcsán, 

csak négy izolátum (VG2, VG5, VG6, VG7) esetében kaptunk megfelelő hosszúságú 

nukleotid sorrendet, a többi újra szekvenálása folyamatban van. A saját, sikeresen 

vadgesztenyéről származó izolátumaink (VG2, VG5, VG6, VG7) szekvenciáját 

összehasonlítottuk a nemzetközi adatbázisban (NCBI) található különböző 16S rRNS 
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szekvenciákkal. A rendelkezésre álló szekvenciák alapján filogenetikai törzsfákat 

készítettünk. 

Elmondható, hogy a VG6 izolátum a Budapesten vadgesztenyéről izolált Brenneria 

nigrifluens baktériumokkal 99%-ban megegyezik, ezeket korábban hazánkban Aesculus 

növényfajról izolálták [4]. Ezen kívül legközelebbi rokonságban, a hazánkban dióról, 

platánról, nyírről izolált B. nigrifluens baktériumfajokkal mutatta [3-5]. A VG6 izolátumot 

B. nigrifluens fajként határoztuk meg. 

Vadgesztenyéről származó saját izolátumaink: VG2, VG5, VG7, melyeket az elkészített 

törzsfa alapján: Bacillus pumilus baktérium fajként határoztunk meg. Legközelebbi 

rokonságot fenyőről származó izolátummal mutatták, amely 100%-ban megegyezik az 

általunk izolált mintákkal [10]. 

Hatóanyagmaradék mérés eredménye  

Az abamektin kimutatás eredménye alapján a 10 és 5 évvel ezelőtt injektált fák 

levelei 0% abamektint tartalmaznak. A 2019-ben injektált fák leveleiben azonban 

32,93619 ng/g szermaradékot mértünk. A vadgesztenye levelét, mint gyógynövényt 

hasznosítják, ezért fontos, hogy a levelek a szermaradék hatérérték alatt legyenek. Pontos 

információ nincs a vadgesztenye levelében megengedett szermardék- tartalomról, de más 

növények megengedett abamektin tartalma 10-20 ng/g közé tehető. A termés abamektin-

tartalom mérése folyamatban van.  

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A közönséges vadgesztenyefa állományt kezdi felváltani a hússzínű vadgesztenye, 

mert sokkal ellenállóbb a kórokozókkal és kártevőkkel szemben és a stresszhatásokat is 

jobban tolerálja [1]. Rengeteg helyen szeretnék megőrizni az Aesculus hippocastanum-ot, 

de a legnagyobb veszélyt a Cameraria ohridella, az aknázómoly jelenti, amely ellen az 

utóbbi években egyre nagyobb kihívást jelent a védekezés [11]. Számtalan olyan park, 

lakóépület, óvoda, iskola, játszótér van, ahol nem megoldott módszer a permetezés. 

Ilyenkor abamektin hatóanyagú növényvédő szerekkel injektálják a fákat. Ennek a 

módszernek előnye, hogy alkalmazása független az időjárási körülményektől és 

használata nem zavaró. Az injektálás védelmet biztosít a moly ellen akár 2-3 évig [2]. A 

levelek szermaradék-vizsgálata alapján ez igazolható, hiszen az 5 és 10 éve injektált 

fákban 0 nm/m az abamektin tartalom, míg a 2019-ben injektált fákban kifejezzen magas, 

azaz 32ng/g a mért hatóanyag. Megfigyeltük, hogy számtalan olyan ág van a fán, ahol a 

moly károsítani tud, mert a hatóanyag nem jut el minden ágba. Erre azért fontos figyelmet 

szentelni, mert a kártevő ezekben az ágakban (a lehullott levelekben) áttelel, majd ismét 

fel tud szaporodni és a következő évben megkezdni a károsítást. De pozitívumként 

említhető, hogy az injektálás egyben csökkentheti a moly populációt, hiszen ahol nem 

megoldott a permetezés, ott is megtörténik a védekezés, még akkor is, ha esetleg egy két 

ágba nem tud eljutni a hatóanyag [12]. Az injektálás mindig steril körülmények között 

zajlik, fertőtlenítik a munkaeszközöket minden használat előtt és után, a sebkezelés 
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fagéllel megtörténik. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy a kórokozók talán már 

a fák törzsén vannak, mikor az injektálás megtörténik, csak a sebbe hamar be tudnak jutni, 

ha a fagél valamilyen okból kifolyólag kifolyik/nem zár. Az utóbbi években, hazánkban 

több helyen is felütötte a fejét a Brenneria és Lonsdalea nemzetségbe tartozó 

baktériumfajok, melyek váladékfolyást, majd repedést okoznak a fák törzsén. Munkánk 

során ezekről a fákról gyűjtöttünk mintákat. Ezekből tiszta baktérium tenyészeteket 

hoztunk létre, majd ezeket klasszikus és molekuláris módszerekkel azonosítottuk. A 

Gram-teszt alapján elmondható, hogy egy Gram-negatív és három Gram-pozitív 

baktériumot izoláltunk. A patogenitási tesztnél a megfertőzött facsemeték 3 hónap 

elteltével a szúrás helyén a leírt „kráterszerű” rákosodó, elhaló seb keletkezett, a hajtást 

kettévágva barnás elhalás látható a szövetben. Az inokulált levelek mindegyike barnult és 

rohadt. A kórokozót sikeresen visszaizoláltuk.  

Vizsgáltuk a vadgesztenyéről származó izolátumaink biokémiai tulajdonságait, 

amelyhez API20E és oxidáz gyorstesztet használtunk. A saját izolátumunk eredményeit 

összehasonlítottuk néhány hazánkban leírásra került Brenneria nigrifluens fajéval. Az 

eredmények alapján elmondható, hogy a legtöbb egyezés a dióról izolált mintával történt 

[13]. Vizsgált izolátumaink hiperszenzitív reakciót adtak dohánynövényen és paprika 

termésén. B. nigrifluens esetében a korábbi leírásokban nem tapasztaltak gyors szöveti 

nekrózist [5]. A molekuláris vizsgálatok során a 16S rRNS gén alapján a vadgesztenyéről 

származó izolátumaink, a hazánkban eddig izolált Brenneria baktériumfajok, valamint az 

NCBI adatbázisban megtalálható Brenneria és Lonsdalea nemzetség fajainak szekvenciái 

alapján filogenetikai törzsfát készítettünk [14]. A vadgesztenyefák törzséről, a 

váladákfolyásból egy Brenneria nigrifluens és három Bacillus pumilus fajt határoztunk 

meg. Patogenitási tesztünkben sikeresen fertőztünk mangótermést és gyömbért, ezzel 

igazolva az izolátumok patogenitását. Mind klasszikus, mind molekuláris módszerekkel 

bizonyítottuk, hogy a vadgesztenyefák törzsén, az injektálások helyén előtörő 

váladékfolyásért növénypatogén baktériumfajok a felelősek.  
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Lipids can become rancid as a consequence of oxidation which present a major cause of flavor 

deterioration, loss of nutritional value and safety, biological damage and functional properties 

changes of food [1]. This oxidative rancidity is a significant problem regarding the quality loss 

of the stored meat and other fat-containing foods including loss of protein solubility, reduction 

of nutritional value and changes in the color of meat. Sous Vide treatment (vacuum packaging, 

heat treatment, refrigeration) is becoming more and more a popular method for preserving 

quality characteristics like flavour, aroma, texture and nutrients of different types of meat. 

However keeping the heat treatment at minimal level combined with vacuum packaging present 

an important risk concerning food safety about potential growth of harmful bacteria. The 

implementation of new technologies in the food industry such as HHP treatment has shown to 

be very effective in reducing microbial loads in different types of meat without altering their 

natural quality properties, replacing in this way the use of heat and food additives. However, 

the optimization of combined pressure-heating treatments parameters is crucial for preserving 

color, texture, and water-holding capacity of meat. It has been reported that freezing and chilled 

storage benefits the instrumental tenderness of meat but has a significant impact on lipid and 

protein oxidation thus affecting color stability of meat [2,3]. The monitoring process of lipid 

oxidation in meat and meat products include thiobarbituric acid (TBA) measurement which is 

the most widely used method for lipid oxidation measurement. Determination of 

malondialdehyde content by gas chromatography or high-performance liquid chromatography 

present another lipid oxidation measurement technique [4].  

Two minimal processing technologies were applied for the treatment of pork meat: 

 High hydrostatic pressure has been performed in the pressure range of 600 MPA 

for 5 min, which is suitable for food processing. 

 Sous Vide as thermal minimal treatment has been performed at the temperature 

of 60  ͦC for 60 min. 
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Refrigerated samples were stored at temperature 4 ͦ C and analyzed after 3, 7, 14 and 

frozen samples at -20   ͦC and analyzed after 15 and 30 days. The method which was used 

to determine the extent of oxidative rancidity of the meat samples during storage is the 

TBA method. The absorbance will be read at 532 nm in a UV-Visible Recording 

Spectrophotometer against a reagent blank.   

In our study, TBARS values were not significantly different comparing the initial and final 

frozen storage periods. However, other previous studies showed that the rate of TBARS 

was accelerated as the duration of freezing increased [5]. Another study showed a 

quadratic behavior of TBARS values over 12 months of frozen storage with an initial 

reduction followed by an increase at the end of the storage period. This was believed to 

happen due to the variation among samples [6]. 

A higher duration of frozen storage (4-8 months) resulted in higher lipid oxidation of frozen 

turkey meat. The increase of TBARS was observed just after the pressure treatment [7]. A non-

significant difference of TBARS was observed between the fresh and frozen/thawed ostrich 

meat [8]. In our study, the TBARS values were lower only in chilled sous vide samples 

compared to frozen sous vide meat samples. However, in the study of Vieira et.al., (2009), the 

TBARS of fresh meat is significantly lower than meat stored at -20  ͦC for 3 months. This 

observation indicates that freezing is not sufficient to prevent lipid oxidation in meat. The 

accumulation of TBARS is believed to happen due to the damage of cell membranes by ice 

crystals and the release of pro-oxidants such as haem iron. This confirms the initial lipid 

oxidation happens in cellular membrane and not in triglyceride fraction as the result of pre-

freezing which has been reported by other studies [9]. 

Our study showed lower TBARS values in uncooked (C) pork meat compared with the cooked 

pork meat(SV) over both refrigerated and frozen storage period. A similar result was observed 

in broiler chicken meat [10] and uncooked mutton chops [11]. This may be caused by the 

impact of heating of meat in the acceleration of lipid oxidation [12] and inactivation of 

antioxidant enzymes [13]. Our TBA value of cooked pork meat was lower as of 1.41 mg/kg in 

14-d chilled storage compared to 2 mg/kg at 4-d [14] and 2.55 mg/kg at 14-d [15].  

A study showed lower lipid oxidation rates of cooked hams after frozen storage for 5 months 

at -18 C that could be attributed to the antioxidant capacity of added additives. Our relatively 

higher TBARS values indicates a higher level of lipid oxidation that probably happens because 

of high levels of lipids in pork meat. 
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ABSTRACT 

The self-incompatibility (SI) breakdown in Prunus, is caused by transposon  insertions in 

the S-haplotype-specific F-box gene and results inloss of pollen-S function mutations. The 

miniature inverted-repeat transposable element (MITE), named falling stones (FaSt)is 

abundantly present in the genome of Prunus species. On the grounds of a recent 

identification in apricot, it has been structurally characterized ashaving 349-bp, 82-bp 

terminal inverted repeats and 9-bp target site duplications. Previously the FaSt 

transposon was identified as loss-of-function mutations in the SFB gene in pollen. In the 

present study, we investigated the presence of the FaSt transposon in the transcriptome 

of several Prunus species in different tissues. Our preliminary data show that FaSt is 

expressed in leaf and floral tissues of both diploid and polyploid Prunus species.  

 

Keywords: self-incompatibility, MITE, transposable elements, Prunus, loss-of-function 

mutation 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Plant genomes contain mobile DNA segments, which can influence gene function. Barbara 

McClintock in herstudies on maize colored corn kernels, noticed the frequency of 

occurrence of visible mutations of affected genes.The indicated observation lead her to 

the groundbreaking discovery of the transposable elements (TEs)[1,2]. 

The TEs are dividedinto Class I (retrotransposon) and Class II (DNA transposon) groups, 

according to the systematic classification by Wicker et al.[3]. In class I, the transposition 

is performed bythe copy-and-paste mechanism which uses RNA intermediate. On the 

other hand, class II transposons move by cut-and-paste mechanism and containterminal 

inverted repeats (TIR) and target site duplications (TSD)[2]. The process of transposition 

is performed by an enzyme named transposase, which is able to recognize the TIRs and 

cuts both strands at each end.The autonomous elements are able to move independently 

from one to another location in the genome, using the transposase enzyme encoded by 

the transposon itself. However, the non-autonomous TEs can be recognized  and 

mobilized in trans by transposase enzymes encoded by autonomous elements [2].They 

are called miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs).They have no coding 

potential with small size (~600bp), conserved TIRs, specific TSDs and predominant 

presence of A/T nucleotides [3]. The proposed "controlling elements" by Barbara 
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McClintock[1], could be related to the MITEs, since they may be responsible for gene 

regulation by siRNAs, due to their palindromic nature[4]. 

Stone fruit trees are part of the Prunus genus, which belongs to the subfamily Prunoideae. 

The most economically important fruit crops are peach [Prunus persicaL. (Batsch)], 

almond (Prunus dulcisMill.), apricot(Prunus armeniacaL.), sweet cherry (Prunus 

aviumL.),sour cherry (Prunus cerasusL.), and plums (Prunus salicinaLindl. and Prunus 

domestica L.) [4,5].In order to avoid inbreeding effect, fruit trees have developed self-

incompatibility (SI)[6]. The multiallelic S-locus is gametophytically expressed and is 

responsible for SI in Prunus species by having a pistil-expressed S-ribonuclease (S-RNase) 

gene and a pollen-expressed S-haplotype-specific F-box (SFB) gene[7,8]. 

The advent of large-scale sequencing identified huge amount of repetitive motifs in 

several Prunus genomes[9–11]. The insertion of the recently discovered MITE, named 

Falling Stones (FaSt), is responsible for the SI-breakdown in apricot[10,12].  FaSt is 349-

bp in size, with 82-bp terminal inverted repeats and 9-bp target site duplications formed 

upon insertion[10].FaStactivity is confirmed in the SC apricots ‘Canino’  and ‘Katy’. The P. 

armeniaca M-locus (ParM-7) DsbA-like gene, expressed in pollen, showed insertion of 

FaSt, which resulted in the disruption of the ORF[11]. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Plant material 

Three apricot cultivars 'Pannonia', 'Ceglédi óriás' and 'Magyar kajszi', one sweet cherry 

cultivar 'Carmen', one sour cherry chance seedling, and one hexaploid plum cultivar were 

used for the PCR with FaSt specific primers. These accessions aremaintained at the 

Soroksári Botanical Garden, Budapest, Hungary.Flower buds, anther, pistil, petal, style 

and leave samples were collected for RNA extraction during the spring, immediately 

frozen in liquidnitrogen, then stored at -70˚C. 

 

Table 1 Plant material used for RNA extraction and cDNA synthesis 

Number Species cultivar Plant organ 

1 P. domestica ‘Hanita’ anther, flower,leaves,petals, style 
2 P. avium ‘Carmen’ flower, leaf, petal 
3 P. cerasus chance seedling anther, flower, leaves, style 
4 P. armeniaca 'Magyar kajszi' anther, calyx, petal, style 
5 P. armeniaca 'Ceglédi óriás' anther, calyx, petal, style 

6 P. armeniaca 'Pannónia' anther, calyx, petal, style 

RNA extraction and cDNA synthesis 

RNA was extracted using the RNeasy Mini Kit (Qiagen) and treated with RNase-free DNase 

I (Qiagen) according to the manufacturer’s instructions. The reverse transcription 

reactions were conducted by1 microgram total RNA using a First Strand cDNA Synthesis 

Kit (Thermo Scientific) with oligo(dT)18 primer. 
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PCR parameters and detection of amplified fragments 

A pair of primers, FaSt-F 5'-GAGATATTTAGTGATATACCCATT-3' and FaSt-Rev5 5' 

CCCAATATGAAGACCCAAATTA 3', was designed to amplify the coding sequences of FaSt 

using cDNA templates. Actin was used as a control housekeeping gene. 

Reaction conditions were: initial denaturation at 98°C for 30 s and 35 cycles of 98°C for 5 

sec, 50°C for 10s, 72°C for 40s and 72°C for 1 min. PCR was carried out in a Swift MaxPro 

(Esco Healthcare Pte) thermocycler.1-2µl cDNA was used for PCR amplification in a 20 µl 

reaction volume containing 4 µl 5X Phire Reaction Buffer, 0.2 mM dNTPs, 0,5 µMof the 

adequate primers, 3 % DMSO, and 0.4 U of Phire Hot Start II DNA polymerase [13]. The 

PCR products were separated on 1% TBE agarose gels at 80 V for 30 min and DNA bands 

were stained with ethidium bromide. Fragment sizes were estimated by comparison with 

the 1 kb and 100bp + DNA ladder (Thermo Scientific). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The cDNA samples were used for PCR analysis with actin primers (used as internal 

control) that amplified a fragment of 130 bp in Prunus samples. The actin amplification 

was successful in case of P. domestica ‘Hanita’, a P. cerasusaccession, P. armeniaca ‘Ceglédi 

óriás’, ‘Magyar kajszi’ and ‘Pannónia’. P. avium ‘Carmen’ did not show amplification of 

actin fragment and hence was excluded from further analyses. TheFaSt-specific primers 

annealing to the TIR regions of the transposon were expected to amplify a fragment of 

331 bp. The amplification was successful in all the four studied tissues (leaf, calyx, petals, 

anthers and styles) of P. domestica (Figure 1). 

 

 

Figure 1.PCR analysis of P. domestica ‘Hanita’ cultivar with theFaSt-specific primer 
pairFaSt-F and FaSt-Rev5, amplifying 331 bp of the Prunus-specific non-autonomous 
transposon, FaSt. The samples are as follows (from left): 100bp +DNA molecular weight 
marker (M), style(S), petal(P), leaf (L), flower buds (F), anthers (A) and genomic DNA as 
control (G). 

M    S      P       L      F      A     G 
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4. CONCLUSION 

Our preliminary analyses indicate that the non-autonomous, Prunus-specific FaSt 

transposon is present in the transcriptome of all analyzed tissues (leaf, flower buds, calyx, 

petals, anthers and styles). The expression was confirmed in the diploid sweet cherry and 

apricot cultivars. All three studied apricot cultivars were characterized by identical 

expression patterns. The FaSt elements were also detected in the transcriptome of 

tetraploid sour cherry and hexaploidy European plum tissues. These results suggest that 

FaSt transposon may contribute to gene regulation in several Prunus tissues. 
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ABSTRACT 

Rhodiola rosea is a medicinal plant known as roseroot, golden root or artic root, 

traditionally used for medicinal purposes. The plant produces pharmacologically 

important secondary metabolites (SM) in the rhizome and root system. However, in in 

vitro cultures the amount of these is very low or even missing. We applied the precursor 

feeding strategy to study if it enhances the content of cinnamyl alcohol glycosides: rosin, 

rosavin and rosarin, collectively known as rosavins. In this biotransformation study, in 

vitro plants were fed with three different precursors: trans-cinnamic acid (T1), 

cinnamaldehyde (T2) and cinnamyl alcohol (T3) in 2 mM concentration. The results 

showed that when the plants were treated with trans cinnamic acid rosavins were 

produced only in trace amounts, while the accumulation increased when treated with 

cinnamaldehyde. Cinnamyl alcohol treatment was also fruitful, but less effective in 

comparison to cinnamaldehyde. Besides, it was observed that the level of rosin started to 

decrease after 4th day, meanwhile the levels of rosarin and rosavin started to increase, 

because of the conversion of rosin to rosavin and rosarin. This is the first report on the 

enhancement of rosin, rosavin and rosarin glycosides from R. rosea in vitro root cultures. 

Keywords: biotransformation, precursor feeding, Rhodiola rosea, rosavins, secondary 

metabolites 

1. INTRODUCTION 

Rhodiola rosea is a medicinal plant that grows wild in Asia and in parts of Europe. Its roots 

and rhizomes contain over 149 different bioactive compounds and has been used as an 

effective treatment for various ailments, which include stress and depression, anxiety 

fatigue, headaches, anemia, various infections over centuries [1]. The European 

researchers primarily assessed the preclinical and clinical trials on the efficacy of this 

plant and its extracts for human use in early 1960’s, which triggered the enormous 

interest among the research community globally over the last decade [2]. Among various 

secondary metabolites, the most important ones are salidroside -the glycoside of tyrosol 

and cinnamyl alcohol glycosides, including rosavin, rosin and rosarin, usually referred to 

as rosavins [3]. 
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Rhodiola rosea is hub for the synthesis of various glycosides, which are pharmacologically 

very valued, and that took forefront in the modern system of pharmacology. The 

traditional use of this plant or its parts, for the relief for symptoms of stress such as fatigue 

and sensation of weakness' as an adaptogen, to increase physical endurance, work 

productivity, longevity, resistance to high altitude sickness and to treat depression, 

anemia, impotence, gastrointestinal ailments, infections, and nervous system disorders. 

In mountainous villages of Siberia, golden roots are still given to newly weds to enhance 

fertility and assure the birth of healthy children [4]. The chemical composition of the plant 

growing in different countries varies. For example, rosavin, rosarin and rosin at their 

highest concentration according to many tests can be found in plants of Russian origin [1]. 

Rhodiola extract appears to be able to significantly reduce the effect of prolonged and 

minor physical exhaustion and also possesses antiviral, anti-tumor and immunity booster 

properties [5]. It can improve cognitive function in persons who experience a reduction 

in fatigue. Other potential uses of R. rosea include preliminary evidence that it is 

neuroprotective against toxins and that ingestion of Rhodiola or its active components 

can reduce stress-induced binge eating female rats [6]. In the brain, it appears to be highly 

serotonergic and reduces corticosteroids [7]. The mentioned pharmacological properties, 

led to increased interest and as a consequence, led to the over-exploitation of the plant in 

wild, while its slow growth which usually takes several years, brings a limitation in field 

cultivation. To preserve and to provide its beneficial compounds sustainably, in vitro 

cultivation and experimentation provides an alternative, though the amounts produced 

are not sufficient, but scientists have opted through various strategies to circumvent these 

hinderance. Generally, there are various possible methods for obtaining these secondary 

metabolites, which include exploiting wild plants and or plant parts for extraction of these 

metabolites, partial synthesis from structurally similar compounds, total synthesis and 

through plant biotechnology. Direct isolation from plants involves cultivation of plants, 

harvesting the desired parts, extraction and purification of desired product. However, 

these conventional methods have a number of limitations such as plants are often not 

readily available because of geographical or governmental restrictions, requires huge 

area of land, which otherwise can be utilized for primary food crop, growth of the plant, 

which could be very slow. The process is labor intensive and time consuming, the quality 

may be affected by unforeseen environmental conditions and demand and supplies are 

difficult to manage. Total or partial synthesis of secondary metabolites proved to be 

extremely difficult and very expensive [8]. 

In in vitro conditions, plants produce secondary metabolites but in very reduced amounts, 

which makes the production uneconomical. There are various studies to enhance the 

secondary metabolite content in the in vitro grown plants. Precursor feeding has been 

proven very economical in most of the cases to induce the production rate. Precursor 

feeding is the process in which the plant is fed with various precursors, somewhere 

involved in the biosynthetic pathway of the compound of interest. It is effective strategy, 

which has proven to be advantageous for the enhanced production of secondary 

metabolites [9]. For example, addition of tryptophan and tryptamine to Catharanthus 

roseus cell culture resulted in the increased production of terpene indole alkaloids (TIA) 
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[10], the cell line overexpressing the strictosidine synthase (str) gene treated with loganin 

and tryptamine, resulted in the enhanced flux into alkaloid pathway during late growth 

phase [11]. The biosynthesis of the cinnamyl alcohol glycosides by the metabolism of 

phenylalanine, the derivative of shikimic acid pathway, involves the enzymatic activity of 

phenylalanine ammonium lyase, resulting in the production of cinnamaldehyde with 

intermediate enzymatic reactions as shown in Fig. 1, it is then reduced to cinnamyl 

alcohol, catalyzed by cinnamyl alcohol dehydrogenase [12]. Furthermore, the rosin is 

irreversibly converted into rosarin and rosavin in two different reactions utilizing 

arabino-furanose and arabinose respectively. György et al. [13] reported that no 

secondary metabolic compounds were produced in compact callus aggregates (CCA) of R. 

rosea. After cinnamyl alcohol was added to the media in concentrations of 0.05 to 5 mM 

the cinnamyl glycosides formation was induced and rosin was produced in high amounts. 

A three to six-fold rosin content was achieved in the treated calli compared to the content 

of wild growing plants. However, rosavin was produced in traces only. In in vitro cultures, 

a significant enhancement in the production of rosin and its derivatives was observed 

when the cultures were fed with the precursor cinnamyl alcohol. The developed hairy root 

cultures of R. kirilowii supplemented with cinnamyl alcohol exhibited a multiplied 

potential for the production of rosin and its derivatives in comparison to field cultivated 

plants [14]. 

2. AIMS 

Rhodiola rosea is a promising medicinal plant that produces various glycosides, and as 

their natural habitats are already overharvested and the cultivation of it needs four to six 

years, the production of the pharmacologically important compounds in in vitro cultures 

could be an alternative [12]. It is reported that most of the secondary metabolites are 

synthesized in its roots and rhizome [15], but the production rate doesn’t reach that of 

wild type. There are many reports about various types of cultures, that were used for the 

production of these glycosides, but none of them reported a successful production of all 

the components in sufficient level. The presented research focuses on the effect of three 

different precursors on the cinnamyl alcohol biosynthetic pathway, responsible for the 

biosynthesis of rosin, rosavin and rosarin in in vitro grown plant’s root system. 
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Fig. 1.  Biosynthetic pathway for synthesis of cinnamyl alcohol glycosides [12] 

3.MATERIALS AND METHODS 

3.1. Plant material 

Mature seeds of Rhodiola rosea were surface sterilized by soaking the seeds in NaOCl 40% 

(V/V) for 7 min and then immersed in ethanol 70% (v/v) for 30 seconds and were washed 

three times with sterile distilled water. Sterilized seeds were allowed to germinate on MS 

medium (pH 5.8 supplemented with 25 g/L sucrose and 6.5 g/L agar) in Petri dishes, at a 

temperature of 24°C under the photoperiod of 16 hours light: 8 hours dark. The seeds 

germinated within 5-10 days, seedlings emerged and were transferred to plant growth 

hormone-free MS media in plastic containers after three to four weeks. Then the plants 

were sub-cultured on hormone-free MS media, until they reach the appropriate size. 

Selection of plants were made on the basis of enough root biomass, which were then sub-

cultured on MS media, plants possessing sufficient root system were used for precursor 

feeding experiments. 

3.2. Preparation and addition of precursors 

The precursors were prepared by dissolving in the suitable solvent. Because of the polar 

nature, solution of trans-cinnamic acid (T1) was prepared by dissolving in water, while 

cinnamaldehyde (T2) and cinnamyl alcohol (T3) are non-polar, therefore were dissolved 
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in ethanol. All the precursor solutions were sterilized using a syringe and passed through 

the filter of 0.22 µm pore size. After the sterilization each precursor, at the concentration 

of 2 mM were mixed with the already autoclaved and slightly cooled MS media. The 

explants were put into baby jars containing 35 mL of biotransformation media, with each 

precursor at the final concentration of 2mM. After different days of treatment (1 day, 2 

days, 4 days, 7 days) root samples were harvested and washed three times in distilled 

water to remove the residuals of precursor and media, each of the treatment was set in 

triplicates. Then the roots samples were separated from shoots and dried in a drying oven 

at 40°C for 24 hours. 

3.3. Extraction and analysis of rosavins 

The dried roots were grounded with pestle and mortal and the dry weight was recorded. 

Oven-dried grounded roots of R. rosea were extracted three times with 5 mL of HPLC 

grade methanol for 30 minutes in an ultrasonic bath sonicator at room temperature 

followed by centrifugation for 5 minutes at 13000 rpm. 

3.4 HPLC analysis 

The supernatant was then used for HPLC analysis, which was performed at the 

Department of Pharmacognosy, Semmelweis University, Budapest. The samples were 

analyzed on a Waters 2690 HPLC system with a Waters 996 diode array detector (Waters 

Corporation, Milford, MA) equipped with a Luna C18 column (150 x 4.6 mm, 5 µm) by 

Phenomenex (Torrance, CA). Eluents consisted of 0.1% v/v formic acid (A) and 

acetonitrile (B). The gradient program of Avula et al. [16] was applied: 0.0 min, 5% B; 30.0 

min, 19% B; 35 min, 19% B. Solvent flow rate was 1.0 mL/min and the column 

temperature was set to 25 °C, 10 µL extract was subjected on the column.  

Individual stock solutions of the standards (tyrosol, salidroside, rosarin, rosavin, rosin) 

were prepared dissolving the compounds in methanol to obtain 1 mg/mL solutions. Equal 

parts of the standard solutions were mixed to gain the stock solution. Calibration 

standards were prepared by diluting the stock solution with methanol. The 10-point 

calibration curve was prepared using: 100 µg/mL, 60 µg/mL, 30 µg/mL, 10 µg/mL, 6 

µg/mL, 3 µg/mL, 1 µg/mL, 0.6 µg/mL, 0.3 µg/mL, 0.1 µg/mL concentration levels. All 

peaks were integrated on their absorption maxima (251 nm for rosarin, rosavin, rosin; 

275 nm for tyrosol and salidroside). The calibration was based on the triplicate analysis 

of each working solution at 10 concentration levels. The calibration curves were plotted 

using a 1/x-weighted linear model for the regression of peak area vs. analyte 

concentration. The determined linearity ranges can be seen in Table 1 along with the 

regression equations and the coefficients of determination. The limit of detection (LOD) 

and limit of quantitation (LOQ) values were determined at 3 and 10 times the signal-to-

noise ratio, respectively (Table 1).  

 

Table 1: The validation parameters of the standard compounds. RT: retention time. 
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 Rt (min) R2 Equation LOQ (ug/ml) LOD (ug/ml) 

Salidroside 8.38 0.9984 y=3298.1x + 4445 1.05 0.315 

Tyrosol 9.63 0.9983 y=7789.9x +1419.7 0.19 0.057 

Rosarin 25.09 0.9985 y = 23313x + 24628 1.49 0.447 

Rosavin 25.91 0.9976 y = 27503x + 11329 0.56 0.168 

Rosin 26.76 0.9979 y = 34359x + 16492 0.84 0.252 
Rt – retention time 

LOQ – limit of quantification 

LOD – Limit of detection 

4. STATISTICAL ANALYSIS 

Statistical analysis was carried out by Analysis of variance (ANOVA) for determining the 

significance of treatment effects, using Python and Excel 2019. A p value of <0.05 was 

considered significant. 

5. RESULTS AND DISCUSSION 

The rate of biotransformation to cinnamyl alcohol glycosides  in R. rosea in vitro root 

cultures were affected differently by different treatments such as trans-cinnamic acid 

(T1), cinnamaldehyde (T2) and cinnamyl alcohol (T3), which not only accumulates 

different secondary metabolites at high amount over the control, but also showed the 

effect of time on the accumulation. Fig. 2 summarizes the results of the experiment, 

cultures were fed with the precursors and were harvested at different time periods viz. 

day 1, 2, 4 and 7 after the different treatments. There was no significant effect of the 

different precursors on the growth of root biomass over the control. Addition of trans-

cinnamic acid at the concentration of 2 mM to the explants did not showed significant 

effect on the accumulation of neither rosin, rosarin nor rosavin over the control untreated 

samples. Trans-cinnamic acid is involved in the early step of the biosynthetic pathway and 

possibly could be contributing towards other metabolic networks. However, the plants 

treated with cinnamaldehyde resulted in the significant accumulation of rosin and rosavin 

274.4 and 4.6-fold when compared to the control. The highest amount was recorded for 

rosin, on the fourth day after the treatment, then the rosin amount started to decrease 

while at the same time rosavin and rosarin levels showed increase, which is attributed to 

the irreversible conversion of rosin to rosarin and rosavin. In treatment three (T3) the 

plants were fed with cinnamic alcohol, which is involved further downstream in the 

biosynthesis of rosavin’s, this is basically the aglycone of the glycosides. Cinnamic alcohol 

fed plants showed a significant increase in the levels of all three rosavin’s, when compared 

to the control, which was recorded as 4.0, 3.2 and 147-fold for rosarin, rosavin and rosin 

respectively. However, on the 4th day the level of rosin was recorded to be the highest in 

both treatments viz. T2 and T3. Among the three treatments, biotransformation potential 
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of cinnamaldehyde (T2) was the most effective in enhancing the synthesis of rosin and 

rosavin, besides that trace amount of rosarin was also detected. 

 

Fig. 2. Biotransformation potential of three different precursors for the synthesis of 

cinnamyl alcohol glycosides in in vitro R. rosea root system. 

The results indicate that the biotransformation of trans-cinnamic acid precursor cannot 

be performed by the in vitro roots for the synthesis and accumulation of rosavins. The 

addition of cinnamaldehyde has been proved to be very effective in enhancing the 

synthesis of rosin and rosavin, whereas there was not any significant effect on the 

production of rosarin except in trace amounts in both treatments, T1 and T2. Also, the 

amounts of rosin started to decrease with time because of its conversion to other two 

compounds. In addition, the amounts of rosavin was increasing at day 7, in all the 

treatments over the control as shown in Fig. 3. 
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Fig. 3. Effect of precursor feeding on rosavin accumulation in in vitro R. rosea root 

system. 

6. CONCLUSION 

Among the three added precursors, cinnamaldehyde was found to be most effective 

enhancer for the stimulation of bioaccumulation rate of rosin, rosavin and rosarin. 

Precursor feeding to in vitro plants could be an alternative instead of over exploiting this 

plant species. In conclusion, our results demonstrate that trans cinnamic acid was 

ineffective in comparison to cinnamic alcohol and cinnamaldehyde. The accumulation of 

rosin was the highest followed by rosavin and rosarin, when treated with cinnamaldehyde 

and cinnamyl alcohol. In addition, the roots should be harvested according to the 

compound of interest, for rosin, the roots should be harvested on the 4th day, while for 

rosavin the harvesting time needs to be maximized. 
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ABSTRACT 

Almond (Prunus amygdalus (L.) Batsch) has a wide blooming range affected by the length 

of chilling period. In order to determine the climatic adaptability based on the chilling and 

heat requirements 25 almond genotypes were studied. The chilling requirements of the 

genotypes were calculated according to chill unit model (Utah) and a chilling hour model 

(<7.2˚C).  

The heat requirements were estimated according to the Richardson model. The results 

showed that almond genotypes were different in their chilling varying from 397-890.5 CU 

and heat requirements from 3916.2-5318.3 GDH. The flowering time or length of winter 

dormancy was the consequence of the interaction between chilling and heat requirements 

but the effect of chilling requirements seems much stronger than the effect of heat 

requirements. 

Genotypes with the same chilling requirements were different in their heat requirement. 

According to the statistical results, both chilling and heat requirement had strong 

correlation with flowering time and chilling was correlated well with heat requirement. 

Keywords: almond, chilling requirement, heat requirement, fruit genetic resources 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Flowering time is a trait of great interest in almond as it strongly determines the spring 

events of flowering [1,2]. This trait is the consequence of the interaction between chilling 

and heat requirements [2]. Thus, knowledge of cold and heat requirements of a given 

cultivar is important as it determines its adaption to specific ecological conditions [3–5]. 

In almond only a few studies have been performed about chill and heat requirements and 

the results are very contradictory whether the release of almond bud from rest is a 

function of chilling or heat requirements. Alonso et al. [4] and Benmoussa et al. [6] studied 

the chilling and heat requirements of few almond cultivars that showed great diversity. 

Also, Prudencio et al.[7,8] determined the chilling and heat requirements in almond. 

According to their results flowering took place once chilling and heat requirements have 

been satisfied and in cold areas high chilling requirements were mentioned as a desirable 

trait to avoid frosts. In apricot Ruiz et al. [9], in cherry Luedeling et al. [10] observed that 

flowering time is determined by the interaction of chilling and heat requirements. Egea et 

al. [11], Benmoussa et al. [6], and Prudencio et al. [7] stated that flowering time in almond 

is a function of chilling requirements, with heat requirements adding less effect. These 

mailto:Teweldemedhin.Keleta.Belay@phd.uni-szie.hu
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results are also verified in other stone fruits such as apricot [9], nectarine and peach [12]. 

Conversely, in almond Guo et al. [13], Alonso et al. [14], in apricot and peach Razavi et al. 

[15] stated that heat accumulation is a dominant driver of blooming time than chilling in 

which the late blooming almond genotypes demand more heat requirements. In the same 

way in apricot Viti et al. [16] determined the chilling and heat requirements and the 

results showed that the higher the chilling requirement, the lower was the length of 

ecodormancy period and heat requirement. 

2. AIMS 

The aim of our work was describing differences among almond accessions regarding their 

chilling and heat requirement that refers to their climatic adaptability. 

3. MATERIALS AND METHODS 

Plant material was obtained from the collection of almond genetic resources of NARIC, 

Érd Elvira Major, Hungary. Branches with one year old laterals were collected weekly 

from 25 almond genotypes. The beginning of endodormancy was considered when a 

consistent chilling accumulation occurred [7,9,17,18] that was indicated with leaf fall [18] 

- in 2019 it was 1st November. To determine the end of endodormancy date, process of 

microsporogenesis was studied under microscope. Anthers were removed from the 

flower buds of sampled detached branches, put on a slide, painted with carminic acetic 

acid and covered with a cover plate. Each time, 8-10 flower buds were examined per 

genotype. Stages of the microsporgenesis (archesporium stage, string stage, pollen 

mother cells, pollen tetrads, microspores, pollen grains) and their proportion were 

recorded. The anthers of the flower buds with the archesporium tissue were considered 

as the stage of endodormancy, while the endodormancy was regarded as completed when 

archesporium tissue reached the string stage which is an indicator of meiosis [5,19–23]. 

To determine the end of ecodormancy, flowering dates of almond accessions were 

recorded using the BBCH phenology scale [24]. Hourly temperature data were recorded 

by the meteorological station located at the genebank of NARIC, Érd and used for 

calculation of chilling and heat requirements. The accumulated chilling was estimated 

using Utah model [17] and a chilling hour model (hours below <7.2˚C, [25]). Heat 

requirements were calculated during the period between dormancy breaking date and 

the full flowering date according to Richardson et al. [17] as growing degree hours (GDHs) 

by subtracting 4.5 °C from the hourly temperature. Linear correlation analysis was 

performed between chilling/heat requirement and flowering time by the Microsoft Excel 

programme. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

During the dormancy period, the archesporium tissues were observed in the anthers of 

the studied almond genotypes. When the chilling requirements of the genotypes have 

been met, the meiosis started and the end of endodormancy was marked with the 
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appearance of string stage [5,19–23]. Table 1 presents the calculated chilling 

requirements of the genotypes by the two methods. The Utah model (CU) had the highest 

values of CU amounts.  

The values of the chill hour <7.2˚C model (CH) were generally lower compared to Utah 

model but showed the same order among genotypes regarding their chilling requirement. 

Various models have been used to estimate the accumulation of chilling for temperature 

fruits by different researchers, thus, it is hard to compare results with them [15]. Besides, 

the chilling requirements can also be affected by the climatic areas to which the tree is 

planted [23,26]. 

Based on the data calculated according to the two models, the almond genotypes 

presented here showed enormous diversity of chilling requirements ranging from 397-

890.5 CU, 182-909 CH and were also different in their heat requirements ranging from 

3916.2-5318.3 GDH. Later in this paper we use the Utah model as it was developed in a 

similar temperate zone climate having cold winters [9,15]. Relationship between chill 

units, growing degree hours and flowering time in almond genotypes was also presented 

in Table 1. For most of the studied almond genotypes the chilling requirements satisfied 

in the month of December (Table 1). However, genotypes ‘1/7’, ‘Eriane’ and ‘5/15’ were 

the first to break dormancy at the end of November after accumulation of 397 CU and 

those genotypes had low heat requirements (3916.2 GDH). ‘Érdi édes’ and ‘II.t. 35/29 

Sóskút’ got to ecodormancy after the accumulation of 485 CU and 3977.4 GDH. In the same 

way the genotypes ‘Sóskút 96/1’ and ‘Tétényi keményhéjú’ were similar in their chilling 

and heat requirements after accumulation of 717 CU and 3637.7 GDH respectively. Finally 

the latest flowering genotypes ‘Soleta’, ‘6/10’ , ‘7/21’, ‘Vairo’ and ‘Constanti’ were those 

with more chilling and heat requirements to break dormancy and consequently flowering. 

For instance, these late genotypes ‘Soleta’ and ‘6/10’ completed the endodormancy period 

after chill accumulation of 867 CU. However, their heat requirements were not exactly the 

same since for ‘Soleta’ it was 4289.2 GDH and for ‘6/10’ was 4443.2 GDH. The accession 

‘7/21’, ‘Vairo’ and ‘Constanti’ had the highest chill accumulation (890.5 CU) and their 

ecodormancy period was short. According to our results between chilling and flowering 

time there were 95.72% correlation, whereas between heat requirement and flowering 

time it was 81.93%.  

Large differences were observed in the variation of chilling and heat requirements along 

with the evaluated almond genotypes. The previous studies in almond Alonso et al. [4], 

Benmoussa et al. [6], in sweet cherry Alburquerque et al. [27] and in peaches, Pawasut et 

al. [28] stated that cultivars were different in their amount of chilling and heat 

requirements. According to them even cultivars with similar chilling requirements were 

different in heat requirements in which the latest blooming cultivars were those with the 

highest chilling and heat requirements. The result observed from our study clearly agreed 

with the defined view of the authors. 
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Blooming of the studied genotypes took place once their chilling and heat requirements 

have been satisfied. Genotypes with less chilling requirement released early the 

endodormancy period and showed earlier flowering dates as compared with late cultivars 

with high chilling requirements. This current result defined that differences in chilling 

requirements had a stronger influence on the blooming date than did heat requirements 

Our findings are in coincidence with Egea et al. [11], Benmoussa et al. [6], Gaeta et al. [29], 

Prudencio et al. [7] in almond, Ruiz et al. [9] in apricot and Maulion et al. [12] in nectarine 

and peach. Endodormancy period of the earliest genotypes such as ‘1/7’, ‘Eriane’ and 

‘5/15’ and for the latest genotypes ‘6/10’,‘7/21’, ‘Vairo’ and ‘Constanti’ ended after 27 and 

64 days, respectively. If the end of endodormancy is expressed in Julian days, the 

ecodormancy period for the earliest genotypes happened on day 78, whereas for the latest 

genotypes, ‘7/21’ and ‘Constanti’ was on day 102 and for ‘Vairo’ it was on day 103.  

Generally for genotypes with less chilling, the extended cold temperatures post of 

endodormancy period increased the length of ecodormancy. These genotypes came early 

into flowering after the onset of warm temperature. Regarding genotypes with high 

chilling requirement it was observed that short period of chilling exposure post of 

endodormancy stage led to the increment of heat requirements and to a reduction of 

ecodormancy period. The same result was observed by Scalabrelli and Couvillon [30], 

Citadin et al. [31], Harrington et al. [32], Alonso et al. [14], Lamp et al. [33], Aslamarz et al. 

[34] and Razavi et al. [15].  

In temperate climate cultivars having low chilling requirement are exposed to winter 

frosts. In our case, the most affected are ‘1/7’, ‘Eriane’ and ‘5/15’. These cultivars flower 

early and thus they are in the danger of spring frosts.  

According to our statistical results, both chilling and heat requirement is in strong 

correlation with flowering time. Genotypes having either low chilling and/or low heat 

requirement also flower early and exposed to spring frosts. In our experiment chilling was 

correlated well with heat requirement. However, some genotypes such as ‘Sóskút 96/1’ 

and ‘Tétényi keményhéjú’ had high chilling requirement, but their heat requirement was 

among the lowest.  

Among Hungarian commercial cultivars, ‘Tétényi kedvenc’ had the lowest chilling 

requirement, followed by ‘Tétényi bőtermő’, ‘Tétényi rekord’, and ‘Tétényi keményhéjú’, 

respectively. Regarding heat requirement, their order differed to a certain extent. The 

cultivars of Spanish origin (‘Belona’, ‘Soleta’, ‘Constanti’, ‘Vairo’ and ‘Marinada’) had 

higher chilling requirement and their flowering time was also later than of Hungarian 

commercial cultivars.  

Table 1. Chilling and heat requirements of almond genotypes according to Utah model 

(CU), chilling hours model (CH) and growing degree hours (GDH) model  
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Genotypes  Endo-

dormancy 

break 

Length 

endo-

dormancy 

(days ) 

Chill 

units 

Utah 

(CU) 

Chilling 

hours 

(<7.2oC) 

model (CH) 

Flowe-ring 

(F50) 

Days 

from 1st 

Jan.  

Heat 

require-

ments 

(GDH ) 

1/7  27-Nov 27 397.0 182.0 18-Mar 78 3916.2 

Eriane 27-Nov 27 397.0 182.0 18-Mar 78 3916.2 

5/15 27-Nov 27 397.0 182.0 18-Mar 78 3916.2 

Érdi édes 02-Dec 32 485.0 269.0 20-Mar 80 3977.4 

II.t.35/29 Sóskút 02-Dec 32 485.0 269.0 20-Mar 80 3977.4 

Korai felálló 

keményhéjú 

05-Dec 35 491.0 341.0 20-Mar 80 3977.4 

Akali 57/2 05-Dec 35 491.0 341.0 22-Mar 82 4202.5 

Sóskút 96/5 05-Dec 35 491.0 341.0 22 -Mar 82 4202.5 

Tétényi kedvenc 05-Dec 35 491.0 341.0 20-Mar 80 3977.4 

Sóskút 66/3 10-Dec 40 526.5 461.0 20-Mar 80 3977.4 

Budatétényi 70 10-Dec 40 526.5 461.0 22 -Mar 82 4202.5 

Tétényi bőtermő 10-Dec 40 526.5 461.0 24-Mar 84 4209.1 

Tétényi rekord 10-Dec 40 526.5 461.0 20-Mar 80 3977.4 

Belona 15-Dec 45 608.0 581.0 28-Mar 88 4441.7 

Sóskút 16/7 18-Dec 48 647.0 631.0 28-Mar 88 4254.6 

I-26/43 18-Dec 48 647.0 631.0 28-Mar 88 4254.6 

Diósárki 18-Dec 48 647.0 631.0 30-Mar  90 4552.8 

Sóskút 96/1 22-Dec 52 717.0 667.0 26-Mar  86 3637.7 

Tétényi 

keményhéjú 

22-Dec 52 717.0 664.0 26Mar 86 3637.7 

Marinada 26-Dec 56 812.5 719.0 02-Apr 93 4007.6 

Soleta 30-Dec 60 867.0 813.0 05-Apr 96 4289.2 

6/10 30-Dec 60 867.0 813.0 06-Apr 97 4443.2 

7/21 03-Jan 64 890.5 909.0 11-Apr 102 5318.3 

Vairo 03-Jan 64 890.5 909.0 12-Apr 103 5479.1 

Constanti 03-Jan 64 890.5 909.0 11-Apr 102 5318.3 
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5. CONCLUSION 

Almond genotypes are different in their chilling and heat requirements and as a result 

they show wide range of flowering dates. This is an advantage for almond growing in a 

broad sense as almond can adapt to several climatic conditions. Knowledge of chilling and 

heat requirement - particularly chilling requirement - is important for determining the 

climatic adaption of a given genotype to specific ecological condition. Among the studied 

genotypes, the early-flowering types such as ‘Eriane’, ‘5/15’ and ‘1/7’ showed low chilling 

requirement and are exposed to late spring frost in cold areas. Their chilling requirement 

is satisfied before the end of the cold season. However, they can be recommended for 

growing in very warm areas where there are problems of insufficient chilling. The late-

flowering genotypes ‘7/21’, ‘Vairo’ and ‘Constanti’ showed high chilling requirements 

(890.5 CU) and are risk for growing in very warm areas where there are problems of 

insufficient chilling. But in cold areas exposed to spring frost, these genotypes have great 

values of chilling and heat requirements and may be used as parents in a breeding 

program for late bloom to avoid spring frost.  

6. REFERENCES 

[1.]  Connell, J.H.; Gradziel, T.M.; Lampinen, B.; Micke, W.C.; Verdegaal, P.S. Bloom timing 

of almond cultivars in California. Acta Hortic. 2018, 1219, 25–30, 

doi:10.17660/ActaHortic.2018.1219.5. 

[2.]  Sanchez-P; Erez, R.; Del Cueto, J.; Dicenta, F.; Marti‐nez-Gomez, P. Recent 

advancements to study flowering time in almond and other Prunus species. Front. 

Plant Sci. 2014, 5, doi:10.3389/fpls.2014.00334. 

[3.]  Bassi, D.; Bartolini, S.; Viti, R. Recent advances on environmental and physiological 

challenges in apricot growing. Acta Hortic. 2006, 717, 23–32, 

doi:10.17660/ActaHortic.2006.717.1. 

[4.]  Alonso, J.M.; Socias i Company, R. Chill and heat requirements for blooming of the cita 

almond cultivars. Acta Hortic. 2010, 814, 215–220, 

doi:10.17660/ActaHortic.2009.814.29. 

[5.]  Julian, C.; Herrero, M.; Rodrigo, J. Pollen development and chilling requirements in 

apricot cultivars. Acta Hortic. 2009, 814, 417–420, 

doi:10.17660/ActaHortic.2009.814.69. 

[6.]  Benmoussa, H.; Ghrab, M.; Ben Mimoun, M.; Luedeling, E. Chilling and heat 

requirements for local and foreign almond (Prunus dulcis Mill.) cultivars in a warm 

Mediterranean location based on 30 years of phenology records. Agric. For. Meteorol. 

2017, 239, 34–46, doi:10.1016/j.agrformet.2017.02.030. 

[7.]  Prudencio, A.S.; Martínez-Gómez, P.; Dicenta, F. Evaluation of breaking dormancy, 

flowering and productivity of extra-late and ultra-late flowering almond cultivars 

during cold and warm seasons in South-East of Spain. Sci. Hortic. (Amsterdam). 2018, 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 224 - 2020. december 7. 

235, 39–46, doi:10.1016/j.scienta.2018.02.073. 

[8.]  Prudencio, A.S.; Martínez-Gómez, P.; Dicenta, F. Estimation of chilling and heat 

requirements of early, extra-late and ultra-late almond cultivars during cold and 

warm seasons. Acta Hortic. 2018, 1229, 115–120, 

doi:10.17660/ActaHortic.2018.1229.18. 

[9.]  Ruiz, D.; Campoy, J.; Egea, J. Chilling and heat requirements of apricot cultivars for 

flowering. Environ. Exp. Bot. 2007, 61, 254–263, 

doi:10.1016/j.envexpbot.2007.06.008. 

[10.]  Luedeling, E.; Kunz, A.; Blanke, M.M. Identification of chilling and heat 

requirements of cherry trees—a statistical approach. Int. J. Biometeorol. 2013, 57, 

679–689, doi:10.1007/s00484-012-0594-y. 

[11.]  Egea, J.; Ortega, E.; Martínez-Gómez, P.; Dicenta, F. Chilling and heat requirements 

of almond cultivars for flowering. Environ. Exp. Bot. 2003, 50, 79–85, 

doi:10.1016/S0098-8472(03)00002-9. 

[12.]  Maulión, E.; Valentini, G.H.; Kovalevski, L.; Prunello, M.; Monti, L.L.; Daorden, M.E.; 

Quaglino, M.; Cervigni, G.D.L. Comparison of methods for estimation of chilling and 

heat requirements of nectarine and peach genotypes for flowering. Sci. Hortic. 

(Amsterdam). 2014, 177, 112–117, doi:10.1016/j.scienta.2014.07.042. 

[13. ] Guo, L.; Dai, J.; Ranjitkar, S.; Yu, H.; Xu, J.; Luedeling, E. Chilling and heat 

requirements for flowering in temperate fruit trees. Int. J. Biometeorol. 2014, 58, 

1195–1206, doi:10.1007/s00484-013-0714-3. 

[14.]  Alonso, J.M.; Ansón, J.M.; Espiau, M.T.; Socias I Company, R. Determination of 

endodormancy break in almond flower buds by a correlation model using the average 

temperature of different day intervals and its application to the estimation of chill and 

heat requirements and blooming date. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 2005, 130, 308–318, 

doi:10.21273/jashs.130.3.308. 

[15.]  Razavi, F.; Hajilou, J.; Tabatabaei, S.J.; Dadpour, M.R. Comparison of chilling and 

heat requirement in some peach and apricot cultivars. Res. Plant Biol. 2011, 1, 40–47. 

[16.]  Viti, R.; Andreini, L.; Ruiz, D.; Egea, J.; Bartolini, S.; Iacona, C.; Campoy, J.A. Effect of 

climatic conditions on the overcoming of dormancy in apricot flower buds in two 

Mediterranean areas: Murcia (Spain) and Tuscany (Italy). Sci. Hortic. (Amsterdam). 

2010, 124, 217–224, doi:10.1016/j.scienta.2010.01.001. 

[17.]  Richardson, EA; Seeley, SD; Walker, D. A model for estimating the completion of 

rest for “Redhaven” and “Elberta” peach trees. HortScience 1974, 9, 331–332. 

[18.]  Guo, L.; Xu, J.; Dai, J.; Cheng, J.; Luedeling, E. Statistical identification of chilling and 

heat requirements for apricot flower buds in Beijing, China. Sci. Hortic. (Amsterdam). 

2015, 195, 138–144, doi:10.1016/j.scienta.2015.09.006. 

[19.]  Németh, S. Phenological , morphological and biochemical characterizations of 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 225 - 2020. december 7. 

flower bud- and fruit development of some important apricot cultivars PhD Thesis, 

Corvinus University of Budapest, 2012. 

[20.]  Szalay, L.; Papp, J.; Pedryc, A. Diversity of Apricot Varieties Based on Traits 

Determining Winter Hardiness and Early Spring Frost Tolerance of Floral Buds. 2006, 

131–134. 

[21]  Szalay, L.; Németh, S. Phenological Processes of Dormancy in Apricot Genotypes in 

the Central Part of the Carpathian Basin. 2010, 251–256. 

[22.]  Hajnal, V.; Omid, Z.; Ladányi, M.; Tóth, M.; Szalay, L. Microsporogenesis of Apricot 

Cultivars in Hungary. 2013, 41, 434–439. 

[23.]  Bartolini, S.; Viti, R.; Laghezali, M.; Olmez, H.A. Xylem vessel differentiation and 

microsporogenesis evolution in ´canino´ cultivar growing in three different climatic 

areas: Italy, Morocco and Turkey. Acta Hortic. 2006, 701, 135–140, 

doi:10.17660/ActaHortic.2006.701.18. 

[24.]  Meier, U., Graf, H., Hack, H., Hess, M., Kennel, W., Klose, R., Mappes, D., Seipp, D., 

Stauss, R., Streif, J., van den Boom, T. Phenological growth stages and BBCH-

identification keys of stone fruit. In Growth stages of mono-and dicotyledonous plants; 

Uwe Meier, Ed.; Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, 1994; pp. 141–153. 

[25]  Weinberger, J.H. Chilling requirements of peach varieties. Proceedings. Am. Soc. 

Hortic. Sci. 1950, 56, 122–8. 

[26.]  Aron, R.H. Chilling as a factor in crop location with particular reference to 

deciduous orchards in California., Oregon State University, 1975. 

[27.]  Alburquerque, N.; García-Montiel, F.; Carrillo, A.; Burgos, L. Chilling and heat 

requirements of sweet cherry cultivars and the relationship between altitude and the 

probability of satisfying the chill requirements. Environ. Exp. Bot. 2008, 64, 162–170, 

doi:10.1016/j.envexpbot.2008.01.003. 

[28.] Pawasut, A.; Fujishige, N.; Yamane, K.; Yamaki, Y; Hitoshi, H. Relationships between 

chilling and heat requirement for flowering in ornamental peaches. J. Japanese Soc. 

Hortic. Sci. 2004, 73, 519–523. 

[29.]  Gaeta, L.; Stellacci, A.M.; Losciale, P. Comparison between two methods of 

estimation of chilling and heat requirements for flowering in almond. Acta Hortic. 

2018, 1229, 135–141, doi:10.17660/ActaHortic.2018.1229.21. 

[30.]  Scalabrelli, G.; Couvillon, G.A. The effect of temperature and bud type on rest 

completion in “Redhaven” peach. Acta Hortic. 1985, 103–112, 

doi:10.17660/ActaHortic.1985.173.13. 

[31.]  Citadin, I.; Raseira, M.C.B.; Herter, F.G.; da Silva, J.B. Heat Requirement for Blooming 

and Leafing in Peach. HortScience 2001, 36, 305–307, 

doi:10.21273/HORTSCI.36.2.305. 

[32.]  Harrington, C.A.; Gould, P.J.; St.Clair, J.B. Modeling the effects of winter 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 226 - 2020. december 7. 

environment on dormancy release of Douglas-fir. For. Ecol. Manage. 2010, 259, 798–

808, doi:10.1016/j.foreco.2009.06.018. 

[33.]  Lamp, B.M.; Connell, J.H.; Duncan, R.A.; Viveros, M.; Polito, V.S. Almond Flower 

Development : Floral Initiation and Organogenesis. 2001, 126, 689–696. 

[34.]  Aslamarz, A.A.; Vahdati, K.; Rahemi, M.; Hassani, D. Estimation of chilling and heat 

requirements of some persian walnut cultivars and genotypes. HortScience 2009, 44, 

697–701, doi:10.21273/hortsci.44.3.697. 

 

 

  



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 227 - 2020. december 7. 

Történeti tájkarakter meghatározó elemeinek feltárása a Gerecse 

térségében a tájkarakter egységekre vonatkozó minőségi célkitűzések 

megalapozásaként 

The exploration of historical landscape character’s key elements in the 

Gerecse area as a basis for quality objectives for landscape character units 

Keszthelyi Ákos Bence, Jombach Sándor 

keszthelyiakosbence@gmail.com, jombach.sandor@szie.hu 

 

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 35-43. 

ÖSSZEFOGLALÁS  

A növekvő emberi tevékenység és a biológiai sokféleség csökkenése tájaink karakterének 

változását is eredményezik. Ennek okán és az Európai Táj Egyezményben foglalt 

kötelezettségek alapján az Agrárminisztérium 2016-ban4 átfogó kutatási projekt indított, 

melynek egyik alappillére “a tájkarakter-alapú tájtipizálási rendszer hazai megalapozását 

szolgáló módszertani kutatás és tervezés-módszertani fejlesztés (TÁJKARAKTER)” nevet 

viselő fejlesztési elem. Ennek részeként az országos módszertani megalapozás és 

országos tájkarakter-egységek lehatárolása mellett a helyi szintű mintaterületi kutatás is 

megvalósult. Az egyik mintaterület a Gerecse, mely 16 Komárom-Esztergom megyei 

települést foglal magába. A mintaterületi kutatás részeként meghatározásra kerültek a 

helyi tájkarakter-egységek és a hozzájuk fűződő tájkarakter egységekre vonatkozó 

minőségi célkitűzések is. A történeti tájkarakter elemzés e területek lehatárolásának és 

tájkarakter egységekre vonatkozó minőségi célkitűzések megalapozásának céljából 

készült, melynek keretében feltárásra kerültek, azok a meghatározó tájelemek, azok az 

értékek és azok a változási folyamatok, melyek hatást gyakoroltak a táj jellegére. Ezzel a 

feltáró lépéssel elősegítettük a tájkarakterre jellemző történeti értékek beazonosítását, 

megőrzését, fenntartását, valamint meghatároztuk az aktuális változások kezelési 

lehetőségeit.  

Kulcsszavak : tájkarakter, Gerecse, tájminőség, Európai Táj Egyezmény, tájelemek 

 

  

                                                        
4 akkori nevén: Földművelésügyi Minisztérium 

mailto:keszthelyiakosbence@gmail.com
mailto:jombach.sandor@szie.hu
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1. KUTATÁSI HÁTTÉR 

Az egyre növekvő emberi beavatkozás és a biológiai sokféleség csökkenése többek között 
tájaink változását is eredményezi. A táj a természeti folyamatok és emberi tevékenységek 
kölcsönhatásában formálódik, így magában olvasztva nem csupán a természeti-, hanem 
kulturális értékeket is, melyek egyaránt, egymással kiegészülve határozzák meg tájaink 
jellegét. Ez alapján látható, hogy a táj olyan összetett fogalom, mely az élet minden elemét 
magába olvasztja, és mely sajátos karakterű területek kialakulásához vezet. E területek 
definiálásának céljából és a táj komplex védelmének céljából 2016-ban a Földművelésügyi 
Minisztérium – ma Agrárminisztérium – vezetésével indult el a KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-
2016-00001 számú, „Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és 
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai 
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című átfogó országos kutatási projekt. 

A projekt célja az Európai Táj Egyezmény 6. cikkének végrehajtása különös tekintettel 
annak “C”, illetve “D” pontjaira, melyek az Agrárminisztérium hatáskörét elsődlegesen 
érintik. A Firenzében, 2000, október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2007. évi CXI. törvény vonatkozó pontjai szerint a projekt során végrehajtandó 
feladatok a következők: 

C. “Számbavétel és értékelés 
1. Az érdekelt felek aktív részvételével, az 5. Cikk c) bekezdésének figyelembevételével, 

abból a célból, hogy bővüljenek a tájakról összegyűlt ismeretek, mindegyik Fél 
vállalja, hogy 

a) (i) számba veszi a területén található tájakat; 
(ii) elemzi jellemző vonásaikat, valamint azokat a hatásokat, amelyek alakítják őket; 
(iii) számon tartja a változásokat; 

b) értékeli az így számba vett tájakat, figyelembe véve azokat az értékeket, amelyeket 
az érdekelt felek és az érintett lakosság nekik tulajdonít. 

2. E számbavétel és értékelés folyamatai a tapasztalatok és a módszerek cseréjén 
alapulnak, melyre a Felek között európai szinten a jelen Egyezmény 8. Cikke alapján 
kerül sor. 

D. A táj minőségére vonatkozó célkitűzések 
Mindegyik Fél vállalja, hogy a számba vett és értékelt tájai számára minőségi 
célkitűzéseket határoz meg. Erre az 5. Cikk c)5 bekezdése alapján lefolytatott nyilvános 
vita nyomán kerül sor.” 

 
Az Európai Táj Egyezmény 6. cikkének “C” és “D” pontjainak végrehajtásán felül a projekt 
további célja a tájvédelmi feladatok végrehajtását megalapozó tájtipizálási rendszer 
felépítéséhez szükséges kutatás végrehajtása is.  

A meghatározott célok elérése érdekében a projekt négy különböző fejlesztési elemre lett 
bontva: 

 Nemzeti ökoszisztémaszolgáltatás-térképezés és -értékelés (NÖSZTÉP) 

                                                        
5 “A Felek vállalják, hogy kialakítják a részvételhez szükséges eljárásokat a társadalom tagjai, a helyi és a 
regionális hatóságok, valamint más érdekelt felek számára, amelyek érdekeltek a […] táj-politika 
meghatározásában és végrehajtásában” 
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 A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis 
fejlesztése (NATURA), 

 A tájkarakter-alapú tájtipizálási rendszer hazai megalapozását szolgáló 
módszertani kutatás és tervezés-módszertani fejlesztés (TÁJKARAKTER) 

 A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai 
keretek meghatározása (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA). 

 

E tanulmány a TÁJKARAKTER fejlesztési elemhez kapcsolódik, melynek előkészítési 
szakasza 2016. novembere és 2017. októbere között lezajlott, a megvalósítási szakasza 
pedig utána vette kezdetét és várhatóan 2021. márciusáig tart.  

 
A fejlesztési elem megvalósításának folyamata négy alapvető fázisból áll [1]: 

1) Országos módszertani megalapozás 
2) Az országos tájkarakter-egységek indikatív lehatárolása és leírása 
3) Helyi szintű tájkarakter-egységek lehatárolása és leírása mintaterületeken 
4) A tájkarakter rendszer alkalmazási területeinek meghatározása 

 
Mindezek eredményeként a projekt végére a következő eredménytermékek kerülnek 
elkészítésre [1]: 

 Országos Tájkarakter Tudástár 
 Tájkarakter-típus határozó 
 Módszertani útmutató  

 
A helyi szintű kutatás elvégzésére négy mintaterület6 került kijelölésre, melyek egyike a 
Gerecse, 16 Komárom-Esztergom megyei települést7 magába foglalva. E mintaterület 
hivatott reprezentálni az országban a középhegységi területek tájtípusait.  
A mintaterületi kutatás alapvető célja, hogy visszajelzést adjon az országos 
tájkarakter-egység lehatárolásra és annak módszertanára, hogy az a továbbiakban 
pontosítható legyen. Ennek megvalósításaként a Gerecse mintaterületen részletes kutatás 
került elvégzésre, mely során  

1) általános tájvizsgálat és helyzetfeltárás, 
2) történeti tájkarakter elemzés, és  
3) helyi tájkarakter-egységek azonosítása és lehatárolása  

is megtörtént. Ezek megalapozásaként terepi felmérés készült, mely során különböző 
felmérési pontokból feltáruló látványtér jellegzetességeit elemezték a kutatók, illetve a 
helyiek bevonása is megtörtént online kérdőívek és helyben tartott workshopok révén.  
 
E tanulmány a helyi szintű tájkarakter-egységek azonosításának és megalapozásának 
céljából készült történeti tájkarakter elemzés módszereit, eszközeit és eredményeit 
mutatja be, mely által beazonosíthatók a történeti távlatban állandó és változó 
tájkaraktert meghatározó elemek, tendenciák. Ezek alapként szolgálnak a helyi-szintű 
tájkarakter-egységek lehatárolásához és azok megfelelő minőségi célállapotainak 

                                                        
6 Fertő-Hanság, Gerecse, Tápió-vidék, Tiszazug 
7 Baj, Bajna, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Héreg, Lábatlan, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, 
Szomód, Tardos, Tarján, Tata, Vértestolna, Vértesszőlős 
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meghatározáshoz, melyekhez így a fenntartáshoz, védelemhez, fejlesztéshez szükséges 
beavatkozások, célkitűzések meghatározhatók.  
 
A helyi szintű mintaterületi kutatás elején a tájkarakter fogalmával foglalkoztunk, mivel 
szükséges tisztázni, mit is értünk a tájkarakter alatt. Magával a témával számos 
szakirodalom foglalkozik, de mindössze néhány igyekszik definiálni azt. Európában a 
legelterjedtebb és legelfogadottabb meghatározás szerint „a tájkarakter a tájelemek 
megkülönböztethető, felismerhető mintázata, ami az egyik tájat megkülönbözteti a 
másiktól, nem pedig jobb vagy rosszabb minősítéssel fémjelzi azokat” [2]. Ez 
megfogalmazás összhangban áll az Európai Táj Egyezményben leírtakkal, mivel az 
egyezmény is annak alapján javasolja minősíteni a tájakat, hogy az érdekeltek és 
érintettek milyen jelentőséget és értéket tulajdonítanak neki [3]. Ezek alapján a kutatási 
projektben és e tanulmányban is e fenti definíció szerint értelmezzük a tájkarakter 
fogalmát.  

2. A MUNKA CÉLJA 

A tájkarakter az a sajátos arculat, ami a tájakat megkülönböztethetővé teszi, melyben a 
biológiai sokféleség mellett a kulturális sokféleség is tükröződik. A hazai tájkarakter-
elemzés amellett, hogy eleget tesz nem csak az Európai Táj Egyezményben foglaltaknak, 
a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló hazai stratégia [4] vonatkozó 
kötelezettségeinek megvalósítását segíti, illetve a hazai szabályozási rendszerben 
általánosan alkalmazott tájjelleg-védelmet alapozza meg.  
A mintaterületi kutatás célja a helyi identitás növelése, valamint a tájak védelme, kezelése 
és tervezése érdekében a hatósági és tervezési munka során alkalmazható módszertan és 
útmutató kidolgozása. Amellett, hogy a mintaterületi kutatás eredményeként jelentősen 
bővül a tájról szerzett tudás, konkrét cél a helyi tájkarakter-egységek lehatárolása, 
adatbázisának létrehozása, mely segíti tájaink állapotának, változási folyamatainak, 
értékeinek és veszélyeztető tényezőinek azonosítását, illetve a tájkarakter-egységek 
védelmére, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó módszertan kidolgozása.  
Ebben a folyamatban a történeti tájkaraktert jellemző elemek feltárása és a jelentős 
elemek beazonosítása a helyi tájkarakter-egységek meghatározása előtt helyezkedik el, 
annak megalapozásaként. A történeti elemzés célja feltárni azokat a változási 
folyamatokat, értékes vagy meghatározó táji elemeket, melyek hatást gyakorolnak és 
mindig is hatást gyakoroltak a táj jellegére, állandó vagy dinamikusan változó elemként 
jelennek meg és segítenek a tájkarakter-egységek lehatárolásában. Ezen felül az elemzés 
célja a társadalmi-gazdasági folyamatok tájkarakterben megjelenő hatásainak 
azonosítása. Mindezek eredményeként a történeti elemzés segíti a helyi tájkarakter-
területek meghatározását, a tájkarakterre jellemző történeti értékek feltárását és 
megőrzését, valamint a jelenleg zajló változások kezelési lehetőségeinek feltárását is. 
Továbbá alapot szolgáltat a táj minőségére vonatkozó célkitűzések meghatározásához, 
azáltal hogy a meghatározó történeti elemekre vonatkozóan ajánláskat fogalmaz meg a 
feltártak alapján.  
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3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A táj jelenlegi karakterének megértéséhez, illetve a helyi tájkarakter-egységek 

meghatározásához és lehatárolásához elengedhetetlen a táj múltjának és változásainak, 

valamint a változást előidéző indikátoroknak a feltárása, feltérképezése. Ennek 

eszközeként számos adatforrás áll rendelkezésre, melyek valamilyen múltbéli állapotot 

rögzítenek, írnak le vagy definiálnak.  

Az elemzés során első lépésként a vonatkozó irodalmak, szakirodalmak kerületek 

vizsgálat alá, melyek a Gerecse mintaterület alapvető történetét vázolják és alapot 

szolgáltatnak a további idősoros elemzéseknek, beazonosítják a táji változások 

társadalmi-gazdasági vagy egyéb hátterét.  

A táji változások, funkciók feltérképezéséhez történeti térképek, felmérések kerültek 

elemzésre. A rendszerváltás előtti változások elemzéséhez a következő térképi 

állományokat tekintettük át: 

 I. Katonai Felmérés (1780-1784) 

 II. Katonai Felmérés (1806-1869) 

 III. Katonai Felmérés (1872-1884) 

 1941. Katonai Felmérés 

 Topográfiai felmérés M 1:25000 (1950-1952) 

 Topográfiai felmérés M 1:25000 (1953-1959) 

 Topográfiai felmérés M 1:25000 (1968-1980) 

 Topográfiai felmérés M 1:25000 (1980-1990) 

 Topográfiai felmérés M 1:10000 (1990) 

Pontos területhasználati adatokat 1895-1984 közötti időszakra vonatkoztatva a 

Komárom – ma Komárom-Esztergom – megyei Településsoros adatok kiadvány 

biztosított, mely hat időpontra – 1895-re, 1913-ra, 1935-re, 1962-re, 1971-re és 1984-re 

– tartalmaz nyolc kategóriára8 bontva településenként területhasználati kiterjedéseket 

hektárban megadva. Az értékek összevetése a fent említett térképekkel megfelelőnek 

bizonyult egyes változási tendenciák beazonosítására. A történeti fényképek, 

légifelvételek között pedig találhatók olyanok, melyek az egyes változásokat képesek 

reprezentálni újabb felvételekkel összevetve. 

Az 1895 előtti időszakra hiteles területhasználati, felszínborítási adatbázisok nem állnak 

rendelkezésre, így az az időszak a történeti térképek vizuális interpretációjával került 

elemzésre. 

Az 1990 utáni időszakra rendelkezésre állnak olyan térképes, illetve digitális állományok, 

melyek alapján még pontosabb elemzés végezhető. A felszínborítás vizsgálatához a 

CORINE felszínborítási adatbázis állományai kerültek felhasználásra, melyek 1990-2018 

                                                        
8 Művelés alól kivett; Nádas; Szántóterület; Kert, gyümölcsös; Szőlő; Rét; Legelő; Erdő 
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között öt időpontra – 1990-re, 2000-re, 2006-ra, 2012-re és 2018-ra – M 1:100.000-es 

léptékben térképezve tartalmaznak felszínborítási adatok számos kategóriára bontva. A 

megannyi kategória a jobb átláthatóság érdekében 10 kategóriába9 lett összesítve. A 

felhasználat térképi/légifotó állományok a pedig következők voltak: 

 Ortofotók (2000, 2005, 2010, 2015) 

 GoogleEarth nagyfelbontású (VHR) műholdfelvételek 

Mindezen adatok, adatbázisok, állományok, térképek, irodalmak felhasználásával a 

történeti elemzés folyamatában először a tájhasználatot és tájfunkciót érintő változások 

kerültek áttekintése. A XVIII. század, azaz az első térképes források előtti időszak irodalmi 

adatok alapján került összefoglalásra, a XVIII. század végétől a XX. század végéig a katonai 

felmérések, topográfiai térképek és településsoros adatok jelentették a legfőbb 

információforrást. A XX. század végétől a részletes elemzésekhez a CORINE felszínborítási 

adatbázis, illetve GoogleEarth és ortofotó felvételek szolgáltak alapul.  

Ezek alapján feltárt tájhasználati változások mentén került bemutatásra a tájkarakter 

változása. Meghatározásra kerültek a Gerecse mintaterület változással érintett területei 

és tájelemei is.  

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

A 1990 előtti és utáni elemzésekhez használt adatforrások különbsége, hogy amíg a 

településsoros adatok területhasználati adminisztratív adatok, addig a CORINE adatbázis 

felszínborítási állomány. Jelentős eltérés, hogy a területhasználat egy területen 

különbözhet az aktuális felszínborítástól (pl. egy még beépítetlen ipari terület 

területhasználat szempontjából ipari területnek minősül, de felszínborítása lehet pl. 

szántó is beépüléséig). Ezek éles váltásokat eredményezhetnek a két adat közti váltáskor, 

azonban értelmezve és külön elemezve a két időszakot a változási tendenciák 

kimutathatók és összeegyeztethetők. 

A következőkben azok a kimutatható tájhasználati változások, tendenciák kerülnek 

feltárásra, melyek a táj karakterét jelentősen befolyásolják. 

A főbb változási tendenciák áttekintése alapját képezi a későbbi történeti tájkaraktert 

meghatározó elemek, változásaik, jelentőségük feltárásában. E tendenciák között 

említendő elsőként az erdőterületek növekedése, melyek a Gerecse-hegység magasabban 

fekvő területein a történeti elemzés minden időszakában meghatározták. A 

szántóterületek szintén meghatározó elemei a mintaterület jellegének, melyek a teljes 

vizsgált történeti idősávban jelen voltak, azonban az erdőterületekkel ellentétben 

csökkennek. A beépített területek növekedése már az 1700-as évektől megfigyelhető, de 

                                                        
9 Zárt beépítés, ipari- és közlekedési területek; Nyílt beépítés, települési zöldfelületekkel; Bánya-, lerakó-, 
és építési területek; Nyílt vízfelszín, Szárazföldi mocsarak, Szántóterület; Kert, gyümölcsös; Szőlő; Gyep; 
Erdő, fás területek 
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robbanásszerű növekedésük a II. Világháború után jelentkezett a lakócélú beépítés 

igényényenek további növekedésével és a nagymértékű iparterületi beépítésekkel.  

A szőlő-, gyümölcsös- és (zárt)kertes területek igen változó tendenciát mutatnak. A XIX. 

század végén a szőlőtermesztés visszaszorult köszönhetően a filoxéra járványnak, mely a 

Gerecse szőlőterületeit is elérte [5]. A II. világháború után a zártkertek kialakításával és a 

területek újra osztásával e területek némi növekedést mutattak, azonban jelentős 

növekedés – és főként a szőlő- és bortermelés – a 90-es évektől indult el és vált a terület 

a Neszmélyi borvidék névadójává is. Jelenleg az egykori zártkertes területeken lévő szőlő-

, gyümölcsös területek felhagyása vagy művelésváltása, intenzifikációja jellemző (1. ábra). 

 

6. ábra Felhagyott kertek beszántása, a mezőgazdaság intenzifikációja, a felhagyott 
patakmenti területek cserjésedése (felvételek forrása: www.fentrol.hu, Ortofoto 2015) 

A Gerecsében a bányászati tevékenység egészen az ókori Rómaiakig visszavezethető [6, 

7], azonban kiterjedésük robbanásszerű növekedése az iparszerű bányászat 

megindulásához a XX. század elejéhez köthető. A II. világháború utáni iparosítás még egy 

lökést adott a bányászatnak a térségben és a bányák kiterjedése tovább növekedett, 

magával hozva a kiszolgáló infrastruktúra térnyerését is (2. ábra). A rendszerváltás után 

1990-től viszont kimutatható a bányaterületek csökkenése az egykori bányák 

felhagyásának következményeként. A felhagyott bányák közül némelyik utóhasznosításra 

került, számos esetben a szukcesszió végzi a dolgát a területen, így változtatva 

felszínborítást és a táj jellegét. 
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7. ábra Berzsek-hegyi és kecskekői bányák területe és infrastruktúrája az 1950-1990 
közötti topográfiai térképeken 

A Gerecse térségében további két meghatározó tájhasználat került kimutatásra. Az egyik 

a főként sík területeken elhelyezkedő ipari-gazdasági használat. Jelen esetben is a 

fordulópontot a II. Világháború jelentette, előtte a térség iparát a bányászat mozgatta és 

az azt kiszolgáló ipari létesítmények voltak jellemzőek. A háború után viszont jelentős 

növekedésnek indultak az ipari-gazdasági területek és a 90-es évekre a vizsgált 

mintaterület északi részén található Duna partjának legmeghatározóbb elemeivé nőttek 

(3. ábra).   

A rendszerváltás után az ipari-gazdasági terültek terjedése a Tata és Naszály települések 

között fekvő sík területekre tevődött át. Ugyanezen sík területek vonatkozásában 

szükséges megemlíteni a vízfelületek változásait. E síkon jelentős változások mentek 

végbe. A korai katonai felméréseken látható, hogy az Által-ér vízgyűjtő területén jelentős 

vizenyős, illetve gyepterületek voltak, azonban a fokozatos vízfolyás szabályozások 

eredményeként ezek a területek mezőgazdasági művelés alá kerültek. Ez a 

mezőgazdasági területi terjeszkedési folyamat a medence fekvésű területeken is 

végbement, ahol szintén jelentős mennyiségű gyepterület alakult át. Az 1960-as években 

a Tata-Naszály közti síkon több mesterséges halastavat is létrehoztak, mely a nyílt 

vízfelszínek jelentős arányú növekedését eredményezték. 
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8. ábra A Duna völgy iparterületeinek növekedése Lábatlan térségében 1950-1990 
közötti topográfiai térképeken 

Ezek közül a mesterséges tavak közül számos megtalálható napjainkban is Tata és Naszály 

települések között (4. ábra). 

 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 236 - 2020. december 7. 

 

9. ábra A Ferencmajori halastavak kialakulása és változása 1782-1990 

E változások, tendenciák, tájelemek és az alapvető természeti adottságok alapján 

beazonosíthatók a történeti tájkaraktert valóban meghatározó kulcsjellemzők. A táj 

karakterét a mintaterületen alapvetően határozza meg a Gerecse-hegység tagoltsága, 

illetve a fentebb említett Tata-Naszály közötti sík vidék. A hegyvidéki részek meghatározó 

elemei a kiterjedt egybefüggő erdőségek, illetve a bányaterületek, melyek a 19-20. 

században egyre jobban törték fel a homogén, hegyvidéki erdős tájat. 

A hegyek között meghúzódó medencefekvésű területen meghatározó a hullámos 

terepfelszín, mely egykor a patakok összefolyása révén jelentős gyepterületekkel 

rendelkezett. A mezőgazdaság terjedése és a vízrendezések következményében e 

természetközeli területek visszaszorultak. A meredekebb lejtőkön a 13. századtól 

megjelent a szőlőtermesztés [8] és bár a zártkertek kijelölésének és későbbi 

felszámolásának következményeként jelentősen változtak e területek mennyiségük és 

minőségük mindmáig meghatározó elem a tájban és az ott élők identitástudatában.  

A mintaterület északi részén a Duna völgyében mentek végbe a legdrasztikusabb 

változások. Az egykori ártéri erdőkkel tarkított folyópart és a meredek hegylábi erdők, 

gyepek napjainkra alig maradtak fenn. A természeti adottságok által meghatározott 

területen a beépíthető terület igen mérsékelt, azonban adottságai miatt jelentős. Az első 

markáns beavatkozás az 1800-as évek során a vasútépítés volt, mely feltöltésekkel és az 

ártéri erdők felszámolásával járt. A későbbiekben az ipari terjeszkedés, a további műszaki 

infrastruktúrák kiépítése és a lakó célú beépítés kölcsönösen serkentették egymás 

terjeszkedését, így megváltoztatva az egykori természetes Dunapart teljes karakterét. A 

Duna partjához csatlakozó meredekebb, hegylábi területeken a 16-18. században már 

jelentős szőlő- és gyümölcstermesztés folyt egészen a 19. századi filoxéra vészig, melyek 
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mindössze a 20. század végére tudtak újra erőre kapni és meghatározó elemévé válni a 

tájnak az egykori zártkertek és régi szőlőtermő dűlök rekultiválásával. 

Az alföldi területeken, melyek a Tata-Naszály menti teraszos síkon helyezkednek el 

egykor jelentős kiterjedésű vizenyős és gyepes területek voltak, illetve Tata már a 13-15. 

századtól mezővárosként funkcionált [9], mely alapján megállapítható, hogy a 

településszerű beépítés szerves részét képezte már akkortól a tájnak. A későbbiekben 

pedig a település terjeszkedése formálta markánsan a síkvidék karakterét. Emellett a 

vízrendezések eredményeként a gyepes, vizenyős területeket szántóterületek váltották 

fel, így átalakítva a terület karakterét. Emellett az 1960-as évektől újabb markáns változás 

következett, mégpedig a mesterséges halastavak kialakítása, melyek nagyrésze 

napjainkig meghatározó eleme a síkvidéknek és az ott élők identitásának is a tatai Öreg-

tóval együtt. A vízfelületekhez csatlakozó nádasok, új vizenyős területek szintén 

meghatározó elemekké váltak a tájban.  

Mindezek alapján megállapításra került, hogy a táj változásával maga a tájkarakter is 

változik. A természeti folyamatok és az emberi tevékenység által formált táj változása 

azonban nem értelmezhető egy léptékben, nincs egy alapvető szabály arra, mi mennyire 

befolyásolja egy táj karakterét. Ha Gerecse mintaterület teljes kiterjedését nézzük, 

meghatározhatók arányaiban a táj karakterének változásai, azonban az egyre nagyobb 

emberi beavatkozás ellenére is alapvetőn négy a természeti adottságokra alapozott 

tájegységre osztható a mintaterület: 

 a Gerecse-hegység hegyvidéki részeire, 

 a medencefekvésű hullámos területekre, 

 a Duna völgyére, 

 és a Tata-Naszály közötti síkvidékre. 

Minél kisebb léptékben elemezzük a tájat annál jobban kirajzolódnak a táj helyi 

karakterének változásai és a táj helyi léptékben meghatározó elemei. A Gerecse 

mintaterület négy tájegységének esetében a helyi tájkaraktert meghatározó elemeknek a 

következők bizonyultak: 

1) A Gerecse-hegység hegyvidéki részein: 

a) domborzati formák, 

b) erdőterületek (főként a természetszerű, lombos erdők) 

2) A medencefekvésű hullámos területeken: 

a) domborzati formák 

b) kisvízfolyások 

c) szántóföldi területek 

d) szőlők, gyümölcsösök (főként a kisparcellás szőlők, hegylábi zártkertek) 

3) A Duna völgyében: 

a) a Duna folyó és kisvízfolyások 

b) domborzati formák 

c) erdőterületek 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 238 - 2020. december 7. 

d) ipari-gazdasági, kereskedelmi területek 

4) a Tata-Naszály közötti síkvidéken 

a) Tavak, horgásztavak, halastavak 

b) Kastélyok, várak templomok 

c) nádas, vizenyős területek 

d) patakok, kisvízfolyások, csatornák 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A történeti elemzésekből látható, hogy a Gerecse mintaterület történetiségét 

meghatározó karakterelemek leginkább a hagyományos gazdálkodási módokhoz és a 

természeti adottságokhoz köthetők. Legmeghatározóbb elemei a kiterjedt erdőterületek, 

melyek a Gerecse hegyvidéki részein jellemzők. Stabil karakterformáló elemek a 

szőlőterületek, a szőlőtermesztésre használt dűlök, melyek a zártkerti területekkel 

vegyülnek és főként a Duna völgyében meghatározók. A bányászat, melynek megjelenése 

az ókorig visszavezethető szerves része a Gerecse hegyeinek. Ezek a bányák a látkép 

meghatározó elemei és az ott élők hagyományaiban is élnek, így identitásmeghatározó 

elemek is. Az egykor kiterjedt gyepes és vizenyős területek mára alig maradtak fenn, 

azonban újjáélesztésük és a vízfolyások menti visszaállításuk a helyiek számára is fontos 

fejlesztési elképzelés. A Tata-Naszály közötti síkvidéken a nyílt vízfelületek, állóvizek 

bizonyultak a legmeghatározóbb tájkarakter formáló elemeknek, a kulturális értékkel 

bíró beépített területek és szántók mellett. Ezek közül is kiemelkedik az Öreg-tó és az 

Által-ér vízrendszere, melyek alapvetően határozták meg a táj karakterét. A Duna 

partjának ipari beépítéséig meghatározó elemnek számítottak az ott lévő ártéri erdők, 

gyepek, melyek mára majdhogynem teljesen eltűntek.  

Mindezek figyelembevételével a leírt eredmények alapot szolgáltathatnak olyan 

tájminőségi célkitűzések meghatározásához, melyek az egykori hagyományokon és 

természetes vagy természetközeli tájkarakter elemekre építve a tájak értékeinek, 

karakterének fenntartását, rehabilitálását és tovább örökítését teszik lehetővé. A 

történeti tájkarakterhez kapcsolódó minőségi célkitűzéseket a következőképp határoztuk 

meg: 

Az erdőterületek vonatkozásában a minőségi fejlesztés alapja az őshonos és honos fajták 

alkalmazása, illetve olyan gazdálkodási módok bevezetése, újjáélesztése, melyek lehetővé 

teszik a természetes vegetáció térnyerését.  

A szőlőterületeken szintén a hagyományos gazdálkodási formák bevezetése, újjáélesztése 

a minőségi fejlesztés alapja, illetve a megmaradt területek védelme a karakterváltástól (pl. 

beszántástól, beépítéstől), a kisparcellás, kisüzemi szőlőtermesztés és borkészítés 

támogatása. A szőlőterületek és zártkertes területeket szükséges megóvni a karaktertől 

idegen beépítési módoktól és a hagyományosan kialakult karakterjegyeket előnyben 

részesíteni. 
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A bányaterületek szerves részét képezik az ott élők identitásának, így nem csak a táj 

karakterét befolyásolják, hanem a helyiek mindennapjait is. Ennek okán a felhagyott 

bányaterületek minőségi javítása érdekében a rekreációs, szemléletformáló hasznosítás 

és lehetőségekhez mért természetes vegetációk visszaállítása járul hozzá a táj értékeinek 

megismeréséhez és fenntartásához.  

A vízfolyások és a part menti vegetáció szerves egységet alkotnak, így jövőbeni kezelésük 

is együtt értelmezhető megfelelő módon. Mivel a vízrendezés és ezáltal a szántók 

térnyerése egyik oka a vízfolyásmenti vegetáció eltűnésének, ezért a minőségi 

célkitűzések alapja a part menti karaktermeghatározó vegetáció rehabilitálása, ezáltal 

pedig a vízfolyások vízminőségének védeleme.  

A dombsági gyepes, vizenyős területeket illetően a minőségi fejlesztés mellett a 

mennyiségi növelés is szerepet játszik. A mezőgazdaság meredek területeken való 

visszaszorításával a mennyiségi célok elérhetők, illetve a hagyományos állattartás, 

gyepgazdálkodás újjáélesztése és támogatása révén a minőségi fejlesztés is kivitelezhető. 

A vízfolyásokhoz hasonlóan az állóvizek minőségi fejlesztése is elképzelhetetlen azok 

partjának fejlesztése nélkül. Elengedhetetlen a part mentén a természetes vagy 

természetközeli vegetációk megtartása és mennyiségi növelése, mely a víz minőségének 

javítását is eredményezi, ezáltal pedig a vízi élővilágot is pozitívan befolyásolja. Ezek 

eszköze a megfelelő pufferzóna kialakítása, ezzel együtt a partmenti vegetációk 

megtartása és védelme a beépítéssel szemben.  

A Duna part ártéri erdőinek szinte teljes eltűnése az ipari terjeszkedés okán a táj 

karakterének teljes átváltozását okozta. Azonban jelenleg számos ipari terület 

alulhasznosított, így a minőségi javítás eszköze e területeken az ártéri vegetációval 

történő rehabilitáció, ezáltal a terület karakterének váltása. 

A fejlesztési irányok kijelölésével és konkretizálásával, olyan tájkarakter-egységek és 

hozzájuk tartozó minőségi célkitűzések határozhatók meg, melyek hozzájárulnak tájaink 

fenntartható kezeléséhez és táji értékeink megóvásához. 
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ABSTRACT  

Human activities are considering an essential anthropogenic change that has its impact 

on the earth’s surface, which is affected the ecosystem functions. Most countries of the 

world are witnessing changes in land use due to an increase in population, and the 

associated changes in lifestyle and economic policies. However, Land-use decisions can 

change suddenly in response to shocks, and armed conflicts are among the most drastic 

and globally frequent shocks [1]. This research aims to observe the changes in the land 

use that occurred in different areas in Syria since 2011, in order to understand the impacts 

of the Syrian crisis on the land use.  

 

Keywords: landscape character, agricultural lands, armed conflict. 

1. INTRODUCTION  

Over the last three centuries, human activities have controlled the earth’s land surface, 

and progressively changed the area that can be said to be in a ‘natural’ or ‘semi-natural’ 

state, And that has great effects on the environment in different scales, both locally where 

it takes place, and at the planetary scale via climate change and other mechanisms [2]. 

Land use has great benefits for humans as it generates social and economic movements, 

but on another side, it might have negative ecological impacts by altering ecosystem 

functioning [3]. Therefore, understanding the effects of land-use changes an essential 

work in order to reduce the improper results of human-environment interactions 

especially in the time of crises and armed conflicts  because it is difficult to predict the 

course of events and their repercussions on the ground. 

2. OVERVIEW OF THE SITUATION  

The crisis in Syria has begun in March 2011, but soon it turned into an armed conflict that 

included most of the Syrian cities, and this had a big negative impact on the land use as a 

result of several factors such as the severe destruction of the infrastructure and the 

displacement of a large number of people from the conflict areas to the safer places, in 

addition to the lack of resource management as a result of the economic downturn due to 

the blockade imposed on the country, in this research the focus will be on three main 
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points which show a direct relation between the Syrian crisis and land use changes as a 

result as the following:  

 

- crisis Impacts on agriculture lands  

Before the outbreak of the crisis in 2011, Syria was considered one of the countries with 

high agricultural production. In the last decades, the third of Syria's area was covered with 

agricultural lands of about 6.5 million hectares, with various types of grains, cotton, 

vegetables, and fruit trees, and the number of workers in the agricultural fields was 

estimated at 20% of the population. It used to be a sector insuring sources of livelihood 

for half of the population. However, after 2011, due to armed conflicts, especially in the 

eastern and northern regions, which were considered the two most important areas in 

agricultural production in Syria, people began to migrate to other areas, where the 

situation was safer. According to the United Nations report in the year of  2019, the 

number of displaced people was estimated at 6.5 million people, consciously, food 

production decreased by 40%, compared to pre-conflict levels [4], and desertification 

increased by 10% during the past five years, due to the difficulties that faced the 

agricultural sector since the beginning of the crisis in Syria, such as the shortage of 

fertilizers and pesticides and their high prices, which led to the high costs of agriculture, 

as well as, the difficulty of covering production costs, and the shortage of agricultural 

machinery as a result of the war, also, higher prices for agricultural machinery 

maintenance. The farmers can no longer bear the costs of maintenance. All this pushed 

many farmers to abandon their lands and move to live in other areas and work in other 

professions, as a consequence, the landscape character has changed as a large area of 

agricultural land was transformed into deserted land, and the losses of the agricultural 

sector in Syria were estimated at 16 billion dollars from 2011 until 2017 [4].  

- crisis impacts on urban areas  

As we mentioned in the previous section, and due to the armed conflict and the great 

destruction inflicted on many Syrian cities, the number of the displaced population who 

went to safer places exceeded 6 million. This increased pressure on the urban areas where 

the displaced had taken refuge. This fact imposed a rapid move by the government to 

present plans and solutions to accommodate the sudden population increase. 

Unfortunately, this was at the expense of the green infrastructure and the green perimeter 

of urban areas. The use of many green areas which played an important role in the 

ecosystem was replaced by residential, commercial and industrial uses. For example, 

according to the United Nations report, about 1,000,000 displaced people reached the 

coastal region in Syria, which includes the governorates of Latakia and Tartous, until 2017 

[5]. As a result of this sudden and rapid population increase, The ratio of urban areas 

expanded to 11% , and the proportion of the industrial areas increased by 20 %, While 

the percentage of green areas decreased by 15% , and the annual agricultural production 
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in the coastal region of Syria decreased by 11% as a result of changing the use of many 

agricultural lands and establishing urban projects. 

- crisis impact on water resources 

The armed conflict in Syria has greatly affected water resources, and led to a weakness in 

managing these resources, as a result of the severe destruction of many water 

infrastructures such as the irrigation canals, and the large number of water stations which 

went out of service, which resulted in big degradation in the water system in general, 

especially that the agriculture sector in Syria rely heavily on irrigation due to irregular 

rainfalls in particular in the northern governorates [6].Consequently, a radical change has 

occurred in the agricultural methods, and many areas have turned into rainfed crops 

instead of irrigated crops, because of the high cost of other irrigation methods. Also among 

the serious consequences was the decrease of the groundwater level in Syria to low levels, 

as a result that many agricultural areas have turned to dependence on groundwater due 

to the lack of irrigation water reaching them, which led to a significant reduction in the 

area of wetlands. And turn it into a dryland.  

3. CONCLUSION  

According to this research, we have found a great relationship between crises and changes 

in land use. The changes must be taken into serios consideration because of its significant 

impacts on ecosystems, agriculture, water management and on landscape character. The 

effects of the crisis do not stop at the borders of the crisis region but extend to affect a 

large scale. Solutions to stop the negative impacts of crises and conflicts are considered to 

be one of the most important matters for preserving the environment. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A politejsav (polylactic acid-PLA), olyan alifás termoplasztikus poliészter, ami a 

biodegradálható bioműanyagokhoz sorolható. Tejsav monomerekből épül fel, aminek 

előállítása megújuló energiaforrások (keményítő, kukorica és rizskeményítő) 

felhasználásával biológiai úton történik, mikroorganizmusok segítségével.  A végtermék 

kialakulása termikus polikondezációval és gyűrűnyitásos polikondenzációval valósulhat 

meg (iparban elterjedtebb, mert nagyobb mennyiségben előállítható). A polimerek 

bontására egyre több lehetőség nyílik, ilyen a biológiai bontás is. Biodegradáció során a 

polimerváz bontása mikroorganizmusok által szintetizált enzimekkel történik. Az így 

építőelemeire bontott polimert a mikroorganizumusok energiaforrásként képesek 

továbbhasznosítani. A biodegradációnak három fázisát különböztetjük meg: mikrobák 

megtapadása a bioműanyagon, fragmentálás és mineralizáció. A kísérletek során az egyik 

legfontosabb lépés a biológiai bontási folyamatok hátterének a megismerése. Ehhez 

először is természeti mintákból származó (komposzt, korhadó fa, stb.) 

mikroorganizmusok beszerzését követően törzsszelekció céljából előkísérleteket kell 

végezni a politejsav bontásának tesztelésére. Ezt követő lépés az alkalmazott 

mikroorganizmusok enzimkészletének a feltérképezése, mivel a természetes polimerek 

bonthatósága összefüggésbe hozható egyes mikroorganizmusok proteolitikus és 

lipolitikus (lipáz, kutináz) enzimaktivitásával. Az előzetesen szelektált mikroorganizmus 

törzsek segítségével a PLA és PLA kompozitból álló bioműanyagok mikrobiális 

bonthatóságának vizsgálata. 

Kulcsszavak: PLA, biodegradáció, bioműanyag, enzim, Aspergillus  

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A modern életvitel komfortossága miatt nélkülözhetetlenné vált a műanyagok használata 

(ruhaipar, építőipar, orvostudomány, csomagoló- és élelmiszeripar), miközben az 

előállításuk le is előzte az összes többi anyag gyártását.  A műanyagok előnyös 

tulajdonságaik miatt (szilárdság, merevség, keménység stb.) könnyen és sokoldalúan 

felhasználhatóak, ugyanakkor a használatukat követő sorsukat tekintve, mivel a 

természetben nagyon lassan, részben (vagy nem) bomlanak le, súlyos szennyezést 
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okoznak a világ minden részén [1,2]. Az Európai Parlament által 2019-ben elfogadott 

rendelete (2019/904 sz. direktíva) szerint az Európai Unió területén 2021-től 

fokozatosan át kell állni a petróleum alapú műanyagok használatáról az alternatív 

megoldásra a környezetszennyezés csökkentése érdekében. Ilyen alternatív és egyben 

környezetbarát megoldás lehet a műanyagok kiváltására a biológiai eredetű (megújuló 

erőforrásból származó) és biológiailag lebontható anyagokból történő, úgynevezett 

bioműanyagok használata [2,3]. E téren a tejsavból poliészterezéssel elállított hőtűrő 

politejsav (PLA) előállítása iparilag már megoldott, azonban gazdasági szempontból 

(költséges az előállításuk, szabályozott környezetben ipari komposztálókban bonthatók) 

versenyképesnek még nem tekinthető [3]. Az elmúlt néhány évben a kutatások egy része 

a különböző, olcsóbb és természetes biopolimerek bevonásával (keményítő, cellulóz, 

erdészeti-, mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok stb.) történő PLA alapú 

biokompozitok előállításának fejlesztésére irányult.  Ugyanakkor a politejsav lebontási 

folyamatáról kevés információ áll rendelkezésünkre, ezért is ez a kutatómunka választott 

témája.   

2. A MUNKA CÉLJA 

A munka céljaként PLA alapú bioműanyagok komposztból izolálható 

mikroorganizmusokkal történő biodegradálásának tanulmányozását, illetve a biológiai 

bontási folyamat optimális körülményeinek kialakítását terveztük, amelyhez az alábbi 

feladatokat fogalmaztuk meg: 

 Különböző természeti mintákból izolált termofil mikroorganizusok PLA-bontó 

teljesítményének vizsgálata. Törzsszelekció.  

 Az alkalmazott mikroorganizmusok enzimkészletének a feltérképezése 

 PLA és PLA-kompozit biológiai lebonthatóságának tanulmányozása a szubmerz, 

illetve szemi-szubmerz körülmények között.  

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

Alkalmazott Aspergillus törzsek: Aspergillus niger F00714, A. niger F00721, A. niger 

F00671,  

A. niger F00735, A. niger IMI 303386, A. niger F00632, A. niger F00770, A. brasiliensis 

F00892, A. awamori F00720, A. awamori F00030. A törzseket a NCAIM Budapest 

biztosította. 

Alkalmazott tápközegek: Törzsfenntartáshoz Potato Dextrose Agar (Oxoid CM0139).  

Növekedésvizsgálathoz sterilen átmosott PLA gyöngyel kiegészített (sterilezés után) 

minimál szilárd tápközeg [4] törzsszelekció céljából. 

Lipolitikus [5] és proteolitikus [6] enzimvizsgálat szilárd tápközegen történt 

agardiffúzióval, 28°C, 1 hét inkubáció.  
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Szemi-szubmerz bontáshoz Basal medium használata [7]. Sterilezés után 5% PLA 

kiegészítés, ami a szénforrást biztosítja. 5tf% konidíum szuszpenzióval történő beoltás, 

28°C, 160 RPM. 

PLA bioműanyag és PLA-5%-os keményítő biopolimer keverék 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

Törzsszelekció céljából előkísérletek szükségesek a politejsav bontásának tesztelésére, ez 

az alkalmazott mikroorganizmusok PLA hasznosításának vizsgáltatával történt szilárd 

tápközegen. A teszt során alkalmazott minimál tápközegben egyetlen szénforrásként a 

PLA szemcse szolgált! Mindegyik törzsnél képződtek fonalasgomba konídiumok, amelyek 

a PLA szemcséket is benőtték. Ebből az következtethető, hogy ezek a törzsek képesek a 

PLA-t hasznosítani, mint szénforrást! A mikroorganizmusok enzimkészletének a 

feltérképezése során vizsgálatra került a mikroorganizmusok proteolitikus és lipolitikus 

(lipáz, kutináz) enzimaktivitásuk. A proteolitikus enzimszkrínelés az agardiffúziót 

követően (28°C, 7 nap inkubálás) az enzim meglétét a feltisztulási zóna jelezte, illetve, egy 

idő után a konídiumok is megjelentek. A lipolitikus enzimaktívitás vizsgálatánál, ahol 

szintén agardiffuziót alkalmazva a Kongó vöröst tartalmazó agar a kifakulás mellett a 

konídiumok megjelenése is a lipolitikus enzim meglétére utalt. Az előzetesen szelektált 
mikroorganizmus törzsek segítségével a PLA és PLA kompozitból álló bioműanyagok 

mikrobiális bonthatóságát szemi- szubmerz körülmények között vizsgáljuk! Ez még 

jelenleg is folyó kísérlet, amely során rendszeres mintavételezés mellett HPLC technikával 

a polimerláncból felszabadított tejsavat és a kísrélet befejeztével a tömegváltozást 

vizsgálva megállapítható a bontás hatékonysága! 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

Remélhetőleg az új biodegradációra alkalmas mikroorganizmus törzsek szelektálásával, 

majd ezen törzsek hatásfokának növelésével, illetve a témában szerzett ismeretek 

bővítésével, ígéretes alapot ad a politejsav alapú bioműanyagok biodegradálhatóságának 

fejlesztésére, léptéknövelésére. 
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ABSTRACT 

Section Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn (syn. sect. Fimbriatum Boiss.) of the genus 

Dianthus is composed of approximately 30 perennial species distributed mainly in 

Eurasia, with one of the main diversification centres in the Carpatho-Pannonian region. 

Native species of the section live on rocky outcrops, in sandy grasslands and meadows. 

The main features of the species are the fimbriate (feather-like) petals of white or pink 

colour which discriminate them from other sections of the genus Dianthus. Species of 

section Plumaria are of relatively recent origin undergoing rapid evolution. Their 

morphological uniformity makes macro- and micromorphological determinants for their 

separation unreliable.   

Dianthus arenarius L. and Dianthus serotinus W. ET K. of the section Plumaria are 

protected species in the Pannonian ecoregion of the European Union. According to the 

Hungarian red list Dianthus arenarius is mentioned as “data deficient”, while Dianthus 

serotinus is considered “near threatened” species. In Hungary, so far Dianthus arenarius is 

found in a single locality, in the pine forest of Fenyőfő. Dianthus arenarius is a Würm stage 

relict species. Its occurrence in Fenyőfő was first mentioned by Baksay Leona on a 

morphological and cytological basis. The author described the population as subsp 

borussicus, and according to her it is probably migrated south from the Baltic at the time 

of the last glaciation. However, determining its exact distribution across the country 

requires further investigation. The presence of this Baltic species in Fenyőfő serves as one 

important support for the indigenousness of the pine forest in Fenyőfő. Dianthus serotinus 

is a more widespread, Pannonian endemic species characterizing the sandy dune areas of 

Hungary.  

 

Polyploidy is common in Dianthus sect. Plumaria. Both tetraploids and hexaploids have 

been reported for D. serotinus and D. arenarius. The goal of this study is to determine the 
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ploidy level of the individuals in the studied Hungarian populations of Dianthus arenarius 

and D. serotinus. 

 

Dianthus arenarius samples were collected from two subpopulations from Fenyőfő . 

Dianthus serotinus samples originate from three natural localities (Farmos, 

Szigetmonostor and Tatárszentgyörgy), while one ex situ collection from the Soroksár 

Botanical Garden was also sampled. Ploidy level of 78 individuals, (9-23 per population) 

were determined using an Olympus BX51 microscope.  

Our results revealed that the subpopulations of Dianthus arenarius from Fenyőfő 

consisted of both tetraploid (2n=60) and hexaploid (2n = 90) individuals, while all the 

studied Dianthus serotinus populations consisted of exclusively hexaploid individuals.  

 

Kulcsszavak: chromosome, Dianthus, polyploidy, cytotypes, endangered 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A Falling Stones (FaSt) transzpozon a Prunus fajok génekben gazdag, eukromatin 

régióiban gyakori előfordulást mutat. Mozgó genetikai elemként képes egy gén funkcióját 

tönkretenni és ezzel megváltoztatni a gén kifejeződését. Az NCBI BLAST analízise során a 

FaSt egyik kópiáját megtaláltuk a cseresznye R2R3-MYB F1 gén második intronrégiójában. 

Az adatbázisban csak a Lapins fajta szekvenciája érhető el, ezért cseresznye- és 

meggyfajták, valamint rokon Prunus fajok egyedeit teszteltük az inszerciós mutáció 

jelenlétére. Két primerpárt terveztünk a transzpozíciót határoló régiókra. A 82 mintából 

mindössze 5 esetben nem jelent meg a FaSt beékelődés, így az inszerció előfordulása 

rendkívül nagymértékű, ezért felbukkanása a fajok kialakulásának korai stádiumában 

következhetett be. 

Kulcsszavak: FaSt transzpozon, Prunus, MYB transzkripciós faktor 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A csonthéjas gyümölcsfajok genomjában a Falling Stones (FaSt) nem autonóm, de 

feltehetően jelenleg is aktív transzpozon előfordulása kifejezetten gyakori, különösen a 

génekben gazdag régiókban [1]. Az inszerciós mechanizmus egyik meghatározó eleme 

lehet az adeninben és timinben gazdag szakaszokba történő beékelődés, ami a növényi 

intronokra kifejezetten jellemző [2], Ugyanakkor ismert olyan eset is, ahol egy kódoló 

régióba történő „beugrás” a gén funkcióját tette tönkre, így jelentős fenotípusbeli 

változást is okozott. A kajszinál az öntermékenyülési képességet az SFBC-allélban 

azonosított FaSt egyik kópiájának inszerciós mutációja idézi elő, ami egy korai stop 

kodont okoz a leolvasási kereteltolódás miatt [3]. A poliploidizáció következtében 

általában megnő a kromoszómaátrendeződések, ezen belül a transzpozíciós események 

gyakorisága is [4]. Még egyelőre nem tisztázott, hogy a FaSt transzpozon milyen szerepet 

tölt be a génszabályozási mechanizmusokban, megváltoztatja-e a környező DNS-régió 

metilezettségi mintázatát, milyen kis RNS szekvenciákat kódolhat, ezek esetleg milyen 

célgénekre hatnak, továbbá milyen hatással lehetnek a gének expressziójára. Gyakorisága, 

egyes génekben történő felbukkanása evolúciós kérdésekben is érdekes lehet, hiszen 

jelenléte a genetikai variabilitás növeléséhez is hozzájárul [5]. 
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2. A MUNKA CÉLJA 

Az NCBI BLAST analízise során a FaSt egyik kópiáját megtaláltuk a cseresznye R2R3-MYB 

F1 gén második intronrégiójában. Az adatbázisban csak egy cseresznyefajta (Lapins) 

szekvenciája érhető el, így munkánk célja az volt, hogy feltérképezzük: ez a mutáció 

milyen gyakorisággal fordul elő nagyobb számú cseresznye- illetve meggyfajták vizsgálata 

során. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Összesen 17 cseresznye- (Prunus avium L.), 45meggyfajtát (Prunus cerasus L.), illetve 20 

rokon Prunus faj egyedeit vontuk be a vizsgálatba. A minták a Szent István Egyetem 

Soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdaságából, a NAIK Gyümölcs- és 

Dísznövénytermesztési Kutatóintézetéből, illetve a Hrotkó és mts. (2020) közleményben 

megjelölt különböző begyűjtési helyekről származnak. A DNS-izolálás és a PCR 

körülményei a Halász és mts. (2014) által megadott paraméterekkel azonos. A felhasznált 

primereket az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat A R2R3-MYB F1 gén szekvenciája alapján tervezett primerek. A primerek 

elnevezése utal az exon- vagy intronrégió kötődési helyhez. 

A tervezett primerek Szekvencia 

MybF-Ex2 5ˊ GCATGCTTCTCTGGGAAATAG 3ˊ 

MybF-int 5ˊ GCTAGATTGGTCAGTGCCCAAG 3ˊ 

Myb-RevEx3a 5ˊ GACTTGCTATCAAAGACCAC 3ˊ 

Myb-RevEx3b 5ˊ CAGTAGTTCTTGATTTCATTATCGG 3ˊ 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

A GU938682.1 génbanki azonosító számú szekvencia alapján primereket terveztünk az 

inszerció kimutatására. Forward primereket mind az exon, mind pedig az intron régióra 

terveztünk a specifitás biztosítása érdekében, a reverz irányúak az exonhoz kötődnek. Hat 

mintán teszteltük a működésüket, illetve a reakció körülményeit. Ezt követően összesen 

82 mintán végeztük el a vizsgálatot 2 primerkombinációban. Az inszerció jelenléte a MYB 

gén exonrégiójára tervezett primerekkel 1291 bp, intronrégióra tervezett primer 

esetében 667 bp méretű fragmentumot eredményez, míg a hiánya 942 bp, illetve 318 bp 

ugyanezen primerekkel. 

A vizsgált 45 tetraploid meggyfajta és -hibrid közül mind a 45 esetben kimutatható volt 

az inszerció. Tizenegy genotípus esetében (5., 7., 10., 16., 17., 24., 25., 26., 28., 29., 33.) 

mind a 4 allél hordozza az inszerciós mutációt, míg 34 fajtánál mindkét változat előfordul 

(1. és 2. ábra). 
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1. ábra A FaSt transzpozon inszerciójának kimutatása meggyfajták és -hibridek 

esetében. Az inszerció jelenléte a MYB gén exonrégiójára tervezett primerekkel 

(fent) 1291 bp, intronrégióra tervezett primer esetében 667 bp. M: méretmarker, 

GeneRuler 1 kb ladder (Thermo Scientific). 

 

2. ábra A FaSt transzpozon inszerciójának kimutatása meggyfajták és -fajtajelöltek 

esetében. Az inszerció jelenléte a MYB gén intronrégióra tervezett primer esetében 

bal oldalon, míg az exonrégiójára tervezett primerekkel jobb oldalon látható. M: 

méretmarker, GeneRuler 1 kb (Thermo Scientific). 

A 17 cseresznyefajta mindegyikében megtaláltuk az inszerciót, ráadásul az összes 

homozigótának bizonyult (3. ábra). 
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3. ábra A vizsgálatba vont 17 cseresznyefajta mindegyike homozigóta állapotban 

tartalmazza az inszerciós mutációt, és a tetraploid P. pseudoceraus faj egyik 

genotípusában is (15.) csak az inszerció jelenléte látható minden allél esetében.  

Fent: a MybF-int és Myb-RevEx3a, lent: MybF-Ex2 és Myb-RevEx3a primerkombinációk 

eredményei láthatóak agaróz gélen. M: méretmarker, GeneRuler 1 kb és 100 bp ladder 

(Thermo Scientific). 

A Prunus nemzetség különböző magyarországi területekről származó (Hrotkó és mts. 

2020), eltérő ploidszintű egyedeit is ellenőriztük (4. ábra). A 19 mintából 5 esetben (2., 

15., 16., 17. és 19.) nem fordult elő a transzpozon, a többiben megjelent. Három esetben 

(1., 4., 13.) csak inszerciót tartalmazó allélt detektáltunk, míg 11 mintában a FaSt kópiát 

tartalmazó és nem tartalmazó allél is jelen volt. 

 

4. ábra Különböző begyűjtési helyekről származó [6], eltérő ploidszintű Prunus fajok 

egy-egy egyedének mintázata a FaSt inszerció megjelenéséről. Fent: a MybF-int és Myb-

RevEx3a, lent: MybF-Ex2 és Myb-RevEx3a primerkombinációk eredményei láthatóak 

agaróz gélen. M: méretmarker, GeneRuler 1 kb ladder (Thermo Scientific). 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Összesen 82 különböző eredetű és eltérő ploidszintű Prunus nemzetségbe tartozó 

genotípust vizsgáltunk. Mindösszesen 5 olyan esetet találtunk, ahol a FaSt transzpozon 

nem ékelődött az R2R3-MYB F1 gén második intronrégiójába. Ezek alapján arra 

következtethetünk, hogy a gyakorisága rendkívül nagymértékű. Mindez azt valószínűsíti, 

hogy az inszerciós mutáció a fajok kialakulásának korai stádiumában következett be. 
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ABSTRACT 

Urban Heat Island (UHI) has been widely demonstrated in many regions and cities. During 

the last four decades, thousands of publications have been published in various academic 

databases. Although many investigations have been detected from the literature reviews, 

it still does not understand the holistic analysis. Thus this study applied the bibliometric 

method to explore the current research and the perspective of future trends. In this study, 

we investigated UHI-related research evolution from 1975 to 2020 from the Web of 

Science (WoS) database; through the keyword plus cluster analysis, we illustrated the 

historical evolution of the research topic of urban heat island effect: The three main 

research phases of urban heat island: 1) The initial research was mainly the definition, 

analysis, and characteristics of the heat island; 2 ) With the advancement of science and 

technology, studies mainly focused on the innovation of methods and the diversification 

of scales, and the performance and simulation of different scales; 3) With the maturity of 

research, the investigations were biased towards strategies for mitigating and adapting 

heat islands and improving human comfort and health. This article reviewed the heat 

island effect's research progress and provided references for future research on the heat 

island effect. 

 

Keywords: Urban heat island, Bibliometric, Web of Science, Illustration, Research 

changes 

 

INTRODUCTION  

Urban heat island (UHI) was first discovered by Luke Howard in 1818, which refers to the 

phenomenon that cities' temperature is higher than its surrounding rural areas [1]. 

Generally, the traditional heat island measurement is called "canopy layer urban heat 
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island," which exists in the layer where people live, from the ground to below the tops of 

trees and roofs [2–4].  

 

Bibliometrics review is a common research tool for comprehensive analysis[5–7]. The 

early stages of research can extract important information, such as the development 

process, research trends, research status, hot issues, important research articles, and 

major contributors to the research field[8]. To provide a basis for mastering the research 

field and formulating research plans in a short time. This method has been used to explore 

and visualize scientific research progress in many fields, for example. Social indicators 

survey, urbanization process research, sustainable landscape research and other fields. 

So far, according to the search results of Web of Science (WoS) and Scopus, the research 

of bibliometrics and visualization methods for in-depth research and revealing the latest 

trends and developments of UHI research is still insufficient [9,10]. Besides, the co-

occurrence keyword analysis of bibliometric reviews provides a comprehensive research 

tool that can be used in conjunction with a specific system evaluation framework (the 

basic mechanism of UHI research). 

 

In this research, we used bibliometric analysis and visualization tools (VOSviewer1.6.1.5, 

Bibliometrix 3.0) to map the global research status and frontier trends of UHI research 

from multiple angles to provide researchers and related personnel with information on 

this topic. Bibliometrics software can analyze and illustrate the current process of urban 

heat island research changes, the combination of disciplines and fields, and the 

distribution and central focus of global research. Establish a framework for a 

comprehensive and in-depth understanding of urban heat island research. 

AIMS 

The four specific goals of this research are: 

(1) Reveal the overall development of UHI research by analyzing the publications in the 

WoS category and the temporal and spatial changes of the research, and analyze the 

relevant information of heat island research from multiple angles. 

(2) Analyze the important publications and scholars of the research, and quickly 

understand the subject for the initial researchers; 

(3) Analyze the current research focus and frontier trends of the subject in this field, and 

look forward to future research trends and concerns. 

METHOD AND MATERIALS 

Data collection  

This research applied the web of science (WoS) as the database. Studies showed that the 

WoS database focuses on the natural science area, although it contains fewer categories 

than Scopus[11,12]. Urban heat island is a topic that mainly belongs to environmental 

science and atmospheric science.  
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Follow the searching regulation of WoS, we used the keywords "urban heat island" or 

"urban heat island " or "urban heat islands*" "city heat island*" "city heat islands" or 

"UHI*" as the conditional base, the period is selected from 1975-2020. Moreover, we also 

only choose the core database of WoS. Then we gained all the publications records, 

including the title, authors' affiliation, keywords; abstract; citations, and other properties. 

After that, we exclude the publications, which are not the research areas from the 

recordings. For example, the subject belongs to the cell, toxicology, industrial, business, 

psychology, etc. After refined data and the content control was carried out, we finally 

obtained 7808 useful recordings (Figure 1).  

 
Figure. 1 Type classes of the publication from 1975-2020 

 

For the methodology, we used the bibliometrics software Vosviewer 1.6.15 [13] and 

Bibliometrix 3.0[14] to analyze and illustrate the publication's information; use the main 

function analysis methods include co-author analysis, co-occurrence analysis, co-citation 

analysis, and coupling analysis.  We presented the scientific productions from 1975 to 

2020—the most relevant authors, articles, institutions, countries, and collaborations 

globally. In addition, use QGIS 3.16 software to generate geographic visualization maps. 

RESULTS  

This study based on the Web of Science (WoS) core database, used the keyword "urban 

heat island" or "urban heat island " or "urban heat islands," "city heat island," "city heat 

islands," or "UHI" as the conditional searching bases from 1975-2020(Figure 2), we 

extracted full information of all the recorded and then analyzed and illustrated the 

scientific output; citations; subject categories; major journals; outstanding keywords; and 

leading countries, institutions, authors, and research collaborations.  
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Figure.2 Word cloud of the publication from 1975-2020 

 

We found that: 1) There are 7808 publications from 1975 to 2020, which belongs to 57 

types of subjects; from 1620 sources (Journals, Books, conferences paper, etc.), the 

references number is 147,611, totally 15,824 authors published their work. 2) The most 

relevant top three journals are Energy and Buildings; Building and Environment; urban 

climate. Chinese Academic of Science (561,5.63%) and Arizona State 

University(222,2.12%) were the top 2 research institutions. China(19.95%), the U.S.A. 

(15.86%), and Italy (5.01%)were the top 3 countries that have the most publications in 

UHI. Weng QH and Santamouris M were the two most prolific authors.  3) The top 9 

disciplines include environmental science (2150; 27.54%), atmospheric science (2061; 

26.40%), building science (1181; 15.13%), remote sensing (973; 12.46%), energy and 

fuel (948; 12.40%) , Civil engineering (948; 12.14%); Green sustainable science 

technology (682; 8.73%), engineering environment (584; 7.48%), earth science (525; 

6.72%).4）Oke T.R. (5989 times) and Santamouris M (3089 times) were the most-cited 

authors in the citation aspect. The most cited top 3 sources are  Energy and buildings; 

Building and Environment; Atmospheric environment. the most cited top 3 institutions 

were the Chinese academy of science, Arizona state university, and Nanjing University.5) 

Research trends from the keywords clusters: FROM 1975-2012; the main topic is 

vegetation and UHI; UHI model; temperature measurement; from 2013-2020; the main 

topics were: Urban heat island and its impact, mitigation; impacts. In the future, the main 

trends may still the adaptation to the urban heat environment 
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ABSTRACT 

The exact definition of the quantity of the nutrition-physiologically important macro 

components of mushrooms and essential of the high endogenous compound content for 

health protection are a key task of the quality control. The reducing components of 

Pleurotus ostreatus can inhibit or delay the effects of oxidative damage, therefore they 

play an important role in maintaining in human phsiology. During the research process, 

was used the activity of enzymes participating in antioxidant defense (peroxidase, 

polyphenol oxidase) and polyphenol content known from non-enzyme defense to 

describe the reducing properties of Pleurotus ostreatus cultivars, along with the FRAP 

method based on ferric reducing capacity. The near-infrared technique (NIR), it can be 

seen more often that this green chemical method is used for quality control and origin 

identification of different types of mushroom species varieties. According to our results it 

can be concluded, that there is a strong connection between the measured parameters 

and the individual candidate varieties, based on which we can choose the Pleurotus 

ostreatus cultivars deemed best composition. To the best of our knowledge, no such 

studies have been performed in closely related oyster mushrooms. 

 

Keywords: Endogenous compound, Pleurotus ostreatus cultivars, FT-NIR, oxidative 

damage 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Mushrooms have had an important role in the human nutrition for thousands of years. 

Due to the excellent nutritional biological value of the mushrooms, to which their valuable 

high endogenous compound content, contributes to proper nutrition and health 

protection.  

Cultivated mushrooms are in the focus of attention nowadays due to the economic and 

nutritional significance of mushroom cultivation. The cultivated Pleurotus ostreatus 

mushrooms contain protein, free amino acids, minerals and additionally endogenous 

materials with specific antioxidant effects, primarily compounds containing 

polyphenols[1,2]. The physiology of cultivated mushrooms, and their yield capacity are 

influenced by environmental stress, so the knowledge of  the elements of their immune 

system is essential similarly to that of any living organism. The reducing components of 
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Pleurotus ostreatus can inhibit or delay the effects of oxidative damage, therefore they 

play an important role in maintaining in human phsiology [3].  

The physiological properties of harvested mushrooms are affected by environmental 

stresses, therefore the knowledge of their sections of the defense system is crucial. The 

differences in the activity levels of the peroxidase and polyphenol oxidase enzymes are a 

great indicator of the different responses given to the reaction to stresses  and are an 

excellent tool to describe resistance [4]. The examination of endogenous reducing 

compounds is a proper way of describing the stress-sensitivity and health-protective 

effect of mushrooms [5]. 

With the widespread use of the Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy (FT-NIRS), 

it can be seen more often that this environmental friendly, non-destructive method is used 

for quality control. The spectra carrying complex information make it possible to examine 

multiple component simultaneously. By means of the statistical evaluation of spectral 

data, besides the qualitative compound the quantitative  determination of the inner data 

of the mushroom samples has become also possible [6]. 

2. AIMS 

Our goal is to compare the number of bioactive substances (Peroxidase (POD) and 

Polyphenol Oxidase (PFO) enzyme activities) and substances with significant reducing 

capacity (Total Polyphenol Content -TPC  and Ferric Reducing Ability of Plasma – FRAP ) 

based on the examined parameters of Pleurotus ostreatus cultivars and based on the 

compounds with significant reducing properties to identify the best cultivars. The 

objective of this work was to develop a quality control method for cultivated mushrooms, 

rapid and simple, using FT-NIRS and Linear Discriminant Analysis (LDA) examination, as 

with we could separate a good class-reparability the mushrooms belonging to the 

different cultivars.  

3. MATERIALS AND METHODS  

Examined samples 

The Pleurotus ostreatus samples were cultivated at the Department of Vegetable and 

Mushroom Growing, Szent István University. The mushrooms were cultivated using the 

same substrate and cultivation technology, therefore their biophysical parameters are 

linked with their genetically background. They examined 14 cultivars were coded F1-F15 

(excluding F11). 

 I was using as sample fresh (rubbed with potassium phosphate buffer or water, 

subsequently centrifuged and  clear supernatant was stored at -26° C until 

measurements) and gently dried (60C; 19h; Memmert, Schwabach, Germany) cultivars. 

The chemicals used during the examination were acquired from Sigma-Aldrich. 

Determination of enzyme activity 
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Peroxidase (POD) and polyphenol oxidase (PFO) enzyme activities were measured 

spectrophotometric method of Shannon [7] at  = 460 nm and at  = 420 nm. The results 

were given in U/100 g (POD) and U/g (PFO) with respect to dry matter. 

Determination of total polyphenol content (TPC)  

Total polyphenol content (TPC) was determined by the method of Singleton and Rossi [8] 

with Folin-Ciocalteu reagent. Color change during the reaction was detected by a 

spectrophotometric method (λ=760 nm). The results were expressed in Gallic acid 

equivalent (μmol GAE/g dry matter).  

Determination of total antioxidant capacity (FRAP) 

The total antioxidant capacity of the different extracts was measured by the FRAP method 

of Benzie and Strain[9]. The reaction causes a blue color change, which can be detected 

spectrophotometrically at λ=593 nm. The results were expressed in ascorbic acid 

equivalent (µmol AAE/g dry matter).  

Fourier transform near infrared spectroscopy (FT-NIR) 

The infrared spectroscopy measurements were carried out by a Bruker MPA (Bruker, 

Ettlingen, Germany) type Fourier transformation near infrared spectroscope and the 

programmed called OPUS 7.2 (Bruker, Ettlingen, Germany) in diffuse reflexive technique. 

Statistical evaluation methods 

The Kruskal-Wallis H test - rank-based nonparametric test, to determine significant 

differences- does not identify where the differences occur or how many differences 

actually occur. Therefore, a test procedure for making pair-wise comparisons is needed. 

A common procedure used with Kruskal-Wallis method is the Conover-Inman post hoc 

procedure[10]. 

LDA is a supervised classification algorithm. It can be used in order to identify which are 

the most significant features. Also LDA can be used for classifying unknown samples [11].  

4. RESULTS AND DISCUSSION  

The measured peroxidase enzyme activities were different in potassium phosphate buffer 

(pH=6,0) and water extraction. The water extracts gave much higher activity in 

comparison with the potassium phosphate buffer.  In the case of LDA methods can be 

detected the perfect regularity as a function of POD activities content.  
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The polyphenol oxidase enzyme activities were higher in four cultivars samples (F1, F4, 

F8, F9), in three cases (F7, F14, F15) between limit of quantification and limit on detection, 

in remaining samples below limit of detection (F2, F3, F5, F6, F12, F13).  

The Pleurotus ostreatus marked F8 showed extraordinarily high values, so presumably, 

this variety has the most peroxidase and polyphenol oxidase enzyme activity which points 

to the mushroom’s better readiness to stress. The result supports the theory of high 

polyphenol compound levels in mushrooms.  

Comparing the total polyphenol content, several groups can be distinguished. The 

following can be identified as significantly different candidates: F2 – F3 (F4) – F5 – F8 – 

F10 – F13 and F14 (F15). F5 cultivar had the highest TPC concentration. For FRAP values, 

in contrast to TPC data, fewer significantly different samples could be distinguished. 

These were as follows: F2 – F10; F2 – F15; F5 – F10 and F5 – F14. Of the cultivars, F2 and 

F5 had the highest FRAP values. In all cases, especially with cultivar F5, the accumulated 

polyphenol content serves the protection of a more resistant candidate variety. 

5. CONCLUSION  

During the research done on Pleurotus ostreatus cultivars, comparing antioxidant capacity 

and total polyphenol content, it can be concluded that polyphenol-based molecules are 

responsible for the majority of compounds with an antioxidant effect in mushrooms. As a 

result of our examinations significant differences have been found among the cultivars 

regarding their resistance capacity to oxidative stress, total polyphenol content and its 

close connection with the decomposing enzymes, the molecules with polyphenol 

characteristics. Based on my research it can be concluded that the components we 

measured can be isolated, based on which it is possible to choose the candidate variety 

with the most appealing properties, in this case, cultivars F2, F5, F8, however, these 

measurements should, of course, be supported by measuring methods valuable for 

harvest. 
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1. INTRODUCTION 

In the context of the research about the reuse of vacant urban spaces, tactical urbanism is 

found to be a considerable phenomenon connected to enhancing the city structure. 

Addressing to the unvalued spaces and spatial responses not contributing in solving the 

community’s problems, urban recovery and regeneration were, in many cases, reached 

using the tools of this revisited urban trend. This paper will present an overview of tactical 

urbanism and focus on the observed benefits of this approach related to urban planning 

strategies and citizens empowerment. 

2. GENERAL OVERVIEW 

Cities have always been witnesses to urban transformations caused by their inhabitants. 

A city is a “laboratory of humanity” as was expressed by to Henri Lefebvre, an abstract 

space created by the people in which it is continually experimental as it develops and 

defines itself [1]. Inspired by spontaneous initiatives in different cities, the idea of tactical 

urbanism formally started as a movement as a result to the meeting of the Next Generation 

of New Urbanist (CNU NextGen) group in November 2010 in New Orleans. After the 

meeting a group of researchers and practitioners created an open-source project along 

with a book called “Tactical urbanism: short term action, long term change” developed by 

Mike Lydon, Anthony Garcia and Andres Duany, as a first attempt to collect all the ideas 

and principles of this new urban approach. Tactical Urbanism is defined as “a city or/and 

citizens-led approach to neighborhood building using short-term, low-cost and scalable 

interventions intended to catalyze long-term change.”. The main characteristics of this 

phenomenon include purposeful acts initiating change, local thinking and tools for local 

common spatial challenges, a short-term and low risk engagement with a minimum of 

realistic feasible results, and creating a significant social capital in the community, 

bridging the gap between the citizens and various institutions related to city governance 

and urban planning. 

For the last few decades, urban policies and regulations have been rigid and lacking 

flexibility. The majority of plans and strategies, including urban projects, are never 

implemented according to Kaplan [2]. That is partially connected to the conventional 

project delivery system in action. This system is inspected to be slow, expensive and 

creating a struggle to keep the balance between the need for long-term vision and 

reaching tangible results on the ground. It is usually a static non-transparent process, 
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embedding inflexible unidirectional input excluding a large number of parties involved. 

Tactical urbanism came as a response to the disadvantages of this system, realizing the 

statement of Jane Jacobs: “City planning lacks tactics for building cities that work like 

cities” [3]. 

3. THE IMPACT OF TACTICAL URBANISM 

This approach is claimed to have numerous benefits. On one hand, including temporary 

use and pop-up projects, tactical urbanism is seen as a strategic option for urban planners 

and policy makers to try new ideas and experiments, as well as a way to expand urban 

knowledge, creativity and solutions among the population. On the other hand, leaning on 

the participatory aspect and bottom-up generation of solutions, tactical urbanism is 

presenting the social benefit of empowering the community and proactive citizenship. It 

encourages people to work together, ignites creativity by getting physically involved 

discovering different solutions and widens public engagement that will help reach public 

benefit faster. 

Urban strategy 

Tacticians use this approach to create urban experiments and try different methods and 

processes. “Build, Measure, Learn”, is a project making concept based on a repetitive cycle 

of generating ideas, testing and criticizing. This process started as a research method for 

computer science branches, and got generalized in the frame of design thinking, an 

iterative non-linear process of creative projects management. Nowadays, it is widely used 

for business and design-based projects before investments are made. This fact is quite 

attractive for municipal departments, which start to express their interest and support 

for tactical urbanism. It allows them to evaluate urban prototypes and gage the reaction 

of inhabitants in order to decide on the destiny or scalability of certain projects. It 

encourages people to work together, ignites creativity by getting physically involved 

discovering different solutions and widens public engagement that will help reach public 

benefit faster. Tactical urbanism projects are applicable on three levels [4]. Frist, the 

“citizens” level as spontaneous actions made by individuals or a group of citizens, making 

sure that it is safe, legal and unsanctioned. Second, the “Municipality/Developer” level, 

also known as prototyping or ‘Phase 0’ implementation. Finally, the 

“Municipality/Organization” level, reached by the public and institutional involvement 

through collaboration. The projects can remain in the first or second level or go through 

three major phases to scale up from ephemeral temporary intervention to a permanent 

self-sustaining state. 

Empowering society 

Tactical urbanism aligns with community empowerment including participation and 

bottom-up approaches. These are important for establishing community resilience along 

with the development of an efficient level of local governance. Being demographically 

dense, cities have become a target for individuals and corporations that are interested in 
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profiting from the economic benefits of the built environment at the expense of city 

inhabitants. Tactical urbanism emphasizes the effect of creating an alternative to the rigid 

urban development logistics by spontaneous responses of urban space appropriation. The 

urban planning process, with citizens involved, is forced to focus on the redistribution of 

power to the community. 

According to Kurt Iveson, tactical urbanism, also known as do-it-yourself urbanism, is a 

low-cost, temporary appropriation of space that can facilitate a new form of collectivism 

and an effective mobiliser for systemic change, especially in the urban democracy [5]. As 

a result, the urban life becomes a manifestation of social power and a curator for shared 

desires and movements, facing emerging socio-ecological and economic challenges. 

transforming the city from a local perspective, such as creating community gardens, 

public installations, pocket parks, and street art, invites the community to build self-

reliance and reinforce social bonds by diluting the economic thinking of an endless growth 

and restoring primary needs of the citizens and reflect the collective decision making as a 

translation to the values of democracy [6]. The appropriation of the urban space, even in 

a temporary scope, aims to build social capital and increase citizen control. It can be 

considered as an act of resistance, contesting the current order of the city, and 

implementing small changes that will lead to larger transformations [7].  

Tactical urbanism, involving temporary solutions, is also known for creating solutions in 

a post-crisis situation that may occur in cities [8]. Urban elements can be part of a 

recovery strategy that engages citizens to resume the life of the city. Examples like 

Monteria, Mexico City, and Milano, show an active community-led urbanism that have 

successfully overcame crisis and the kept oriented towards the future development of 

their urban structure. 
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ABSTRACT 

The Sustainable Development Goals or SDGs, adopted in 2015, are designed to transform 

our world by 2030. Out of the 17 ambitious goals SDG 6 is addressing all aspects of water 

to create a life where water is equitable and sustainable for present and future 

generations. Auroville and Krishna Valley are two intentional communities, or ecovillages, 

situated in India and Hungary. Both have done extraordinary landscape rehabilitation 

works in the past decades and uses practices that are contributing to the SDG 6 locally and 

globally. It is desirable to upscale these practices to regional, national or global levels. The 

SDG framework can be used to bring the attention of decision-makers, policymakers, local 

and global stakeholders to the extraordinary achievements of the researched 

communities. UN developed a complex monitoring system that aims to highlight the good 

practices, and help to accelerate the progress on the SDGs. The present paper examines 

the existing indicators on SDG6, to understand if the current indicators are suitable to 

highlight the ecovillage achievements and good practices, or if new monitoring system is 

needed for the ecovillages. 

Keywords: Auroville, Krishna Valley, indicator, water security, intentional communities 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

In 2012, at the RIO+ 20 conference, it was decided to learn from the Millennium 

Development Goals and create a new program that applies to all nations and encompasses 

the whole concept of sustainability; with its environmental, economic, social and human 

aspects. The new Sustainable Development Goals or SDGs framework has been developed 

over 3 years by the UN, with countless meetings and consultations involving hundreds of 

thousands of people, including 5,000 NGOs and all sectors of society. The new 2030 

framework was adopted in September 2015 by 193 countries. SDG has 17 targets and 169 

targets, and its main mission is to transform our world by leaving no-one behind (1). 

mailto:aurovillehungary@gmail.com
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Among the 17 goals SDG6 can be as fundamental 

to all other SDGs (Figure 1). 

To achieve the goals, monitoring is essential to 

assess the progress, the extent of change and the 

results of the efforts taken. A total of 231 global 

indicators have been defined for the goals, which 

could provide a statistically measurable picture 

on the extent to which the goals have been 

achieved. The collected data can help to change 

decisions, set new priorities, recognize synergies 

and conflicts between goals, and discover good 

practices.  

The data gives information on the progress or  

challenges, where new changes needed to be  

stimulated or resources need to be increased to  

achieve the goals (11). 

The monitoring activity is carried out by UN, and an additional a voluntary monitoring 

activity is done by the countries, and the results are reported in the Voluntary National 

Review (VNR). Each country has the opportunity to define its own new indicators, and the 

more general global targets can be translated by the Member States into specific, local 

targets tailored to the national circumstances. To help the Member States the concept of 

"progressive monitoring steps" has been introduced. This means that data collection can 

be started by collecting with simpler methods, and year by year progressively adopting 

more advanced and accurate monitoring methodologies. Later, data from new 

technologies, such as Earth Observations, geospatial data, etc., will also be available (12). 

Hungary has already developed its own national sustainability strategy before the 

development of the SDG framework. The Hungarian Parliament established the National 

Council for Sustainable Development in 2008. It has 30 members, representing key 

national stakeholders, including political parties, representatives of the academia, the 

private sector, CSOs, and church organizations. Following a lengthy public consultation by 

the Council, the Hungarian Parliament adopted the National Framework Strategy on 

Sustainable Development (NFSSD) for 2012–2024. This strategy focuses on strengthening 

a sustainable society and protecting natural resources while focuses on the sustainability 

aspects of life, environment, society, humanity and economy. Hungary co-chaired the 

Open Working Group on Sustainable Development Goals between 2013 and 2014. During 

this period, Hungary placed special emphasis on creating water security and proposed 

that SDG6 covering the entire water cycle appears in the framework as an independent 

Fig. 1 The water-centric 17 
Sustainable Development Goals for 
each sector (United Nations2015c; 
Makarigakis and Jimenez-Cisneros 

2019) 
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goal. Since 2015 Hungary has worked on harmonizing the already existing NFSSD and the 

new SDG frameworks, and in 2018 it presented its first VNR on SDG (5). 

India is very committed to achieving SDGs and has reshaped its own national targets in 

line with the SDGs. It created the NITI AAyog program, which formulated the country’s 3-

, 7- and 15-years strategic national plans aligned to the SDGs. NITI Aayog produced VNR 

in 2018 and 2019. The work was supported by the Ministry of Statistics & Program 

Implementation, (MoSPI) which in 2016 formulated its own national indicators. In 

developing the National Indicator Framework 306 statistic indicators were used 

preceded by a national consultation program. The developed indicators and collected data 

are the sole content of the voluntary reports and give direction to the policymakers and 

the implementers of various schemes and programs (6, 9, 10). 

Global goals cannot be achieved without local efforts, not only at national but also at 

regional and municipal levels or even at smaller territorial scales. In 2016 an article by 

David Satterthwaite drew attention to the fact that global or national indicators are, in 

many cases, not suitable for measuring local progress and assisting local action. According 

to his suggestions, it would be worthwhile to collect some data even at street level so that 

action can happen accordingly, exactly where it is most needed. To do this, it is important 

to define local indicators and develop local data collection methods, which work today 

lacks professional direction from the UN (15). UNDP, on the other hand, emphasizes in its 

publications, that local initiatives are responsible for developing their own local 

indicators and data collecting and reporting methods (2). There are good examples on 

local SDG adaptation and monitoring initiatives, like the Voluntary Local Review series 

where cities around the world started to develop their own monitoring and reporting 

systems. One of the first such published reviews was the review of New York City in 2018. 

The publication includes information on all 17 SDGs, and the indicators and monitoring 

methods have been developed according to local objectives, problems and opportunities 

(3).  

Another form of SDG progress assessment is not territorial but professional. Business 

actors have the opportunity to support sustainable development by both reducing 

negative impacts and increasing positive impacts of their activities. With the adaptation 

of SDGs, business actors have the opportunity to take an active part in achieving SDGs and, 

through their efforts to become effective partners of governments, NGOs and similar 

companies. To properly monitor and communicate their results, new indicators are 

needed, for which an inventory was compiled, with 1553 SDG indicators from widely-

recognized sources such as GRI, SASB, ILO, OECD, CDP and others. However, the large 

number of indicators is not a challenge, but a flexible support for companies, who can 

select indicators according to their own monitoring capabilities. In addition to these 

indicators, companies can develop and use their own indicators and data collection 

methods. It is also recommended that "If the required data is not available through 

existing systems, other general methods of collecting and aggregating data include 
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implementing reporting systems (for company operations and/or suppliers), performing 

field visits, questionnaires, focus groups, interviews and so on "(14). 

Within the SDG framework issues related to water safety appear as a separate goal; SDG6. 

While the MDG focused only on drinking water and sanitation, SDG6 considers the entire 

water cycle. In addition to drinking water and sanitation, it addresses wastewater 

treatment, water stress and water use efficiency, water management, ecological aspects 

of water and 2 horizontal targets, to promote partnership and strengthen local 

participatory engagement (12). 

Global monitoring of SDG 6 is provided by UN-Water through custodian agencies. The JMP 

(Joint Monitoring Program for Water Supply, Sanitation and Hygiene) is a monitoring 

program implemented in collaboration with WHO and UNICEF. AS JMP has been collecting 

data on drinking water and sanitation since 1990 it has a well established monitoring 

system, and adequate data to show trends. At the same time, in the last 3 decades, JMP 

data collection was mainly for households, while after 2015 it has to show a broader 

picture of society, so schools and health care institutions have been included in the data 

collection. 

The GEMI (Global Environmental Management Initiative) in collaboration with WHO, 

FAO, UNECE, UNSD, UN-Habitat, and UN Environment monitors water quality, 

wastewater, water use, water stress, integrated water management, and protection of 

water related natural habitats. GEMI was established in 2014 and currently has far fewer 

years of experience on global data collection and monitoring than JMP. 

Horizontal targets like collaborations and participatory water governance are handled by 

the GLAAS (Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water) agency, in 

collaboration with the WHO and UN-Water OECD organizations. This agency presently 

has very few indicators and global data (4). 

JMP, GEMI and GLAAS are responsible for developing the SDG6 global indicators and 

collecting the data on a global scale. The global indicators developed so far may need to 

be reviewed and corrected for future monitoring processes. In a 2017 scientific article, 14 

internationally acknowledged SDG6 experts have jointly published a study on sdg6.4.2: 

“level of water stress” global indicator. The article identified seven elements through what 

the water stress indicator was analyzed, and while development was acknowledged on 

the particular SDG indicator compared to the MDG indicator, shortcomings and possible 

development of the global indicator SDG6.4.2 was also highlighted (13). This example 

shows that there is constant progress on monitoring and indicator development. 

2. AIMS 

As it is described in the introduction, monitoring SDGs is an important but challenging 

task, and not all currently used global indicators are suitable for properly detecting 
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changes of the SDG targets. Even on the national level countries have a slightly different 

attitude towards monitoring. Hungary uses mainly the global indicators and its report is 

supplemented by other important information in the VNR publication. India, on the other 

hand, has put a lot of energy developing its own indicator system, and its annual reports 

are communicating only the results measured by these indicators. 

Local indicators would be needed to promote local results, and while the UN has not 

provided adequate assistance so far, some cities and companies have already developed 

their own indicators to measure and communicate SDGs. This work can be a good example 

and influence for ecovillages to develop their own monitoring system. 

Ecovillages have been working for sustainability for decades even before the SDG 

framework was developed and accepted. These intentional communities are living 

laboratories that use many good practices to achieve SDGs. If these good practices could 

be scaled up to the territorial or regional level, it would benefit regional governments. To 

support this up-scaling process, a supportive and easy monitoring system is needed, as 

the currently available indicators and methods are not always suitable for presenting 

results and good practices of the ecovillages. The development of a common SDG 

monitoring inventory for ecovillages can bring together ecovillages for cross country 

collaborations. 

This research examines whether the global, national, and business indicators associated 

with SDG6 are suitable for presenting the good practices used, and the results achieved 

on SDG6 at the two study sites. 

3. MATERIALS AND METHODS 

This current study specifically examines the possibilities of indicator monitoring for 

SDG6s in ecovillages. It examines already existing monitoring methods. 

A throughout literature and document analysis was made on SDG6 and its monitoring. 

The relevant literature from academia, UN, Government of India, Government of Hungary 

and business sector was studied. For the analysis I used the UN-Water online reports on 

India and Hungary, the VNR of Hungary from 2018, and the VNR of India from 2018 and 

2019, and the SDG6 business indicators from the sdgcompas.org webpage. 

An additional literature review was made on the topic of ecovillage contribution to SDGs. 

Those findings contributed to the shaping of the research concept, but have not contained 

monitoring and indicator specific information, which is the focus of this study, therefore 

it was not included in this paper. 

In addition, two research sites, two ecovillages, were visited, which will be presented in 

this section. One of the two ecovillages is situated in India, while the other is in Hungary, 

which is why relevant government papers were studied from these mentioned two 
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countries. In both ecovillages field research was conducted, that included collecting, 

reviewing and analyzing relevant documents and already existing data. Interviews were 

conducted with local habitants and experts and SDG6 surveys were filled out by 

community representatives, and researcher observations were made through site visits. 

Besides thanks to 3 grants: Campus Mundi, ÚNKP and Stichin de Zaiier, laboratory test 

were made on the global SDG indicator 6.3.2, these tests are still in process, and the results 

are still pending, but it is already assessed whether the SDG 6.3.2 global indicator is 

applicable for monitoring ecovillages achievements on SDG6.3 target. 

Auroville is situated on a 20 km2 area of the Coromandel Coast on Bengal Bay in South 

India. It was founded in 1968, in the presence of more than 5000 people, among them 

representatives from UNESCO and 149 countries. The aspiration of Auroville is to become 

“the city the Earth needs”, with a maximum number of 50.000 inhabitants. Today 2907 

people from 59 countries live and work there. The area is characterized by a tropical 

monsoon climate, where long dry periods are followed with sudden heavy rainfalls. From 

the slightly sloping area, the water runs towards the sea, shaping canyons on its way. 

Archaeological research has shown that the Auroville area has been densely populated 

since ancient times but wildlife and forests were relatively undisturbed. During colonial 

times, forests were seen merely as opportunities for harvesting, and only the Sacred 

Groves were spared, where people for generations protected the trees through religious 

restrictions. Over the last 200 years, the native vegetation of the area, Tropical Dry 

Evergreen Forest (TDEF), has been largely eradicated. In the absence of groundcover, the 

rain has quickly removed the soil, leaving behind a heavily eroded landscape. The area of 

once rich forests had become a large barren plateau that turned into a swamp when it 

rained and into a reddish desert during the dry seasons. The pioneering years of Auroville 

mostly focused on landscape rehabilitation through reforestation and water 

management. As the number of inhabitants increased, a sustainable city evolved with 

integrated urban development, organic agriculture and alternative energy plants. The aim 

to create an area suitable for human life is accomplished; today Auroville is considered an 

ecological wonder with its luscious, green environment (7). 

Krishna Valley is situated in Hungary, close to Lake Balaton, next to Somogyvámos 

village. It was founded by Krishna believers in 1993. The land is 271 hectares big. The goal 

of Krishna Valley was to create a self-sufficient farm community. The initial state of nature 

showed a bleak picture in the 90ies. The biodiversity of the abandoned lands was low; the 

population of Somogyvámos was declining, and the groundwater was heavily nitrated due 

to decades of fertilization. Over the past 27years, the landscape has transformed. Since 

1994, controlled organic farming has been carried out in the area. The once eroded 

monoculture land became a natural habitat, where biodiversity has increased 

significantly, as there are now 125 species of Hungarian bird species in the area. It 

currently has 150 inhabitants and the plan is to expand Krishna Valley into an ecovillage 

that can sustain 300 people on its own. In addition to the permanent residents, the 
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ecovillage also has 30,000 visitors a year, including students from 8 Hungarian higher 

education institutions with whom Krishna Valley has cooperation agreement (8). 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Target 6.1 Drinking water: “By 2030, achieve universal and equitable access to safe and 

affordable drinking water for all.” This target has one global indicator; 6.1.1 “Proportion 

of population using safely managed drinking water services”, that disaggregated to 5 

indicators. 

Hungary: The Hungarian VNR reported data on 3 disaggregated indicators and shared 

additional information relevant to the 6.1 target. Un-Water has published the global 

indicator relevant information on Hungary. 

India: The Ministry of Statistics of India determined 2 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, both indicators are components to the global indicator. In 

the 2018 VNR one, the safe and adequate drinking water was monitored, while in the 2019 

voluntary report the other indicator; improved water sources (previous MDG indicator) 

was monitored. UN-Water webpage reported WHO, UNICEF annual data on improved 

drinking water services since 2000, and reported data on drinking water services in 2017. 

Business indicators: The compilation suggests 10 indicators, some are components to 

the global indicator, while others are relevant to the target and indicators but allow a 

wider interpretation on the monitoring process. 

Auroville and Krishna Valley: All the above-listed indicators are applicable in both 

communities. Nevertheless these indicators cannot express some of the SDG6.1 target 

related good practices, like the local manufacturing and maintenance of water filters, or 

the self-created and maintained water sources and the local knowledge and expertise on 

water quality and their laboratory analyzing methods. 

Target 6.2, Sanitation and hygiene: “By 2030, achieve access to adequate and equitable 

sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the 

needs of women and girls and those in vulnerable situations.” This target has one global 

indicator; 6.2.1 “Proportion of population using safely managed sanitation services, 

including a handwashing facility with soap and water”, that disaggregated to 5 indicators. 

Hungary: The Hungarian National Voluntarily review, have reported on 1 indicator 

component. On the Un-Water webpage, two different indicator components data are 

shown.  

India: The Ministry of Statistics determined 3 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, these indicators are closely related to the target but differ 

from the global indicator. In the 2018 VNR two of these indicators were monitored, while 
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in the 2019 voluntary report all three indicators were monitored. In the UN-Water 

webpage WHO, UNICEF reported annual data on three different global indicators. 

Business indicators: The compilation suggests 10 indicators, some are components to 

the indicator, while others are relevant to the target and indicators, but allow a wider 

interpretation on the monitoring. 

Auroville and Krishna Valley: All the above-listed indicators are applicable in both 

communities. Nevertheless these indicators cannot express some of the SDG6.2 target 

related good practices, like the use of grey water-dry compost toilet systems, and the 

sanitation and hygienic practices of women to avoid plastic garbage mixing into the 

excreta. 

Target 6.3 Wastewater treatment and ambient water quality: “By 2030, improve 

water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of 

hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and 

substantially increasing recycling and safe reuse globally.” There are two global indicators 

for this target: 6.3.1 “Proportion of wastewater safely treated” with six indicator 

components, and 6.3.2 “Proportion of bodies of water with good ambient water quality”, 

that disaggregated to 2 indicators. 

Hungary: The Hungarian national voluntarily review reports on both global indicators. 

On the Un-Water webpage WHO and UNEP information are available on both global 

indicators. 

India: The Ministry of Statistics determined 3 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, these indicators are components to the global 6.3.1 

indicator. In the 2018 VNR one of these indicators was monitored, while in 2019 a 

different indicator was reported in the voluntary review. In the UN-Water webpage WHO, 

reported data from 2015 on 6.3.1, but no data was available on the 6.3.2 global indicator. 

Business indicators: The compilation suggests 29 indicators, some are components to 

the 6.3.1, and 6.3.2 indicators, while others are relevant to the target and indicators, but 

allow a wider interpretation of the monitoring. 

Auroville and Krishna Valley: All the above-listed indicators are applicable in both 

communities. Nevertheless these indicators cannot express some of the SDG6.3 target 

related good practices, like the reuse of wastewater for irrigation purposes, or the plastic 

waste collection practices from wetlands and surface water bodies. 

Target 6.4 Water use and scarcity: “By 2030, substantially increase water-use efficiency 

across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address 

water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water 

scarcity.” Global indicator 6.4.1: "Change in water-use efficiency over time" that 
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disaggregated to 2 indicator components. Global indicator 6.4.2:"Level of water stress: 

freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources" that 

disaggregated to 3 indicator components. 

Hungary: The VNR mentions 2 data related to component indicators, on 6.4.2, and 

mentions data on 6.4.1 indicators from 2012. On the Un-Water webpage FAO reported 

6.4.1, and on 6.4.2 global indicators. 

India: The Ministry of Statistics determined 3 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, all indicators are components to the 6.4.2 global indicator, 

but not relevant to the 6.4.1 global indicator. In the 2018 VNR one indicator was reported, 

while in the 2019 VNR no indicator was monitored from this target. In the UN-Water 

webpage FAO reported both on 6.4.1 and 6.4.2 global indicators. 

Business indicators: The compilation suggests 45 indicators, some are components to 

the 6.4.1 and 6.4.2 indicators, while others are relevant to the target and indicators, but 

allow a wider interpretation of the monitoring process. 

Auroville and Krishna Valley: Most of the above-mentioned indicators are not 

applicable to the researched communities. There are practices that could be useful for 

local data collection, like the changing water levels in the wells, or the agricultural 

practices to reduce water consumption like planting drought-resistant plants, using 

mulching, drip irrigation and permaculture practices. 

Target 6.5 Water resources management: “By 2030, implement integrated water 

resources management at all levels, including through transboundary cooperation as 

appropriate.” Global indicator 6.5.1 “Degree of integrated water resources management 

implementation (0-100)” that disaggregated to 4 indicator components, Global indicator 

6.5.2 “Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water 

cooperation”, that disaggregated to 2 indicator components. 

Hungary: The VNR mentions 2 data related to both global indicators and shares 

additional information that is relevant to the target. On the Un-Water webpage UNEP, 

UNESCO and UNECE reported on both global indicators.  

India: The Ministry of Statistics determined 1 indicator, which is a component indicator 

of the 6.5.1 global indicator. This indicator is planned to be reported by every 3 years and 

was not reported neither in 2018, neither in the 2019 VNR. In the UN-Water webpage 

none of the indicators had available data for India.  

Business indicators: The compilation has not identified any indicator of this target. 

Auroville and Krishna Valley: None of the above-mentioned indicators can be applied 

in the communities to measure their contribution to the SDG6.5 target. It is suggested to 
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prepare new indicators that can focus on some practiced elements of the local integrated 

water resource management. 

Target 6.6 Water-related ecosystems: “By 2020, protect and restore water-related 

ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes. 

Global indicator 6.6.1 “Change in the extent of water-related ecosystems over time” that 

disaggregated to 5 indicators. 

Hungary: The VNR does not share any data on the relevant indicators, only mentions that 

the methodological discussions have started on this indicator measurement. UN-Water 

webpage shares UNEP data based on earth observations. 

India: The Ministry of Statistics determined 3 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, two of these indicators are component to SDG6.3, while 

the third indicator is component to SDG6.4 target. One of these indicators was reported 

in the 2019 VNR but none was reported in the 2018 report. UN-Water webpage shares 

data on the global indicator as monitored by UNEP based on earth observation data. 

Business indicators: The compilation suggests 34 indicators, some are components to 

the indicator, while others are relevant to the target and indicators, but allow a wider 

interpretation on the monitoring. 

Auroville and Krishna Valley: All the above-listed indicators are applicable in both 

communities. Nevertheless these indicators cannot express some of the SDG6.6 target 

related good practices, like the change in the biodiversity or in the growth of the quantity 

and quality of the green water. 

Target 6.a International cooperation and capacity-building: “By 2030, expand 

international cooperation and capacity-building support to developing countries in 

water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, 

desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies. 

Global indicator 6.a.1 “Amount of water- and sanitation-related official development 

assistance that is part of a government-coordinated spending plan”, that disaggregated to 

2 indicator components. 

Hungary: The VNR mentions 1 data related to the global indicator and various additional 

information that is relevant to the target. Un-Water webpage does not display any 

information on this target and indicator. 

India: The Ministry of Statistics determined 2 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, both indicators can be components to the global indicator. 
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None of these indicators were reported in 2018 and 2019 VNRs. On the UN-Water 

webpage WHO and OECD reported on 3 different component indicators. 

Business indicators: The compilation has not identified any indicators relevant to this 

target.  Auroville and Krishna Valley: The above-mentioned indicators are not able to 

express the extreme work and success on SDG6 related knowledge sharing, that these 

communities contribute to achieving water security globally. 

Target 6.b Stakeholder participation: “Support and strengthen the participation of 

local communities in improving water and sanitation management. 

Global indicator 6.b.1 “Proportion of local administrative units with established and 

operational policies and procedures for participation of local communities in water and 

sanitation management”2 indicator components. 

Hungary: The VNR does not give any data but mentions several measures that were taken 

to achieve the target. There is no relevant data on the Un-Water. 

India: The Ministry of Statistics determined 2 indicators in the national indicator 

framework for annual reports, both indicators can be components to the global indicator. 

None of these indicators were reported in the 2018 and 2019 VNRs. On the UN-Water 

webpage WHO reported on 1 indicator component in 2017. 

Business indicators: The compilation suggests 2 indicators that are related to the global 

target, but not components to the global indicator. 

Auroville and Krishna Valley: The above-mentioned indicators are unable to capture 

the unique feature of local water governance and the kind of cultural-spiritual practices 

that connect the local people to the waters of their land. 

5. CONCLUSION 

In 2015, 193 countries adopted the Sustainable Development Goals, which will transform 

our world by 2030, leaving no one behind. Through a lengthy consultation process, the 

SDG framework has been developed by the UN, building on the experiences of the 

Millennium Development Goals. It contains 17 ambitious goals and 169 targets. The goals 

are very complex, and to achieve them, it is important to have continuous information on 

the progress and challenges, and on the effectiveness of the efforts made. Monitoring 

helps to observe and analyze the results and intervene in the manifestation processes as 

necessary. To this end, a detailed, comprehensive and complex global monitoring system 

has been developed. UN with custodian agencies shapes monitoring methods, define 

indicators, collects data and share the progress with the public. Through this work, a 

constant assessment is happening on the global changes. In addition to the global 

monitoring system, each country has the opportunity to develop its own indicators and 
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monitoring method, and to prepare and share a voluntary review with the UN and the 

public. Hungary and India are both very committed to the SDGs, which is evident from the 

fact that they have already published VNRs (Voluntary National Reviews). But while 

Hungary uses mainly global indicators for monitoring, India has developed and applied 

new unique national indicators, which are not always similar to the global indicators. 

Therefore UN-Water presents different values on India, then what is listed in India's VNR. 

It is also necessary to apply the SDGs below the national levels and to create local 

adaptation strategies, indicators and monitoring methods like New York did for its 

Voluntary Local Review in 2018. In addition to the territorial approach, SDGs can be 

addressed on a sector-by-sector basis, as with the SDG Compass initiative, which provides 

the business sector with effective tools for adapting and monitoring SDGs. 

Among the 17 SDGs of particular importance is SDG6, which deals with the water cycle 

through 8 targets. SDG 6 can also be seen as a fundamental goal to which all other goals 

are closely linked (see Figure 1). For this reason, the present study addresses this goal 

and its targets, indicators and monitoring practices. 

The UN has developed a well-functioning monitoring system for drinking water and 

sanitation but for the other targets, the indicators and monitoring process still needs 

improvement. SDG6.3-SDG6.b targets lack long term data, which makes it difficult to 

identify the related trends and options for needed interventions. 

Two research sites, were studied, an Indian and a Hungarian ecovillage. Practical 

experience has been accumulated in these ecovillages in recent years, which greatly 

contributes to the local achievement of SDGs, in particular SDG6, i.e. water security. These 

experiences and good practices could be spread and up-scaled in the local region and 

country. SDGs are, in principle, an appropriate framework for highlighting and replicating 

local good practices in a bigger territory of a region. Examining the various indicators, we 

can say that some global, national (India) and business indicators are suitable for 

assessing the practical results achieved in the ecovillages manifesting SDG6, but these 

indicators and monitoring methods cannot provide a complete picture on the success of 

the communities. Therefore, in the future, new indicators and monitoring methods need 

to be developed. An ecovillage SDG inventory can provide cross country collaboration 

opportunities for ecovillages, and can support ecovillages to actively engage with local 

and regional decision-makers and stakeholders, to share the available good practices. 

Thus, SDG as a framework could help to promote the local good practices of the ecovillages 

into the wider territorial region. 
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ABSTRACT 

Peptides from milk proteins have been grabbed lots of attention due to their unique 

biological activities. In the present investigation, an attempt has been considered to 

develop antioxidant-, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory- and 

antimicrobial- peptides from milk proteins by application of membrane- and enzyme- 

based technologies in sequential way. In first step, liquid milk protein concentrate has 

been produced by ceramic-made tubular membrane with pore size 5 nm and filtration 

area 5 × 10−3 m2, placed in a cross-flow membrane house. A static turbulence promoter 

was placed within the tubular membrane. In later exercise, liquid milk protein 

concentrate, obtained at retentate side of membrane has been treated with different 

concentration of trypsin, such as 0.008 g·L−1, 0.016 g·L−1 and 0.032 g·L−1 in individual 

batch-mode operations. Tryptic hydrolysis of liquid milk protein concentrate has been 

performed at temperature 40 °C for 10 min, followed by inactivation of enzyme in reaction 

was performed at temperature 70 °C for 30 min of incubation. Protein hydrolysis was 

increased with increase of concentration of enzyme in hydrolysis reaction. Antioxidant 

capacity, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activity and antimicrobial 

activity of liquid milk protein concentrate were increased with increase of enzyme 

concentration in reaction. 

Keywords: Bioactive peptides, Antioxidant capacity, Angiotensin converting enzyme 

(ACE) inhibitory activity, Antimicrobial activity 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Milk has gained a great attention around the globe due to the presence of the 

different types of proteins (αS1-casein, αS2-casein, β-casein, κ-casein, γ-casein, 

immunoglobulin, bovine serum albumin, lactoferrin, α-lactalbumin, and β-lactoglobulin), 

lactose, vitamins (vitamin A, vitamin E, ascorbic acid, riboflavin, vitamin B6, nicotinic acid, 
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pantothenic acid, and thiamin) and minerals (calcium, magnesium, phosphorus, 

potassium, selenium, and zinc) [1]. In last few decades, a prodigious attention has been 

placed to develop bioactive peptides due to their unique biological activities. Bioactive 

peptides are produced through enzymatic hydrolysis or microbial fermentation of 

proteins. However, protein hydrolysis can be performed by both exo-peptidase and endo-

peptidase, application of endo-peptidase to prepare bioactive peptides from common 

food-staffs is noteworthy. Peptides, produced by enzymatic hydrolysis of milk proteins 

with unique C- and N-terminal amino acids, peptide length, and amino acid sequence, offer 

distinguishing biological activities [2]. Preparation of peptides from milk protein through 

a biological route (microbial fermentation and enzymatic hydrolysis) is referred to as 

“generally regarded as safe” [3].  

2. AIMS 

In the present investigation, an attempt has been considered to develop 

antioxidant-, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory- and antimicrobial- 

peptides from milk proteins by membrane- and enzyme- based technologies. 

3. MATERIALS AND METHODS 

3.1 Enzymatic hydrolysis of liquid milk protein concentrate  

Liquid milk protein concentrate was produced from ultra-heat-treated skimmed 

milk by a tubular nanofiltration membrane with active filtration area 5 × 10−3 m2 and pore 

size 5 nm (Pall Corporation, Crailsheim, Germany), placed in a stainless steel-made cross-

flow membrane module. Membrane filtration was performed with trans-membrane 

pressure, retention flow rate and temperature 3 bar, 100 L·h−1 and 25 °C, respectively. 

Concentrated liquid milk protein was collected from the retentate side of the membrane 

module when volume concentration factor became 2. Liquid milk protein concentrate was 

pre-incubated at temperature 40 °C in a laboratory-scale bioreactor, working volume 0.6 

L. After pre-incubation, it was treated with different concentrations of trypsin, such as 

0.008 g·L−1, 0.016 g·L−1, 0.032 g·L−1, and 0.064 g·L−1 in individual batch-mode experiment. 

Enzymatic reaction was performed at temperature 40 °C for 10 min. During enzymatic 

reaction, agitation speed in the bioreactor was maintained 175 rpm, and the pH of milk in 

the bioreactor was controlled 6.8 by automated addition of 2.0 N of hydrochloric acid or 

sodium hydroxide. After 10 min of enzymatic reaction, 20 mL of sample was collected by 

a syringe from the bioreactor and kept in a sample tube. Sample tube was immediately 

placed in a water bath at temperature 70 °C for 30 min to stop the activity of trypsin in 

enzymatic reaction [4].  

 

 

 

 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 286 - 2020. december 7. 

3.2 Analytical method 

3.2.1 Determination of Molecular weight of proteins and peptides 

Molecular weight of proteins and peptides in milk protein concentrate was 

determined by the sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-

PAGE) method. For this purpose, a vertical electrophoresis system (Bio-Rad Mini Protean 

Tetra system) was adopted. Cconcentrations of stacking gel and running gel were 6% and 

15%, respectively.  

3.2.2 Determination of Antioxidant capacity of proteins and peptides 

Antioxidant capacity of proteins and peptides in milk protein concentrate was 

measured using the Ferric reducing ability of plasma method with respect of ascorbic acid 

[5]. 

3.3.3 Estimation of ACE-Inhibitory Activity of proteins and peptides 

Enzymatic reaction mixture (final volume 200 µL in each well), consisted of 15 µM 

of substrate Abz-FRK(Dnp)-P, recombinant angiotensin converting enzyme, and enzyme-

treated milk samples (in a dilution range of 10-fold to 106-fold) was used in investigation 

[6]. 

3.3.4 Microbiological Assay 

Antibacterial activity of enzyme-treated milk protein concentrate was measured 

against Bacillus cereus by agar well diffusion method. Bacterial concentration was 106 CFU 

mL−1 in respective agar plate and petri plates were incubated at temperature 37 °C for 48 

h. The diameter of zone of inhibitions were measured by excluding the diameter of wells 

(5 mm). 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 Molecular weight distribution of proteins and peptides  

According to the electrophoretic pattern, represented in Figure 1, liquid milk 

concentrate had immunoglobulin, lactoferrin, lactoperoxidase, bovine serum albumin, α-

casein, conjugated β-lactoglobulin, and α-lactalbumin or dimer β-lactoglobulin, β-casein, 

γ-casein, κ-casein, β-lactoglobulin, and α-lactalbumin with molecular weight ~150 kDa, 

~80 kDa, ~78 kDa, ~66 kDa, ~35 kDa, ~34 kDa, ~25 kDa, ~22 kDa, ~20 kDa, ~18 kDa, 

and ~14 kDa, respectively. Some other investigators also published similar results [7]. It 

was found that hydrolysis of concentrated milk proteins was dose-dependent because it 

was noted that the numbers of peptide bands with lower molecular weight were 

increased gradually with increase of enzyme concentration in hydrolysis reaction. 
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Figure 1. SDS-PAGE image of skimmed milk, milk with concentrated proteins and milk 

with concentrated proteins after enzyme treatment. 

4.2 Antioxidant capacity  

Antioxidant capacity of milk with concentrated proteins was 167.35 ± 9.8 mg 

equivalent ascorbic acid L−1 and it was increased after enzyme treatment. In Figure 2A, it 

is noted that change of antioxidant capacity in enzyme-treated milks was dose-dependent. 

Trypsin is a serine endopeptidase, and it cleaves between the carboxyl group of basic 

amino acid lysine or arginine in N terminal position and the amino group of the adjacent 

amino acid with hydrophobic side chain in C terminal position. This hydrophobic side 

chain has offered reducing activity towards ferric ion [8]. 

 

 
Figure 2. (A) Antioxidant capacity of milk with concentrated proteins and milk with 

concentrated proteins after enzyme treatment, (B) ACE-inhibitory activity of milk with 

concentrated proteins after enzyme treatment. 
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4.3 Angiotensin converting enzyme-inhibitory activity 

ACE-inhibitory activity of milk with concentrated proteins was negligible (~6%). 

Anti-angiotensin converting enzyme activity was significantly increased after trypsin 

treatment. Changes of IC50 value in liquid milk protein concentrate due to enzyme 

treatment were dose-dependent (Figure 2B). Due to tryptic hydrolysis of milk proteins, 

active sides in low molecular weight peptides were exposed and their interaction with 

angiotensin converting enzyme was facilitated. It was reported that peptides with 

hydrophobic amino acids, such as proline, tryptophan, tyrosine, and phenylalanine at C-

terminal position, can bind with angiotensin converting enzyme [9]. 

4.3 Angiotensin converting enzyme-inhibitory activity 

Antibacterial activity (represented by zone of inhibition) of enzyme-treated liquid 

milk protein concentrate towards Bacillus cereus was proven. Values of zone of inhibition 

(radius of inhibition zone) were 2.5 ± 0.5 mm and 5.2 ± 0.3 mm, when concentrated milk 

protein was treated with 0.008 g·L−1 and 0.064 g·L−1 of trypsin, respectively. Due to tryptic 

digestion of milk proteins, several peptides with hydrophobic, hydrophilic or amphipathic 

amino acids are produced. These peptides may interact with peptidoglycan in bacterial 

cell membrane, create a complex with bacterial cell wall components, and, subsequently, 

create pores. Cellular contents are permeabilization to the abiotic environment, cause of 

cellular death [10]. 

5. CONCLUSION  

Preparation of bioactive peptides from common food stuffs through an 

environmentally benign biochemical route is considered a promising approach. After 

summarizing all experimental results, it may realize that bioactive peptides with 

antioxidant capacity, anti-angiotensin activity, antibacterial activity can be produced from 

liquid milk protein concentrate by combination of membrane- and enzyme- routes. 

Presently, the experiment was performed in bench-scale laboratory set-up. To implement 

this process in industrial scale, further systematic investigation is necessary. It may feel 

that this investigation will receive a great importance to biopharmaceutical industries and 

future research communities. 
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ABSTRACT 

At last few decades, attention of researchers has been given to develop functional foods and 

their contribution in consumers. Products containing probiotics have gained a great attention in 

food industries, which promotes wide ranges of research around the globe. Probiotics are 

considered as “Generally recognized as safe” by United States Food and Drug Administration 

and provides several health benefits. In gastrointestinal tract, viability of probiotics depends on 

many factors, such as temperature, pH, gastric acids, bile salts and presence of other gut flora. 

In food matrix, survival of probiotics depends on presence of inhibitors in food matrix (if any), 

temperature and pH. therefore, development of a suitable technology is mandatory to protect 

probiotic cells in food matrix as well as intestinal tract. This protection can be established by 

encapsulation of probiotics, which assure the stability and viability of probiotic cultures in 

gastrointestinal tract and food matrix. Furthermore, encapsulation of probiotics offers their 

release with controlled way in environment. Different wall materials and technologies have 

been employed for encapsulation of probiotics. In food industry, encapsulation of probiotics 

has been performed by spray drying, freeze drying, spray-freeze drying, coacervation, thermal 

coating and extrusion. In this review, encapsulation of probiotics and their characteristics have 

been discussed.  

Keywords: Probiotics, Encapsulation, Wall material, Spray drying, Freeze drying 

1. INTRODUCTION 

Awareness of health benefits associated with food products is increasing among 

consumers. Due to nutritional benefits of probiotics, their use in fortification of food has 

been grabbed lots of attention. Probiotics are “live microorganisms which when 

administered in adequate amounts confer a health benefit on the host”, offer wide ranges 

of health virtues and improve the quality of foods [1]. Probiotics-criteria include (a) 

having beneficial effect on the host, (b) non-pathogenic, (c) able to survive in the 

gastrointestinal tract in presence of bile salts, intestinal acids and temperature [2]. 

Probiotics provide wide ranges of health benefits to consumers [1]. In order to protect 

probiotics from harsh environmental condition and assure their viability during 

preparation of food products and in gastrointestinal tract, encapsulation of probiotics has 

been considered an effective approach. Furthermore, encapsulation provides the release 

of probiotics to food matrix and intestinal tract in controlled way [3].  
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2. AIM 

Realizing the great potentiality of probiotics and their application in food matrix, may 

believe that encapsulation technology has a great impact in food industry. In this review, 

encapsulation of probiotics and their release in food matrix is represented in 

comprehensive way. 

3. ENCAPSULATION OF PROBIOTICS 

3.1 Encapsulation 

Encapsulation is an emerging technology, which provides the stability of bioactive 

compound from harsh environmental condition and their release into environment. Here, 

probiotics are coated with a thin film of wall material (matrix) or distributed in 

homogeneous way within the matrix [4]. To prepare encapsulation of bioactive 

compounds for food products, wall materials can be carbohydrate polymer or protein. 

Different technologies have been used for food-grade bioactive compounds 

encapsulation, and they can be classified into chemical method, physical method and 

physico-chemical method [5]. 

3.2 Materials used for the encapsulation of probiotics 

Selection of coating material is crucial because it assures the stability and viability of 

probiotics within matrix of encapsule and their release in food matrix and intestine. 

Therefore, certain criteria must be taken in consideration during selection of wall 

material. These criteria also depend on the encapsulation technique, planned to be 

performed. The selected wall material should be (a) non‐toxic nature, (b) thermo‐

protective properties, (c) exhibit an optimum glass transition temperature, (d) resistant 

from oxygen diffusion as well good solubility in water and (e) stable in acidic environment 

[6]. For microencapsulation of probiotics, alginate, gellan and xanthan gums, chitosan, 

starch, k-Carrageenan, whey proteins and cellulose acetate phthalate are commonly used 

[7]. 

 3.3 Encapsulation techniques 

Selection of techniques plays a key role for the efficiency of encapsulation, viability of 

probiotic in core of encapsulation and their release in environment. Several technologies, 

used for encapsulation of probiotics include (a) spray drying, (b) freeze drying, (c) spray 

freeze-drying, (d) coacervation, (e) spray coating and (f) extrusion. A comprehensive 

information about different technologies, used for encapsulation is provided in table 1.   
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Table 1: Technologies for encapsulation of probiotics (self-developed, concept was 

adopted from([7]–[10]).  

Microencapsulation technique Description 

Spray drying 

This technique is rapid and low cost. Survival of the 

probiotics is a burning issue because high 

temperature is used during the process.  

Freeze drying 

Freeze drying is referred to lyophilization. It 

consists of freezing of active compound (probiotics) 

with the carrier material, and subsequently 

sublimation of the water.  It is considered an 

expensive drying technology. 

Spray freeze drying 

Spray freeze drying is a fusion between spray drying 

and freeze-drying common steps. A solution of the 

probiotic cells is atomized into a cold vapor phase of 

cryogenic liquid. Frozen droplets are produced and 

are consecutively dried through freeze drying. Spray 

freeze drying can provide a good control over 

particle size, but it is time and energy consuming.  

Coacervation 

This process is based on phase separation through 

simple or complex coacervation. Simple 

coacervation is a low-cost process but its scaleup is 

complex. On the other hand, complex coacervation is 

a common technique for the protection of flavor and 

it is also used for encapsulation of probiotics.  

Spray coating  

In this process, the wall material is in a solid form 

and is kept in motion. It is used for the purpose of 

obtaining multilayer coating and it is easy to scale 

up. 

Extrusion  

It is a physical method for encapsulation of probiotic 

bacteria. During extrusion method, a solution 

containing with probiotics is pressed through a 

nozzle, the droplets will undergo for solidification 

by gelation formation. 

4. CONCLUSION  

Growing interest about fortification of foods with probiotics and exploit their potential 

health benefits, boost the development of encapsulation technology. In order protect the 

active components, such as probiotics and assure their viability and release in controlled 

way along with conserve health virtues, encapsulation has been adopted using different 

wall materials (alginate, gellan and xanthan gums, chitosan, starch, k-Carrageenan, whey 

proteins and cellulose acetate phthalate) and technologies (spray drying, freeze drying, 

Spray freeze drying, spray coating, and extrusion) have been adopted. There are several 
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challenges in this context, related with survival of probiotics in matrix and their release 

in environment, cost of technology for encapsulation of probiotics, and suitable strain. 

Therefore, it may believe that more judicious investigation is needed to reduce the 

limitation of probiotics in food matrix. 
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1. INTRODUCTION 

Fruit juices contain essential nutrients such as vitamins, minerals, antioxidants which 

have a health-promoting effect for human body [1]. They are also proved to be good media 

for growth of probiotic bacteria. Therefore, they could serve as a great alternative to milk 

in some of traditional probiotic dairy products, which cannot be accepted by a consumer 

suffered from lactose intolerance or allergic to milk protein [1,2]. Probiotic fruit juice has 

many benefits to human health, however, fermented fruit juices which have a low pH 

value (pH 4.5 or below) may influence the viability and activity of probiotic bacteria 

during fermentation [1,3,4]. This study focuses on the growth of probiotic bacteria as well 

as the change of quality of lactic-fermented tropical fruit juices. 

2. AIMS 

The aim of this study was to find out the suitability of some tropical fruit juices (pineapple, 

mango and banana juice) for the growth of B. lactis Bb12 in probiotic fruit drinks 

production. 

3. MATERIALS AND METHODS 

Fruit juice 

Pineapple, mango, and banana juice were purchased commercially from the local market. 

Microorganism and culture preparation 

Bifidobacterium lactis Bb12 was obtained from Chr. Hansen. The stock cultures were 

prepared by inoculating the bacteria into Trypticase - phytone - yeast extract (TPY)[5], 

afterward, incubated over night at 37oC using an anaerobic jar gas-pak system. 

Fermentation process 

The juices pH was adjusted to reach 6.4 before fermentation. 150 mL Erlenmeyer flasks 

containing 50 mL individual juices were inoculated with 1% of culture. The inoculated 

samples were placed in an anaerobic jar gas-pak system before being incubated at 37oC 

for 24h. 

mailto:toannguyen1905@gmail.com
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Determination of cell count number 

Viable cell counts will be obtained by plating methodology with TPY agar medium for in 

72h incubation at 37oC. 

Analysis of chemical properties 

Carbohydrate, organic acid will be determined by HPLC using an Aminex HPX-87H ion 

exclusion column and W410 refractor index (RI), and photodiode array (PDA) detectors. 

The mobile phase is 5 mM H2SO4 [5]. 

Total phenolic content (TPC) 

Samples from the fermented fruit juices will be centrifuged (14,000 rpm for 10 min) and 

diluted with distilled water. The total phenolics were evaluated using a Colorimetric 

method using Folin-Ciocalteu reagent. The total phenolic content was expressed as mg of 

gallic acid equivalents (GAE) per mL of the extract. 

Antioxidant activity (FRAP) 

The antioxidant activity was adapted from Benzie and Strain’s method [3]. The 

antioxidant capacity based on the ability to reduce ferric ions in the sample was calculated 

from a linear calibration curve and expressed as mM FeSO4 equivalents per mL of sample. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

After fermentation, the highest cell counts were recorded in the case of pineapple juice 

with 9.72 log CFU/mL meanwhile banana juice had the smallest population (8.90 log 

CFU/mL). Lactic acid was considered as the main acid produced during fermentation of 

pineapple, mango and banana juice with 3.06, 1.75, 1.77 (%v/v), respectively. The acid 

accumulation caused the reduction of pH of fermented juices which were dropped from 

6.4 to 3.88, 4.5, 4.31 in pineapple, mango and banana juice, respectively. The results also 

show that sugars (fructose and glucose) in juices were utilized by B. lactis Bb12. The 

highest fructose and glucose consumption were observed in the case of pineapple juice 

with the decrease of 18.67% and 32.23%, respectively. The concentration of fructose and 

glucose in mango juice decreased 10.08% and 30.46%, respectively. In fermented banana 

juice, these values were 15.52% and 19.54%, respectively. 

Total phenolic content (TPC) and antioxidant activity (FRAP) of juice were also 

investigated. These parameters presented a decrease sharp during fermentation. Before 

fermentation, pineapple juice had the highest TPC quantity with 0.46 µg/ml gallic acid, 

followed by mango and banana juice (around 0,37 µg/ml gallic acid). However, after 

fermentation, the TPC levels decrease in a range of 11.95% – 20.85% in all three kinds of 

juice. Regarding FRAP, mango juice showed the highest antioxidant originally with 3.93 

mM FeSO4, followed by banana (3.23 mM FeSO4) and pineapple (2,69 mM FeSO4). The 

fermentation process reduced FRAP value of these juices by 23.92%, 19.6% and 10.89%, 

respectively. 
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5. CONCLUSION  

These data highlighted that the selected tropical juices can be used for the production of 

probiotic products using Bifidobacterium lactis Bb12 and pineapple juice shows the most 

suitable medium for fermentation.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A Kárpátokban areaperemen elhelyezkedő erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) szélsőséges 

környezeti hátterű populációi az élőhelyekhez történő alkalmazkodás révén modellezni 

képesek a klímaváltozás hatásait. Ennek tükrében kerestük az erdeifenyő lokális 

adaptációja által megnyilvánuló faanatómiai különbségeket hat eltérő klímájú és 

élőhelytípusú periférikus erdeifenyő populációban. A vizsgálati eredmények rámutattak 

a Keleti-Kárpátok erdeifenyő állományainak lokális adaptációját meghatározó 

faanatómiai jellemzőire. A vizsgált vízszállító elemek átmérőjét és falvastagságát az 

élőhelytípus mellett az élőhelyek speciális edafikus jellemzői, illetve az évről évre változó 

havi időjárási események határozták meg. 

Kulcsszavak: erdeifenyő, faanatómia, adaptáció, klímaváltozás 

1. BEVEZETÉS, A MUNKA CÉLJA 

A hosszútávon tapasztalható éghajlati változások miatt számos biogeográfiai 

kutatás az úgynevezett „refugium” élőhelyek vizsgálatát helyezi középpontba. Ezek olyan 

földrajzi szempontból elszigetelt (periférikus), sajátos környezeti háttérrel, 

mikroklímával jellemezhető élőhelyek, amelyek a korábban széles körben elterjedt 

életközösségek menedékéül szolgálnak. Ezen életközösségek az élőhelyen uralkodó 

szélsőséges környezeti körülményekhez történő alkalmazkodásuk révén képesek 

rámutatni a napjainkban zajló klímaváltozás hatásaira [1]. A Kárpátokban areaperemen 

elhelyezkedő erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) posztglaciális refugiumokban megőrződött 

populációi ökológiai tűrőképességük határán képesek voltak alkalmazkodni az extrém 

környezethez, mind tűlevél-anatómiai és genetikai szinten [2,3]. Ezen extrém élőhelyi 

körülmények hatással lehetnek a nyitvatermő fás szár – így az erdeifenyő - anatómiai 

mintázatára is, faanatómiai jellegekben szelektálódva az élőhelyek sajátos klimatikus 

tényezőihez [4,5]. Ezek tükrében kerestük az erdeifenyő, mint modellfaj lokális 

adaptációja által megnyilvánuló faanatómiai különbségeket hat eltérő klímájú és 

mailto:lihelih1@gmail.com
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élőhelytípusú periférikus erdeifenyő populációban, kvantitatív faanatómiai vizsgálati 

módszerekkel. 

2. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A vizsgálatokhoz a Keleti-Kárpátok 6 természetes populációját jelöltük ki, melyek magas 

talajvíztartalmú tőzegmohalápon (Lucs-tőzegláp, Nagy-Mohos-tőzegláp, Fenyőkút, 

Poiana Stampei - Tinovul Mare, Saru Dornei – Tinocul Mic), illetve száraz, meredek, sziklás 

hegyoldalon (Seslerio-rigidae-Pinetum sylvestris – Kis-Cohárd) található reliktum 

erdeifenyves populációk. A fák törzséből növedékfúróval, mellmagasságban (~1,3 m) vett 

minták segítségével minden vizsgált élőhely esetében legalább 5 fának az 1990-1992-es 

évgyűrűit vizsgáltuk kvantitatív faanatómiai módszerekkel. A keresztdatált minták 

szánkás mikrotómmal (Reichert, Bécs, Ausztria) történő metszése, festése, lefedése után 

a kész keresztmetszetekről kamerával összekötött Zeiss Axio Imager A2 (Zeiss, Göttingen, 

Németország) típusú fénymikroszkóp segítségével digitális felvételek készültek 100x-os 

nagyításon. Az így készült képeken 5-5 sugárirányú tracheida sort (vízszállító elemek 

sugárirányba rendezett oszlopai) elemeztünk a ROXAS 3.0 képelemző szoftverrel [6]. A 

vizsgált paraméterek: a tracheidák sugárirányú átmérője (Drad) és a tracheidák átlagos 

sugárirányú, egyszeres sejtfalvastagsága (CWTrad). Egy speciális mozgóátlagos 

standardizálási módszer, a tracheidogram-módszer segítségével a különböző 

élőhelyekről származó fák évgyűrűinek rögzített számú standardizált tracheidáit 

állítottuk elő, ezzel azok paramétereit összehasonlíthatóvá téve az egyes élőhelyek között. 

Az élőhelyek közötti különbségek, illetve a havi időjárási körülmények hatásainak 

statisztikai alapú igazolásához ún. kevert lineáris modelleket alkalmaztunk (Linear Mixed 

Models – LMM). A tracheidogram-ok elkészítéséhez és a statisztikai vizsgálatokhoz az R 

3.6.3. programnyelvet (R Foundation; ’tgram’ és ’lme4’ plugin) használtuk. 

3. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

A statisztikai elemzések alapján az élőhelyek szignifikáns hatással voltak a sugárirányú 

átmérő (Drad) paraméterre (χ2 = 499,79, p < 0,001). A modellből adódó élőhelyek közötti 

relációk (koefficiensek), illetve a tracheidogramok alapján a Poiana Stampei, a Lúcs-

tőzegláp és a Kis-Cohárd fái általában kisebb átmérőjű tracheidákat képeztek, mint a 

Mohos-tőzegláp, Saru Dornei és Fenyőkút tőzegmohás élőhelyek fái. Ugyanakkor a 

tracheidák keletkezésének éve, illetve egyes havi időjárási paraméterek (máj.-, szept.-, 

nov.-i csapadékösszeg, máj.-, júl.-i szárazságindex) is szignifikáns tényezőknek 

bizonyultak (az összes paraméter esetében legalább p < 0,01). A sugárirányú 

sejtfalvastagságok (CWTrad) esetében is megfigyelhető szignifikáns élőhelyi elkülönülés 

(χ2 = 1185,80, p < 0,001), illetve az évek és egyes hónapok időjárásának (júl.-, aug.-, okt.-

, nov.-i csapadékösszeg és aug.-, okt.-i szárazságindex) szignifikáns hatásai (legalább p < 

0,1). A sejtfalvastagságok tekintetében a Mohos-tőzegláp élőhely fáiban, a vegetációs 

periódus során jelentősen vékonyabb sejtfalak képződtek, mint a Kis-Cohárd és Lúcs-

tőzegláp élőhelyeknél.  
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4. KÖVETKEZTETÉSEK  

Összességében elmondható, hogy a vizsgált élőhelyek erdeifenyő egyedeinek fatest 

anatómiájában szignifikáns különbségek figyelhetők meg. A vizsgált hat populáció közül 

a Nagy-Mohos lápi populációban általában nagyobb átmérőjű és vékonyabb falú 

tracheidák képződtek, mint más, szintén tőzegmohás élőhelyű (Poiana Stampei, Lúcs-

tőzegláp), illetve egyéb hegyvidéki sziklai (Kis-Cohárd) populációknál. A tőzegmohás 

populációk közötti különbségek tükrözhetik az erdeifenyő hosszútávú, lokális 

viszonyokhoz történő adaptációját [4]. A Nagy-Mohos-tőzegláp fáinak nagy lumenű, 

vékony falú tracheidái, bár megnövelhetik a kavitációs veszélyt (a víztranszport oldott 

gázok általi akadályozása), ugyanakkor egy hatásosabb, kevesebb szénallokációt igénylő 

vízszállító rendszert biztosítanak a fák számára [4,7]. Ezen élőhely fái magasságuk és 

törzsátmérőjük tekintetében is a legkisebbek (vélhetően a vastag tőzegréteg 

tápanyagdeficitje miatt mindössze 1,5–3 méteresek), így e fák csekélyebb mértékben 

szorulnak a fatestet szilárdító nagy vastagságú, lignifikált strukturális elemekre [8]. 

Eredményeink rávilágítottak arra is, hogy a tengerszint feletti magasságból eredő 

éghajlati jellegzetességek és az egyes élőhelyek edafikus tényezői [9] egyaránt jelentősen 

hozzájárulhatnak a tracheida struktúra mintázatához. A Békás-szoros fölött magasodó 

mészkőhegy, a Kis-Cohárd mind talajtani, mind társulásökológiai szempontból élesen 

elkülönül a többi lápi élőhelytől, így befolyásolva az itt jellemző általánosan érvényesülő 

klimatikus hatásokat és a fenyők adaptációs stratégiáját. Emellett az éves és havi szintű 

időjárási körülmények is árnyalják a faanatómiai paraméterek évek közötti és évgyűrűn 

belüli mintázatait, ahogy azt egyéb tanulmányokban is tapasztalták [4,5].  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A városiak vidék iránti igénye és a falusiak folyamatos beköltözése a városokba napjaink 

szomorú és érdekes paradoxona. Azonban a városban élők vidék iránti igényét 

kihasználva sok faluban lehetőség nyílik arra, hogy a főleg aprófalvak lakói mégis a 

maradás mellett döntsenek. Hazánkban több pozitív példát is találunk, hogy a 

biogazdálkodás lehetősége vagy a turizmus fordított vissza egy-egy falut a kihalás 

küszöbéről. Jelen mintaterületünkön, Magyarlukafán is hasonló helyzettel találkozunk. A 

településnek sem közintézménye, sem pedig élelmiszerboltja nincs, és egyre többen (főleg 

a fiatalok közül) döntenek az elköltözés mellett. Ugyanakkor rendkívül változatos 

élőhelyekkel és látványban gazdag tájjal rendelkezik, amit a gazdálkodással egybefűzve 

fel lehetne használni egy aktív falusi turizmus program keretében. Vizsgálatunk során 

feltártuk Magyarlukafa természeti, gazdasági és szociális adottságait szakirodalmi művek, 

térképes adatbázisok és 3 félig strukturál interjú segítségével. Eredményeink azt 

mutatják, hogy az élőhelyek adottsága mellett a jelenlegi mezőgazdálkodási szinttel is el 

lehetne kezdeni egy falusi turizmus programot, ahol a látogatók aktívan részt vennének a 

vidéki életben és megtapasztalhatnák a természetközeli gazdálkodást is. Kézműves 

irányvonalon már volt erre évtizedeken át sikeres minta, ami jól működött 

Magyarlukafán, s amelynek a tapasztalataira lehetne építeni.  

 

Kulcsszavak: Aprófalu, kitörési pont, falusi turizmus, természetközeli gazdálkodás. 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

Napjainkban egyre jellemzőbb a vidék iránti igény, akár a leköltözés, akár a kikapcsolódás 

szempontjából. A vidéki idill, valamilyen szempontból az emberi jóllét szimbóluma a 

városi lét bizonytalanságával szemben, a nyugalmat és békét jelképezi. Rendkívül érdekes 

paradoxon azonban, hogy amíg a vidéki lét adott esetben a városi fogyasztás hiányát 

jelenti, addig az idill kifejeződése a vidéki létben is a városi fogyasztást támogatja és 

erősíti (Csurgó 2013). 
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Ezzel párhuzamosan viszont sajnos a vidékhez való kötődés mellett már a XIX. és XX. 

század fordulóján megjelenő falvakból való elköltözés jelensége a mai napig tart (Zsár 

2016).  A főleg városokba való beköltözés az aprófalvak ellehetetlenedését hozta magával. 

A csökkenő létszám miatt az infrastruktúra is leépült, s ezt a folyamatot sok aprófaluban 

nem tudták visszafordítani. Az infrastrukturális fejlesztéseket, valamint a 

közintézmények bezárását vagy létesítését nagyban meghatározta ugyanis az adott 

település lakosságszáma is (Enyedi 1980). Ezeknek a fejlesztéseknek a hiánya és adott 

esetben leépülése nagyban gyengíti a faluközösséget is, ami megint csak magával vonzza 

az adott településekről való elköltözést (Zsár 2016). Ezek az adottságok azonban sokszor 

gátjai a főleg fiatalokból álló vidékre költözni kívánóknak, hiszen nem sok perspektívát 

látnak egy olyan településben, ahol nincs oktatási közintézmény, posta vagy 

élelmiszerbolt. Ugyanakkor érdemes lehet kitörési pontokat keresni, hogy a még jelenlévő 

lakosság és az ott élő fiatal generáció ne költözzön el és megélhetést lásson az 

ottmaradásban. Ilyen kitörési lehetőségekre sok pozitív példa van Magyarországon, ahol 

az adott település környékén lévő mezőgazdálkodásban adódó munkalehetőség, vagy 

éppen a biogazdálkodás alternatívája, a jó földrajzi fekvés, illetve a turizmus, a természeti 

értékek jó értelemben való kihasználása adta meg az esélyt és fordított vissza egy-egy 

falut a kihalás széléről (Bajmócy & Makra 2015). Pontosan ilyen település Magyarlukafa 

is. 

Magyarlukafa Baranya megyében helyezkedik el, a Zselicség délnyugati részén (Dunántúli 

dombság, Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék, Dél-Zselic kistáj) a Szigetvári járás 

részeként (1. ábra). A település eredetileg Somogy megyéhez tartozott, az 1950-es 

években lezajlott megyerendezéssel csatolták Baranya megyéhez. Így ma, a 

megyeszékhelytől távol, hátrányos helyzetű térségben foglal helyet (Pásztor 2018). Villa 

Luca néven már 1234-ben oklevélben szerepel ez a település, mely az első írásos említése 

a falunak. Soha nem volt nagy lélekszámú, az I. világháború előtt is csupán 400 főt 

számlált, de a II. világháború után ez a szám rohamosan csökkent (Halmos 2004; Farkas 

et al. 2018). Gyakorlatilag Magyarország legkisebb települései közé sorolható, a Központi 

Statisztikai Hivatal Helységnévtárának adatai alapján 2019-ben 68 fő élt a faluban (http1).   

Emiatt Magyarlukafa inkább már törpefalunak számít (Zsár 2016). 

Sajnálatos módon Magyarlukafa is rohamos ütemben néptelenedik el és túlnyomó 

többségben 50 év felettiek élnek ebben a zsákfaluban. Óvoda, iskola és élelmiszerbolt 

nincs a településen, a szomszédos faluba, Somogyhárságyra járnak át az emberek, illetve 

falubusz működik. Villany és vezetékes víz van, de csatornahálózat és bevezetett 

gázrendszer nincs. Táji szempontból mozaikos képet mutat, erdők, gyepterületek és 

szántók veszik körül Magyarlukafát és a falu is alapvetően laza elrendezésű annak 

ellenére, hogy csupán egy utcája van. 
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1. ábra: Magyarlukafa elhelyezkedése Magyarországon 

A mintaterület kiválasztását alapvetően befolyásolta az a tényező, hogy Magyarlukafa 

vizsgálata egy nagyobb kutatás része, melyben két ökofaluval, a közvetlenül mellette 

elhelyezkedő Visnyeszéplakkal és a kicsit távolabb lévő, de szintén Baranya megyében 

található Gyűrűfűvel hasonlítjuk össze ökoszisztéma állapot és ökoszisztéma-

szolgáltatások tekintetében. A tanulmányban Magyarlukafa hagyományos faluként 

szerepel, ugyanakkor táji adottságai hasonlatosak a két ökofaluhoz, így feltételezzük, hogy 

a lehetőségeket tekintetbe véve is hasonló alapok állnak rendelkezésre. Ennek a 

vizsgálatnak az első lépcsőfoka az ökoszisztéma állapot, vagyis az adott terület természeti 

adottságainak feltárása és elemzése. 

Az ökoszisztéma-szolgáltatás fogalma kifejezetten hangsúlyozza az ökológiai rendszerek, 

valamint a társadalmi és gazdasági rendszerek közötti függőséget és nemcsak arra világít 

rá, hogy csak olyan szolgáltatásokat képes igénybe venni a társadalom, melyet az 

ökoszisztémák nyújtanak, de arra is, hogy az antropogén beavatkozások nagyban 

befolyásolják ezt. Ezt a folyamatot az úgynevezett Kaszkád modell mutatja be, melynek 

első lépcsőfoka az ökoszisztéma állapot, mely alatt azokat a biofizikai értékeket értik, 

melyekből ezen szolgáltatások nyerhetőek (Kovács et al. 2014). Egyértelműnek tűnhet, 

hogy csak jó állapotú ökoszisztéma képes megteremteni a minél sokrétűbb és 

komplexebb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását, amely egy adott területre társadalmi 

és gazdasági szempontból is átvezethet olyan fejlesztési lehetőségekhez, melyek adott 

esetben egy település megélhetését is képezhetik, biztosíthatják. 

2. A MUNKA CÉLJA 

A tanulmány célja összességében Magyarlukafa település fejlesztési lehetőségeinek 

felmérése a rendelkezésre álló adatok alapján. Olyan potenciálokat kívánunk feltárni, 
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melyek a település ökoszisztéma állapotához, természeti adottságaihoz igazodva és arra 

építve a jövőben reális keretet adhatnak ezeknek a lehetőségeknek a gyakorlati 

megvalósításához, így kitörési pontokat kínálva a helyi lakosok megélhetéséhez. 

Fontosnak tartottuk a természeti adottságok mellett, a település társadalmi és gazdasági 

hátterét is körüljárni, hiszen csak így kaphatunk teljes képet a gyakorlati lehetőségekről. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Vizsgálatunk során az adatokat szakirodalmi művekből, meglévő térképes 

adatbázisokból, valamint három interjúra támaszkodva gyűjtöttük össze. Alapvetően 

elemeztük Magyarlukafa természeti, gazdasági és társadalmi adottságait, majd az 

adatgyűjtés szempontrendszerét úgy állítottuk össze, hogy a helyi ökoszisztéma állapotát 

figyelembe véve Magyarlukafa település lehetőségeit gyakorlati szemszögből tudjuk 

mérlegelni és a jövőre nézve javaslatot tenni.  

Fontosnak tartottuk összegyűjteni és elemezni a település természeti adottságait, melybe 

beletartozik a terület védettségi státusza, földrajzi és domborzati jellemzői, valamint az 

előforduló élőhelyek, a talajtani és víztani jellemzők. 

Gazdasági szempontból elsősorban a mezőgazdálkodást vettük figyelembe, annak múltját 

és jelenét, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó tulajdoni viszonyokat és a lakosság 

mezőgazdálkodási tevékenységét. Ehhez a csoporthoz szervesen kapcsolódik a turizmus 

is, melynek szintén a jelenlegi állapotát vizsgáltuk meg összevetve a múltbeli helyzetével. 

Társadalmi adottságokhoz soroltuk a falu jelenlegi népességi állapotát, annak korbeli 

eloszlását, illetve a magyar-külföldi lakosság arányát, valamint a helyi közösség helyzetét.  

Elsősorban azért döntöttünk a természeti elemzés mellett, a társadalmi és gazdasági 

elemzés mellett is, hogy a jelenlegi helyzet feltárása alapján pontosítani tudjuk 

Magyarlukafa gyakorlatban is megvalósítható lehetőségeit. A 2003-ban elkészült 

Településrendezési tervben (Koszorú et al. 2003) lévő Településfejlesztési koncepció 

tartalmaz SWOT analízist is, mely sokat segített ebben az interjúk mellett.  

A szakirodalmi és a térképes adatbázisok elemzése során mind a természeti, mind a 

társadalmi, mind pedig a gazdasági szempontokra kerestünk adatokat. Nagy 

segítségünkre voltak a Magyarlukafára készült tervdokumentációk, melyek tartalmazzák 

a 2018-ban elkészült Településképi Arculati Kézikönyvet (Farkas et al. 2018) és a 2003-

ban készült Településrendezési tervet, ezen belül is a Településfejlesztési koncepciót, a 

Településszerkezeti Tervet, valamint a Helyi Építési Szabályzatot (Koszorú et al. 2003). A 

térképes adatbázisok közül összesen 3 GIS alapú térképes adatbázist használtunk, melyek 

közül a KÖRINFO (Környezetvédelmi Információ) (http2) elsősorban a talajtani és víztani 

tulajdonságok, a MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) (http3) és az OKIR 

(Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) (http4) pedig a védettségi 

információk, valamint a MePAR a domborzati adottságok adatgyűjtésében is segített. 
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Összesen 3 félig strukturált interjút készítettünk a település két, régebbi lakójával, akik 

kutatást is végeztek a területen (Hencz József és Pásztor Andrea), valamint Magyarlukafa 

polgármesterasszonyával, Gregorics Csabáné Mariannával. A félig strukturált interjú 

esetében ugyan van interjúfonal és kötöttebb kérdések, de a témához igazodva ezektől el 

lehet térni és beékelt kérdéseket is fel lehet tenni, lehetőséget adva az interjúalany jobb 

véleménykifejtésére. Az első interjú 2019. december 17-én (Hencz József, időtartam: 2,5 

óra), a második interjú 2020. augusztus 18-án (Gregorics Csabáné Marianna; időtartam: 

2,5 óra), valamint a harmadik interjú 2020. augusztus 19-én (Pásztor Andrea; időtartam: 

1 óra) készült. Az interjúk során általános kérdéseket tettünk fel Magyarlukafával, annak 

természeti, társadalmi és gazdasági adottságaival kapcsolatban, melynek rögzítése 

jegyzeteléssel, valamint az interjúalanyok beleegyezésével laptopra letölthető 

hangfelvevő program segítségével történt. Az interjúk feldolgozásához a hangfelvétel és a 

jegyzet összesített összefoglalóját használtuk fel. Az interjúk feldolgozása során egyszerű 

kvalitatív tartalomelemzést végeztünk (Patton 2002). A megadott szempontok közül 

elsősorban a társadalmi hatásokat és a mezőgazdálkodás történetét, jelenlegi helyzetét, 

valamint az interjúalanyok tájjal kapcsolatos véleményét vettük figyelembe. 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

Magyarlukafa természeti adottságai 

A település északi része a Zselici Tájvédelmi Körzethez tartozik és NATURA 2000-es 

terület is egyben, valamint az Országos Ökológiai Hálózat része és Magyarlukafa teljes 

területe Tájképvédelmi Övezet (2. ábra) (http3; http4; Farkas et al. 2018). 

Alapvetően a terület nagy részét 12%-os (és ezen belül is a nagyobb részét 17%-os) lejtés 

jellemzi, főleg az északi részeken a MePAR szerint (http3). Változatos, mozaikolt 

tájszerkezettel rendelkezik (3. ábra) a Zselicre jellemző horhókkal.  

Érdekessége a területnek, hogy az erdők, gyepterületek és a szőlős, gyümölcsösök, kert 

mellett vizes területek is vannak itt. Magyarlukafa déli részén és annak közigazgatási 

határánál horgásztavak találhatóak, illetve több gyepterülete az északi részen eredő 

Keleti-Gyöngyös patak miatt időszakosan felvizesedik, és nádas is van a településen a 

maga kialakult élővilágával. Az interjúk során elhangzott olyan megállapítás is, hogy 

Magyarlukafa belterülete elvárosiasodott egy kicsit, de ez egyáltalán nem vonatkozik a 

tájképre. 
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2. ábra. Magyarlukafa védett és NATURA 2000-es területei 3. ábra. Magyarlukafa változatos tájszerkezete. 

(forrás: OKIR és MePAR adatbázis (htt3; http4))  (forrás: MePAR adatbázis (http3)) 

 

Bár sok az elhagyatott ház és szerkezetét tekintve viszonylag egymás mellett 

helyezkednek el a lakóépületek, mégis lazább szerkezetű, mint egy megszokott falukép 

esetében (4. ábra). 

Talajtani és víztani tulajdonságait tekintve agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemzi, 

amely néhol enyhén savanyú és főleg a déli részen a felszíntől karbonátos 

tulajdonságokkal rendelkezik. Vízgazdálkodási talajtulajdonságait tekintve ugyanazon a 

déli területen jó, a többi területen pedig közepes víznyelésű és vízvezető képességű 

talajról beszélhetünk (http2). 
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4. ábra. Magyarlukafa településképe. (készítette: Prohászka Viola Judit) 

Magyarlukafa gazdasági adottságai 

A települést mindig is erősen jellemezte a mezőgazdálkodási tevékenység. Az interjúkból 

kiderült, hogy régen jellemző volt a háztáji állattartás és rendszeresen hajtották ki a 

szarvasmarhákat, de a disznókat is a legelőkre és utóbbiakat az erdőbe is makkoltatni. Sőt 

az egyik interjúalany elmondása alapján lótenyésztés is jellemző volt Magyarlukafán. 

Ezekkel a tevékenységekkel azonban mára szinte teljesen felhagyott a lakosság, állata is 

alig van valakinek. Szarvasmarhája egy újonnan beköltöző családnak van (2 tehén), akik 

szeretnének is a jövőben sajtkészítéssel foglalkozni, két családnál van disznó és 3-4 

családnál vannak baromfik.  Méhészkedéssel két ember foglalkozik a faluban, de egyik 

sem lakik Magyarlukafán, csak a méhek vannak ezen a területen. A kertjét sok ember 

műveli a faluban, de ők is főleg idősebbek, akik kevésbé bírják már a nehezebb fizikai 

munkát, a fiatalok többségének pedig nincs motivációja a kertművelésre. Ezek a kertek 

azonban szépen rendezettek és sokféle terményt tartalmaznak, általában konyhakert 

jellegűek (5. ábra). Közösségi kert is volt a faluban, nagyjából 800 m2, de ennek 

művelésével egy idő után felhagytak. 
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5. ábra. Kertek Magyarlukafán. (készítette: Prohászka Viola Judit) 

Gyümölcsfái, esetleg szőlőtőkéi általában mindenkinek vannak legtöbbször a kert 

részeként, konkrét gyümölcsöse, szőlőse azonban már csak 1-2 családnak van (6. ábra). 

Magyarlukafa belterületének közelében van egy kertes terület, ami régen szőlőhegy volt 

és minden falubelinek megvolt a maga kis parcellája, ahol tudott termelni. Ma már csak 

egy családnak van ott gyümölcsöse és egy pici szőlőterülete, valamint az önkormányzat 

birtokol még 1-2 hektárt. A többi részét vagy bérbe adják vagy már eladták. 

Saját gyepterülete is csak egy családnak van, amit kaszáltatnak, illetve ugyanennek a 

családnak a falutól távolabb erdőbirtokosságban egy kis erdőterülete is van. Erdeje egy 

lakosnak van még, de neki a kert végében egy kis foltban. Az önkormányzatnak vannak 

még gyepterületei (1-2 hektár), amit kiad kaszálásra olyan embernek, akinek vannak 

szarvasmarhái, de ő nem magyarlukafai lakos. Összességében földet szinte már nem 

birtokol senki. Akinek annak idején volt, az inkább eladta, mert nem igazán tudott vele mit 

kezdeni. Így a falu körül nagyrészt szántó-, valamint gyepterületek vannak nem 

magyarlukafai tulajdonban és ezek (valamint a Zselici Tájvédelmi Körzet erdőterületei) 

teszik ki a külterület nagy részét. 
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6. ábra Gyümölcsösök Magyarlukafán. (készítette: Prohászka Viola Judit) 

Az interjúkból az is kiderült, hogy a falubelieknek sokkal szorosabb kapcsolata volt a 

természettel régebben, mint most. Ugyan a mai napig gombásznak a területen, gyűjtenek 

tűzifát és van elvétve gyógynövény- és diószedés és medvehagymáznak is, de régen ezeket 

és még mást is (például csigagyűjtés) jövedelem-kiegészítésként használták a faluban 

élők. A falubeliek részéről alapvetően nem jellemző a permetezés, de a bio módszerek 

alkalmazása se nagyon (bár valaki használ csalánlevet is), ha valaki mégis permetez. Az 

interjúkból ugyanis kiderült, hogy a szőlőben és a krumplit is muszáj vegyszeresen 

kezelni.  Sajnálatos módon viszont a falut körülvevő szántóterületeken nagyipari, intenzív 

művelés folyik, ami vegyszerezéssel, műtrágyahasználattal jár.  

A gazdasághoz szorosan hozzátartozik a turizmus, mely Magyarlukafa történetében 

rendkívül fontos szerepet játszott, és játszik a mai napig. A falu életében mérföldkövet 

jelentett, hogy felkarolta a Jannus Pannónius Múzeum, amikor annak egyik 

néprajzkutatója, Füzes Endre 1967-ben rátalált a településre a népi műemlékek első 

országos felmérése jóvoltából. Ezt követően a mai Magyarlukafai Tájházat műemléknek 

javasolták és fel is újították. Ebben az épületben a dél-zselici parasztság bútorait, munka- 

és háztartási eszközeit szerették volna bemutatni. Fontos momentum volt, hogy a 

múzeum nem csupán kiállítótermet akart csinálni ebből a tájházból, hanem egy 

egyedülálló újítást, olyan úgynevezett élő múzeumot, ahol a látogatók nem passzív, hanem 

aktív résztvevői a kiállítás által prezentálni kívánt életmódnak. Így elkezdődött egy 

Néprajzi Műhely nevű alkotó tábor 1979 nyarától. Ezek a táborok különösen autentikusak 

voltak, a táborozók a kornak, életmódnak megfelelő bútorokat, házakat, eszközöket 

készíthettek, és mindezt olyan felkutatott emberektől, akik még űzték a különféle 

mesterségeket (bodnár, fazekas). Összességében tevékenységük elsődleges célja az volt, 

hogy bebizonyítsák: a mai világunkba is beilleszthetőek a magyar népművészet 

hagyományai. A nyári táborok a helyiek életére is nagy hatást gyakoroltak, ezekben az 

időszakokban mindig felpezsdült az élet, megállt a kiköltözés és olyan fiatalok is jöttek a 

településre, akik nemcsak látogatóként, de lakosként is ott kívántak maradni a faluban. A 

80-as években azonban vesztett lendületéből ez a lelkesedés, ugyanis a szervező 
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elköltözött a fővárosba és ezután az újonnan megalakult Kaptár Magyarlukafai 

Közművelődési Egyesület vitte tovább a szervezést és a táborokat, búcsúkat. 2006-tól az 

egyesület - a múzeum anyagi nehézségek miatti támogatás-megvonása miatt - kénytelen 

volt pályázatokból fenntartania magát 2014-ig, amikor az egyesület végleges 

megszűnésével a Magyarlukafai Önkormányzatra szállt a tájház működtetésének jogköre 

és kötelessége (Pásztor 2018). A 2003-as évben elkészült Településfejlesztési koncepció 

SWOT elemzése alapján is szinte az összes erősség a néprajzi központosultság és az ehhez 

köthető turizmus és értékek jelenlétéhez kötődik és a jövőbeni lehetőségeket is ezek 

folytatásában fogalmazta meg (Koszorú et al. 2003). Az interjúkból kiderült, hogy a 

helyieknek nagyon hiányzik ez a nyüzsgés. Ráadásul a táborok idején jellemző volt, hogy 

a táborozók, a látogatók a helyiektől vásároltak saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt, 

helyben készült élelmiszereket, így a lakosságnak ez is jövedelem-kiegészítésnek 

számított. A Vendel Napi Búcsú ugyan a mai napig működik, de ez nagyon rövid időszak 

egy évben az előző tevékenységekhez képest. Magyarlukafán vannak vendégházak, ahova 

jönnek is turisták, de ezek inkább külföldi tulajdonban vannak, ugyanis a magas 

ingatlanárak miatt csak ők képesek ezt az összeget kifizetni és még költeni is a felújításra. 

A Magyarlukafai Önkormányzat lehetőség és tőke híján pedig nem tud belefogni egy ilyen 

projektbe. 

Magyarlukafa társadalmi adottságai 

Az interjúkból kiderült, hogy a hivatalos lélekszám ellenére (97 fő) csupán 62 fő él a 

faluban állandó jelleggel, ami főleg a külföldi ingatlanvételek miatt van így.  Sajnos ezek az 

emberek csak nyáron tartózkodnak a településen vagy kiadják a házukat. A legtöbben 

nyugdíjasok, munkanélküliek és segélyből élnek, van néhány közfoglalkoztatott és 

néhányan eljárnak a környező településekre vagy Szigetvárra dolgozni. Az 50 év alatti 

lakosok száma összesen 14 fő, így jogosan beszélhetünk elöregedő faluról. A megélhetési 

lehetőségek miatt a közösségi hangulat és élet is hullámzó, de az interjúkban 

hangsúlyozták, hogy biztos háttér nélkül nehéz közösséget szervezni, főleg úgy, hogy az 

emberek nagy többsége is alulmotivált ezzel kapcsolatban. Mindenképpen meg kellene 

találni a fő profilját a falunak az interjúalanyok szerint, ami lehetne a turizmus is, de 

elhangzott olyan nézőpont is, hogy nem feltétlenül a néprajzi vonalon kellene 

próbálkozni. Számos ötlet van, amit igyekeznek megvalósítani (pl. újrahasznosított 

papírból kosárfonás (7. ábra), varrás), de mindezek idő, tőke és olykor a motivációhiány 

miatt nehezen valósulnak meg. 
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7. ábra. Újrahasznosított papírból készült kosarak Magyarlukafán. (készítette: Prohászka 

Viola Judit) 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Összességében Magyarlukafának jó természeti, ökoszisztéma adottságai vannak. Tájképi 

szempontból különleges látványt nyújt a mozaikos tájszerkezet és a tájba illő falukép. 

Ráadásul egyedinek számítanak a vizes és vizenyős élőhelyek is. Az erdőkben a védettség 

miatt nem folyik intenzív fakitermelés, így a háborítatlanság ezeken a területeken is jelen 

van. Az intenzíven kezelt szántóterületek azonban nem tartoznak a tájkép pozitív 

hozadékához, és félő, hogy a faluhoz való közelségük miatt az ottani termőtalajok is 

elszennyeződhetnek, nem is beszélve a vizes élőhelyek veszélyeztetettségéről. Ez a 

rendkívül változatos élőhely felhozatal nemcsak a helyieknek kínál lehetőségeket a 

kikapcsolódásra, de a látogatókat is idevonzhatja. A turizmus feltételeit azonban nemcsak 

a terület szépsége teremti meg, de olyan gyakorlati tényezőkre is szükség lenne, mint 

szálláshely és ideális esetben, helyben megtermelt élelmiszer. Az önkormányzatnak 

viszont sajnos nincs anyagi lehetősége ingatlant vásárolni, mert a külföldiek beköltözése, 

ingatlanvásárlása miatt nagyon magas áron kínálnak olyan házakat, melyeket a megvétel 

után még fel is kellene újítani, ha vendégházként szeretnék működtetni azokat. A 

szálláshely kérdésére azonban lehetne alternatívát is keresni, esetlegesen megegyezni az 

eladni kívánt ingatlan tulajdonosával, de akár az egyéni elszállásolás is szóba jöhetne 

biztos forgalom biztosítása esetén. A megtermelt helyi élelmiszerek termesztésére, 

elkészítésére vonatkozólag is inkább a bizonytalanság lehet az alulmotiváltság legfőbb 

oka, hiszen (főleg az elején) nem biztos, hogy lenne olyan mértékű turistaforgalom a 

településen, amely elegendő ezeknek a felvásárlására. 

Ugyanakkor a fejlesztési, kitörési lehetőségekhez lehetne sorolni a falusi turizmus olyan 

jellegű megvalósítását, amikor a látogató nemcsak turistaként, szemlélőként, hanem aktív 

résztvevőként is jelen van a helyi életben és a családoknál folytatott természetközeli 

gazdálkodásban. Ökofalvaknál is jellemző többek között ez a fajta önkéntes munka, 

amikor a látogatók a befizetésért cserébe családoknál laknak pár napig vagy hétig és teljes 
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ellátás, valamint szállás fejében segítenek a helyi természetközeli gazdálkodásban, a ház 

körüli munkában, megtapasztalják a vidéki életet és közben kikapcsolódnak. Ez a fajta 

megvalósítás hasonlít is a Jannus Pannónius Múzeum által sokáig működtetett kézműves 

táborokhoz, de ebben az esetben a vidéki élet mellett a gazdálkodás lenne a 

középpontban. Vannak reális lehetőségek a megvalósításra, hiszen a szálláshelyek az 

egyes családoknál lennének és a megművelendő föld szintén a családi kert lenne, de az 

önkormányzat által éveken át működtetett 800 m2-es közösségi kertet is újra lehetne 

indítani. Véleményünk szerint ez egy jó kezdési alapot nyújtana, ami bővíthető az idők 

során különböző egyéb kikapcsolódási lehetőségekkel, szervezett programokkal 

(kiállítások, Zselici Csillagpark, horgásztavak). 

Ugyanakkor nem feltétlenül szerencsés csak egy oldalról, jelen esetben a turizmus 

oldaláról megközelíteni a kitörési pontokat és lehetőségeket. Hiszen most is vannak 

sikeres próbálkozások (kosárkészítés, minivarroda), melyeknek a megtanulása ugyan 

időt vesz igénybe, de érdemes lehet ezek mellett is kitartani. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az iskola előtti köztér nemcsak a megérkezés színtere, teret ad olyan tevékenységeknek 

is, mint várakozás, beszélgetés, bandázás, elválás a szülőktől, de előfordul az is, hogy ide 

szorulnak ki az iskola területén belül nem támogatott deviáns viselkedések. Fontos, hogy 

a gyermekek biztonsága ne csak az intézmény területén belül, de annak közvetlen 

környezetében is biztosítható legyen. Gyermekbarát közterek kialakításánál kiemelt 

figyelmet kell fordítani a közlekedés- és balesetbiztonságra, az alternatív közlekedési 

módok támogatására, az átlátható terek létrehozására, az egészséges és esztétikus 

környezetalakításra. 

A fenntarthatóság alapvető eleme és célja a jövő generáció jólétének biztosítása[1]. Éppen 

ezért kiemelten fontos, hogy ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor a fiatalok hétköznapi 

környezeteivel kezdjük. A közoktatási intézmények városi köztér-kapcsolatának 

elemzése és minőségi fejlesztése elengedhetetlen a felnövekvő generáció jó irányú 

szemléletformálásához. A környezethez való kötődés, arról való gondoskodás már fiatal 

korban elindul és alapvető fontossággal bír a felelős és fenntartható jövő építéséhez. A 

gyerekek szempontjainak előtérbe helyezése a városban biztonságosabb és befogadóbb 

környezetet eredményez. A város, amely a gyerekek szempontjait helyezi előtérbe, az 

mindenki számára élhetőbb és szerethetőbb[2]. Ez az alapvetés kiemelten érvényes az 

oktatási intézmények környezete esetén. 

Kulcsszavak: iskolakörnyezet, gyermekbarát város, élhető város, városi köztér, 

szabadtér-építészet 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

Magyarország iskolatörténete 996-tól, a pannonhalmi bencés rendház alapításától 

számítható, hiszen itt volt az első működő iskola az országban. Egészen a felvilágosodás 

időszakáig az oktatás-nevelés területe az egyház fennhatósága alá tartozott, a XVIII. 

századtól kezdve terjed el a világi oktatás[3]. Mária Terézia által megalkotott 1777-es 

Ratio Educationis az első dokumentum, amely átfogóan szabályozza Magyarország és a 

társországok oktatási-nevelési rendszerét. Ez a törvény centralizálja és királyi 
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fennhatóság alá vonja az oktatásügyet Magyarországon. Érdekesség, hogy már ez a 

dokumentum is kiemeli az iskolán kívüli játékterületek fontosságát10.   

Magyarországon általános tankötelezettség Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 

miniszter által bevezetett, a népiskolai közoktatás tárgyában született, 1868. évi XXXVIII. 

törvénycikk óta van. E törvény tette kötelezővé a mindennapi iskolába járást 6 éves kortól 

minden magyar gyermek számára. Népoktatási tanintézmények lehettek magán vagy 

nyilvános iskolák, fenntartó tekintetében pedig állami, egyházi, települési, illetve 

valamilyen társulat vagy szervezet által fenntartott intézmények[5]. A mindennapi 

iskolába járás alapvetően megváltoztatta a fiatalok napirendjét, újrarendezte életüket. A 

döntés egyik fontos következménye, hogy a gyerekek 6 éves korban egy új környezetbe 

kerülnek, amely hatással van a személyiségfejlődésre. A formális edukációs környezetek, 

ezen belül pedig az oktatás-nevelés intézmények helyszínei mára már kiemelt kutatási 

területnek számítanak a környezetpszichológia területén[6]. 

 

Habár már az 1868-as törvény előtt is számos iskola létezett az országban, mégis 

jelentősnek tekinthető azt ezt követő időszak iskolaépítések tekintetében. Jellemző 

változás például, hogy amíg korábban az egyházak által alapított iskolák templomok vagy 

rendházak közvetlen szomszédságában épületek – tehát sokszor a település perifériáján 

jelentek meg –, addig az újonnan épült világi iskolák elhelyezésénél fontos szempont volt, 

hogy a település központi helyeire, központi tereinek közelébe jöjjenek létre. A törvény 

hatására több mintatervet is készítettek – 1870-ben Gönczy Pál népiskolai mintatervei, 

1898-ban pedig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építészeti osztálya által 

készített Kisdedóvodai és népiskolai épitkezési mintatervek, épitkezési utasitások jelentek 

meg – ám ezek elsősorban az intézmények működésére, az épületek kialakítására, 

építészeti minőségére vonatkoztak. Az épületek környezetbe illesztése a századfordulót 

követően vált fontossá[7,8]. 

 

Az első világháború végével az iskolaépítési folyamatok is változtak. A trianoni 

békeszerződés aláírásával az ország iskoláinak száma megcsappant, ugyanakkor több 

százezer ember menekült Magyarország területére, amely új iskolák felállítását 

követelte[7]. A háborút követő néhány évben azonban nem álltak rendelkezésre 

megfelelő források iskolák építésére. Klebelsberg Kunó 1922-ben lett vallás- és 

közoktatásügyi miniszter és majdnem egy évtizedig meghatározta magyar oktatásügy 

fejlődését. 1926-ban fontos törvény született a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló 

népiskolák létesítéséről és fenntartásáról[9], melynek eredményeképpen a következő 

néhány évben óriási népiskolai program bontakozott ki. Jellemző volt erre az időszakra a 

                                                        
10 RATIO EDUCAIONIS 1777, CCXXVI. §., p. 217.: “a mindennapi üdülésre szánt helyet a városban, még pedig 
amennyire lehetséges az iskola, vagy a tanárok lakásai mellett kell kijelölni, hogy ezek kényelmesen 
felügyelhessenek a játékokra, melyekkel az ifjak mulatnak. De ha ez nem lehetséges, akkor legalább a várostól 
mentől kisebb távolságra tűzzenek ki megfelelő nagyságú területet.”, nyári játékterekre vonatkozóan: “A 
másik helynek, mely nyári szórakozásra van szánva, nem szükséges a városban vagy közvetlen közelében 
lennie. Valamennyire távolabb eshetik, de nem többre egy órajárásnyinál. Ne legyen művelés alatt álló terület, 
hanem sűrű, lombos fák s közöttük folydogáló üdítő forrás tegyék kellemessé és ajánlatossá. Ez a térség az oda 
gyülekező tanulók száma miatt az előbbinél tágasabb legyen.”[4] 
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vidéki iskolaépítés, főként a kisebb falvak, illetve tanyák környezetében volt szükség az 

infrastruktúra fejlesztésére[7]. 

 

A közoktatás struktúrájának tekintetében a következő fontos pont a második világháború 

befejezésével jött el, hiszen a teljes államigazgatás megváltozott. A szocializmus időszaka 

alapvetően kedvezett az iskolaépítéseknek, úgynevezett típustervek születtek, illetve 

építési szabványokban kezdték rögzíteni most már az iskolaépülethez kapcsolódó 

szabadterek minőségét és mennyiségét is.  Elmondható, hogy az ebben az időszakban 

épült iskolákban a szabadterek egyenrangúak az épülettel, azzal szerves egységet képezve 

jönnek létre[7]. Az ezen időszakban létrehozott telepszerű lakóterületeknek, 

épületegyütteseknek egyik sajátossága volt, hogy szinte kivétel nélkül törekedtek 

közintézmények, többek között alapfokú gyermekintézmények, illetve közösségi és 

gyermekbarát funkciók elhelyezésére is a telep környezetében. A szocreál stílusú 

lakótelepekre jellemző volt, hogy a nagy laksűrűség mellett tömbházak között 

nagymértékű a közhasználatú zöldfelületek aránya, melynek köszönhetően magas 

zöldfelületi ellátottság jellemezte a lakótelepeket[10]. Általánosságban ugyanez igaz volt 

a lakótelepi környezetben megjelenő oktatási intézményekre is. 

 

A rendszerváltás után újabb strukturális átalakulás történt az országban, amely ismét 

jelentősen befolyásolta a közoktatást. Az oktatási intézmények túlnyomó része a kevés 

forrással, de viszonylag nagy önállósággal felruházott önkormányzatok birtokába került. 

Már az 1980-as években megindult az oktatási intézmények differenciálódása, mely 

alapvetően az oktatás minőségének szintjében volt mérhető[11]. Ezek az 

egyenlőtlenségek tovább nőttek az önkormányzati vezetés alatt. Mára szignifikáns szórás 

figyelhető meg országos szinten a közoktatási intézmények tekintetében – jelentős a 

szakadék a budapesti és a vidéki iskolák között. A legfrissebb mérések szerint legjobb száz 

iskola ⅖-e budapesti[12]. Ennek egyik oka a támogatási rendszer, illetve a források 

megváltozása – a rendszerváltás óta ismét jelentős az egyház, illetve különböző 

alapítványok, sőt magánszemélyek jelenléte a közoktatásban, amelynek hatására jellemző 

a pluralizmus megjelenése a finanszírozásban[11].  

 

A különböző szereplők jelenléte, illetve az egyenlőtlenségek növekedése különösen 

fontossá teszi a megfelelő szabályozás meglétét. A közoktatással kapcsolatos törvények 

és rendeletek a kezdetektől fogva említést tesznek az oktatási intézmények helyének 

fontosságáról. A helykiválasztás tekintetében a jó közlekedési kapcsolatok és a jó 

megközelíthetőség alapvető fontosságú. A közoktatással kapcsolatos különböző 

törvények és rendeletek általában többszempontú vizsgálathoz kötötték, melynek 

legfontosabb elemei az egészségügyi, pedagógiai, közbiztonsági szempontok voltak[13]. 

 

Elvitathatatlan az iskolák térszervező ereje a városokban és a falvakban – ezt két 

egymással ellentétes folyamat jelenléte is alátámasztja. Egyrészt jellemző volt az iskolák 

frekventált, településközponti elhelyezése, másrészt viszont az újonnan telepített iskolák 

automatikusan generáltak egyfajta centralitást a településen belül. Sok esetben előfordult, 
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hogy új városrészek tervezésénél ügyeltek arra, hogy az oktatási intézmény a súlypontba, 

leendő központba kerüljön – így jártak el több lakótelep kialakításánál is[10,13]. 

 

Az 1868-as törvény kimondja, hogy az “ujonnan építendő iskolaépületek egészséges helyen 

épültek, szárazak s a gyermekek létszámához mérten (egy teremre 60 gyermeket, s minden 

gyermekre legalább is 8-12 négyszögöl lábnyi helyet számítva) elegendő számú tágas, 

világos és könnyen szellőztethető tantermekkel legyenek ellátva”. A négyszögölt 

négyzetméterre átváltva ez 28-43 m2 területet jelent gyermekenként. Azóta a jelenleg 

érvényben lévő szabályozás részletesebb leírást ad az oktatási intézmények telepítésre 

vonatkozóan: “Az intézményt a helyi településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat 

alapján kell telepíteni, továbbá figyelembe kell venni, hogy ártérbe, belvizes, egészségre 

ártalmas, szennyezett területre iskolát építeni nem szabad.”, illetve “Városokban az iskola 

legyen tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Magas zajterhelésű és forgalmas útvonalhoz 

közeli területen – ha más helyszín nem lehetséges – csak a megfelelő külső téri (növénysáv, 

zaj- védő fal) és belső téri (ablakszigetelés) zajvédelmi megoldások tervezése és 

megvalósítása esetén építhető”[14,15]. 

 

Az oktatási-nevelési intézmények kialakítására vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 

szabályozásokat tekintve az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 

szóló 253/1997. (XII.20) Kormányrendelet (későbbiekben: OTÉK) alapvető fontosságú. 

Ezt egészítik ki a helyi rendeletek és határozatok. Emellett fontos dokumentumok azok a 

Magyar Előszabványok, amelyek a különböző intézménytípusok esetén részletes 

tervezési irányelveket és irányszámokat tartalmaznak. A hatályos szabályozások döntően 

az intézményi épületek, építmények kialakítására vonatkoznak, viszonylag kevés 

rendelkezés foglalkozik az intézmény szabadtereivel és szinte alig van érvényben olyan 

rendelkezés, amely az oktatási intézmények városi kapcsolódásával, az intézményhez 

közvetlenül kapcsolódó közterek minőségével, illetve kialakításával foglalkozik.   

 

Az oktatási-nevelési intézmények bejárati zónájára vonatkozóan az OTÉK 68. § (4) 

pontjában elvárásként fogalmazza meg, hogy: “A nevelési-oktatási építmények közterületi 

bejárata előtt a járda és az úttest elválasztására korlátot vagy annak megfelelő építményt 

kell létesíteni”[16]. Emellett a hatályos Magyar Előszabványokban kerül 

megfogalmazásra, hogy habár az oktatási intézmények más közoktatási, köznevelési, 

közművelődési vagy közegészségügyi intézménnyel összekapcsolhatók, mégis minden 

esetben szükséges megoldani az intézmény “közterület felőli megközelítését és a bejáratait 

el kell különíteni”[14,15]. Ezek az általános, országos érvényű szabályozások jelentős 

mértékben nem határozzák meg a bejárati zóna kialakításának minőségét.  

 

Kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az a környezet, amely a fiatal korban körülvesz 

minket meghatározó hatású felnőttkorban is. Egy olyan épített makrokörnyezet, mint a 

város, a felnőtt világ terméke, ennél fogva a városi közterek sem léptékükben, sem 

használhatóságukban vagy értelmezhetőségükben nem a gyerekekre szabottak[6]. A 

gyerekek a mozgásokon és aktivitásokon keresztül érzékelik a környezetet[17,18], éppen 
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ezért sokkal nehezebb a gyerekek számára a tájékozódás a városi köztereken. Moore 

ironikus megjegyzése szerint „a gyerekeknek figyelemre méltó képessége van arra, hogy a 

leghaszontalanabb mesterséges feltételekhez is alkalmazkodjanak. Még az iskolák 

többségében jellemző, teljesen leaszfaltozott iskolaudvarokon is nap mint nap tudnak 

játszani anélkül, hogy megzavarodnának”[6].  

 

Az iskoláskorú gyerekek már sokszor közlekednek egyedül az otthon, az iskola, a játszótér 

és egyéb gyermekintézmények között. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekhez a 

helyekhez kapcsolódó köztereken kiemelt figyelmet fordítsunk már a tervezéskor a 

gyermekek igényeire, szempontjaira. Az „iskolába utazás élménye” is a környezeti tanulás 

részeként kezelendő[6], ennek értelmében pedig az oktatási intézmények bejárati zónája, 

a bejárathoz kapcsolódó közterek minősége kiemelten kezelendő.  

 

A fiatalok meghatározó környezete az otthonon túl elsősorban az iskola és annak 

környezete. Az iskolában nem csak ül és tanul a gyerek - beszélget, játszik, mozog, sportol, 

nevet, olvas, énekel, rajzol, eszik, vagy éppen bóbiskol. Ezek a tevékenységek azonban 

igen jelentősen szabályozottak az iskola területén belül. Mindennek megvan a maga helye 

és ideje. Bizonyos viselkedésminták nem elfogadott az iskola területén belül, ezért ezek a 

nemkívánatos, deviáns viselkedések, tevékenységek kiszorulnak az iskolán kívülre11. 

Jellemző látvány például az iskola szemközti oldalán vagy a következő utcasarkon együtt 

dohányzó fiatalok csoportosulása[20]. Természetesen a deviáns viselkedés 

megszűntetése nem tájépítészeti feladat, mégis több ilyen jellegű tevékenység is előfordul 

az oktatási intézményekhez kapcsolódó köztereken, ahol alapvetően a gyermekbarát 

tervezési szempontoknak kellene érvényesülnie, tehát a biztonságos és egészséges 

tájépítészeti megoldásoknak, melyek példamutatóak és szemléletformálóak. Sajnos 

azonban sokesetben az oktatási-nevelési intézmények bejárati zónája és a bejárathoz 

kapcsolódó közterek a klasszikusabb aktivitásokat sem tudják megfelelően kiszolgálni 

úgy, mint a kényelmes várakozás, beszélgetés vagy a biztonságos találkozás, megérkezés 

igénye.  

 

Jelen korunk egyik nagy problémája a túlzott autóforgalom az oktatási intézmények 

közvetlen környezetében. Országszerte jellemző iskolakezdés idején a hosszú autósorok 

látványa, amelyek szinte teljesen ellehetetlenítik a közlekedést és veszélyeztetik az 

iskolába gyalogosan érkezők biztonságos, nem is beszélve az egészségtelen környezeti, 

vagy a vizuális zavaró hatásukról – erről tanúskodik az 1-2. kép. Szerte a világon komoly 

korlátozásokat vezettek már be az autók kitiltására vagy a forgalom korlátozására az 

oktatási intézmények környezetében[21–24].  

 

                                                        
11 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény alapján köznevelési intézmények esetén nyílt légtérben sem jelölhető ki 
dohányzásra alkalmas hely, illetve a bejáratától számított 5 méteren belül is szigorúan tilos a 
dohányzás[19]. 
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1. kép: Reegeli dugó a Ságvári iskola előtt (fotó: delmagyar.hu) 

 

 
;  

2. kép: Budapesti hegyvidéki iskola előtt kígyózó sor (foot: Reith Anita) 

Az oktatási-nevelési intézmények szabadterei alapvető fontosságú elemei egy 

gyerekbarát városi infrastruktúra kialakításának. A hálózatosság tekintetében nem csak 

az intézmény területén belüli terek, hanem az intézmény területén kívüli, közvetlenül 

csatlakozó szabadterek, közterek, környező terek és utcák is nagy jelentőséggel bírnak, 

hiszen ezek az elemek képeznek kapcsolatot a különböző gyerekbarát városi helyszínek 

között. A játszótereken kívül a formális és informális edukációs helyszínekhez – és így a 

közoktatási intézményekhez – kapcsolódó közterek gyerek-szempontú kialakítása 

elengedhetetlen eleme egy gyerekbarát város létrejöttének[25]. 

2. A MUNKA CÉLJA 

Jelen tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet az alap- és középfokú közoktatási 

intézmények – általános iskolák, gimnáziumok és szakgimnáziumok – közvetlen külső 

környezeti minőségének fontosságára, illetve azok hiányosságaira. A közoktatási 

intézmények városi köztér-kapcsolata fontos lenyomata a város gyermekbarát 

politikájának. Olyan kiemelt közterek ezek, ahol a gyermekek szempontjait kiemelten kell 

kezelni és érvényesíteni. 
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A történeti és hatályos szabályozás áttekintését követően budapesti mintaterület került 

kijelölésre, ahol konkrét példákon keresztül vizsgáltuk az alap- és középfokú oktatási 

intézmények kialakítását. Az intézmények kontextusának megismerése céljából 

megvizsgáltuk a városszerkezeti beágyazottságot, városszerkezeti pozíciót, a környezet 

beépítettségének jellegét, illetve a megközelíthetőséget. Ezután a vizsgált iskolák és 

gimnáziumok köztér-kapcsolati adottságaival foglalkoztunk, azon belül is kiemelt 

figyelmet fordítva az intézmények bejárati zónájára, amely színtere a megérkezésnek, 

ezért a csatlakozó köztereknek legfontosabb eleme. Az állapotfelmérés során tapasztalt jó 

és kevésbé jó minták kiemelésével és elemzésével rávilágítottunk az általános 

hiányosságokra a közoktatási intézmények bejáratához kapcsolódó közterek 

tekintetében. 

 

A felállított egységes és átfogó vizsgálati szempontrendszer szakmai állásfoglalás, 

melyben kiemelésre kerültek azok az elsősorban tájépítészeti elemek, amelyek jelenléte 

egy modern oktatási intézmény tekintetében – kiemelten a bejárati zónájában – elvárható. 

A dolgozat célja, hogy felhívja a figyelmet az általánosan alkalmazott fejlesztési modellre, 

amely az intézmény belső, telken belüli területeire szorítkozik, figyelmen kívül hagyva 

ezáltal a telekhez közvetlenül csatlakozó külső köztereket. A tanulmány célja, hogy 

feltárja és rámutasson az iskola külső, csatlakozó közterületeiben rejlő lehetőségekre. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

Alap- és középfokú oktatási tevékenységet végző közoktatási intézményeket és közvetlen 

környezetüket vizsgáltuk, tehát általános iskolákat, középiskolákat és gimnáziumokat, 

szakgimnáziumokat, ahova feltételezhetően napi bejárással érkeznek a diákok. Az 

alacsonyabb szintű köznevelési intézmények nem képezik e vizsgálat tárgyát, mivel 

feltételezésünk szerint 6 éves kor alatt csak ritkán közlekednek egyedül a gyermekek – 

óvodába, illetve bölcsödébe jellemzően felnőtt társaságában érkeznek. Ennek a 

jelentősége azért fontos, mert nem kell egyedül tájékozódniuk az intézményhez 

kapcsolódó köztereken, illetőleg folyamatos felügyelet alatt vannak, aminek hatására 

kontrollált tevékenységeket végeznek. Ettől eltérően a 6 éves kor fölött, de főleg a 10 és 

18 éves korosztály esetén már gyakorta közlekednek a diákok egyedül, így felügyelet 

nélkül végezhetnek tevékenységeket az intézményhez kapcsolódó köztereken.  

 

Mivel a Budapesten található alap- és középfokú oktatási célú közintézmények száma igen 

magas és jelen tanulmánynak nem volt célja a teljes budapesti állomány felmérése, ezért 

egy szűkített mintaterületet jelöltünk ki. Budapest XI. kerülete nagy kiterjedésű, 

változatos domborzattal és városszerkezeti adottsággal rendelkezik. Az intézményekre 

vonatkozó adatokat nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból és adatbázisokból 

nyertük (intézmények saját honlapja, Újbuda térinformatikai rendszere, Földhivatali 

Portál).  Emellett személyes terepszemle alkalmával rögzítésre kerültek a benyomások, 

illetve a csatlakozó közterületek jellemző méretei, fellelhető elemei. A vizsgálatot 2020. 

őszi időszakában végeztük el. Összesen 25 oktatási intézmény képezte a vizsgálat tárgyát, 
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melyből 16 általános iskola, 2 általános iskola és gimnázium, 7 gimnázium és 2 

szakgimnázium. A vizsgálati területen két olyan intézmény-egység is található, ahol több 

intézmény egyszerre működik. Az intézmények vizsgálatához egységes 

szempontrendszert állítottunk fel, amely összesen 44 szempont alapján vizsgálta a 

kiválasztott intézményeket és amely segített abban, hogy a gyűjtött adatok 

strukturálhatóak és elemezhetőek legyenek. Az alábbiakban három egységbe rendezve 

mutatom be ezt a vizsgálati szempontrendszert.  

 

Az intézmény alapadatait az adott intézmény honlapján elérhető nyilvános 

dokumentumokból (alapító okirat, SZMSZ, stb.) nyertük ki. A kutatás kitért az intézmény 

nevére, címére, az intézmény típusára (közintézmény, alapítványi, egyházi, általános 

iskola, gimnázium, stb.), maximálisan felvehető diákok számára, az intézmény 

alapításának évére, a legutolsó teljes és részleges átalakítás évére, illetve, hogy 

rendelkezik-e az intézmény ökoiskola címmel[26].  

 

Az intézmény városszerkezeti beágyazottságának vizsgálatára a jelenleg is érvényben 

lévő városfejlesztési és rendezési tervekben alkalmazott zónákat vettük alapul, melyek az 

1994-es Általános Rendezési Terv óta bontják egységekre Budapestet a városfejlődés, a 

városhasználat, a város- és építészeti forma alapján[14]. A zónák elhelyezkedését az 1. 

ábra mutatja be. Jól látható, hogy Budapesten a XI. kerület az egyetlen, ahol mind az 5 zóna 

megtalálható, ami kedvez a mintavétel relevanciájának. 

 
1. ábra: Budapesti zónák és a vizsgált oktatási intézmények elhelyezkedése a XI. 

kerületben (saját ábra)  
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Az intézmény környezetének beépítettségét az OTÉK-ban megfogalmazott definíciókat 

felhasználva állapítottuk meg. Eszerint a következő kategóriákba soroltuk az 

intézményeket: nagyvárosias12, kisvárosias13, vagy kertvárosias14 lakóterületen 

elhelyezkedő intézmény. A fenti három kategórián kívül negyedikként bevezettük a 

lakótelepi környezetben elhelyezkedő intézmények kategóriáját, amely a viszonylag rövid 

idő alatt épült telepszerű lakóterületeket jelenti, jellemzően az 1960-as és 1970-es 

évekből.  

 

További vizsgálati szempont volt a telek mérete, illetve az intézmény alapterülete, amely 

adatokból egyszerű arányszámítással a beépítettség százalékos aránya, illetve a diákok 

számára kivetített zöldfelület-ellátottság (fő/m2) is megadható. Ezeket az adatokat az 

intézmény honlapján elérhető hivatalos iratok mellett a Földhivatali dokumentumokból 

nyertük ki. A vizsgálat részét képezte a telekhatár hossza, a közterülettel való határvonal 

hossza, illetve ezen határvonal szakasz minősége (nyitott vagy zárt). Ezek mérését a XI. 

Kerület Újbuda Térinformatikai rendszere[27], illetve GoogleMaps alkalmazás 

segítségével végeztük. 

 

Az intézmény bejárati zónáját kiemelten vizsgáltuk. Fontos volt a bejárat tájolása, az 

épület és az épület határvonalának viszonya, illetve a csatlakozó közterület mérete és 

minősége. Vizsgáltuk a bejárati zónához közvetlenül csatlakozó gyalogos zóna maximális 

szélességét, a csatlakozó zöldfelületi sáv szélességét, a kapcsolódó autóút szélességét. 

Vizsgáltuk a legközelebbi tömegközlekedési megálló és a bejárati zóna távolságát. A 

bejárati zónában előforduló funkciókat a jelző tájépítészeti elemeket (pad, világítás, 

parkoló, korlát, kerékpártároló, szemetes, stb.) segítségével vizsgáltuk. Leíró jelleggel 

nyilatkoztunk a fenntartás minőségéről, a berendezések állapotáról, illetve az 

összbenyomásról. 

 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

A vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák az oktatási intézmények esetén 

alkalmazandó beépítettségi arányt. Újbuda esetén a kerületi jogszabályok[28] a 

mérvadóak, amely szerint a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 

intézményi, jellemzően zártsorú beépítés esetén 35-85% között lehet; ugyanez 

intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű területek esetén 25-60% között 

lehetséges. A vizsgált intézményekre – két kivétellel15 – 15 és 35 % közötti beépítettség 

                                                        
12 Jellemzően sűrű beépítésű, 12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó elsősorban lakó rendeltetésű 
épületeket magában foglaló városrész. [16] 
13 Jellemzően sűrű beépítésű, de 12,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó 
rendeltetésű épületeket magában foglaló városrész. [16] 
14 Jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó 
elsősorban lakó rendeltetésű épületeket magában foglaló városrész. [16] 
15  Az egyik kivétel az Újbudai József Attila Gimnázium (46%), amely a Móricz Zsigmond körtér 
nagyvárosias környezetében található; a másik pedig a PUZZLE Kamaraerdei Kerekerdő Általános Iskola 
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jellemző. Habár ezek az értékek önmagában kedvezőnek tekinthetőek, hiszen a megadott 

értékek a kategóriák alsó határán mozognak, mégis szem előtt kell tartani, hogy hány főre 

kivetítve érvényesülnek.  

Az oktatási intézmények tervezési előírásaival foglalkozó MSZE 24203-2 szabvány előírja 

a telekméret nagyságát az intézmény létszámának függvényében: eszerint 25 m2/fő az 

előírás, történelmi városközpontokban 20%-os, minden más esetben 10%-os 

maximálisan megengedett eltéréssel. A vizsgált oktatási intézmények közel ⅔-ában nem 

teljesül a 15%-os csökkentett előírás sem, amely igen kedvezőtlen eredmény. Egyedül a 

Csikihegyek Általános Iskola közelíti meg a 25%-os kívánt értéket. Általánosságban 

elmondható, hogy a lakótelepi környezetben megjelenő oktatási intézményeknek 

kedvezőbb a telekméret maximális diákszámra vetített aránya.  

 

A telekméret mellett tájépítészeti szempontból talán még fontosabb az iskolaudvar 

mérete, vagyis az iskola területéhez tartozó szabadterek aránya, amelyet szintén a 

maximálisan felvehető diákok számának viszonyában vizsgáltunk. Ez a mérőszám 

megmutatja, hogy egy diákra maximálisan mekkora terület jut az iskolaudvarból. 

Elmondható, hogy itt már nincs egyértelmű kapcsolat a városszerkezeti pozícióval, a 

környezet építészeti minőségétől független az oktatási intézmény szabadtér-

ellátottsága. Az újbudai vizsgált intézmények esetén ez az érték 6 és 15 m2/fő között 

mozgott. Ebben a tekintetben kimagaslott a többi iskola közül a Bessenyei György 

Gimnázium, amely kislétszámú diákközösséggel működik sportakadémiaként, ezzel 

magyarázható a kiemelkedően magas 76,6 m2/fő érték. A PUZZLE Kamaraerdei 

Kerekerdő Általános Iskola esetén ez az érték még magasabb, hiszen a Kamaraerdei 

Ifjúsági Park területébe integráltan működik – éppen ezért egyedi esetnek tekinthető. 

 

Az intézmények környezethez fűződő viszonyát több tényező vizsgálatával elemeztük. 

Vizsgáltuk a telek határvonalát az alábbi összefüggésekben: nyitott vagy zárt (vagyis 

kerítéssel-e vagy épület adja a határvonalat); magán- vagy közterülettel határos; illetve 

hogy a földhivatali telekhatár mennyiben tér az intézmények valós, fizikailag érzékelhető 

határvonalától. Ez utóbbi az esetek felében eltérést mutatott, amelynek oka legtöbbször 

az volt, hogy az intézmény területének egy kisebb része közhasználatú területté vált, 

vagyis közterület jelleget vett fel. Ezek a módosulások jellemzően az intézmény bejárati 

zónájához kapcsolódóan jelentek meg, méretük pár száz négyzetmétertől egészen néhány 

ezerig előfordult. Habár a megjelenő többlet közterület hasznos eszköz lehetne a 

biztonság és a kényelem növelésére a bejárati zónában, sajnos mégis láthatunk olyan 

példát, ahol a magánérdek továbbra is megmarad ezeken a felületeken. Az 3. kép a Budai 

Ciszterci Szent Imre Gimnázium bejárati zónáját mutatja, ahol csaknem 500 m2 vált 

elméletben közhasználatúvá az épület előterében – valójában azonban  intézményi 

parkolóként funkcionál ez a terület szinte teljesen elzárva a bejáratot a gyalogosan érkező 

diákok elől. 

                                                        
(4%), amely a Kamaraerdei Ifjúsági Park területén található, azzal egy telken működik, ezért nem 
különíthető el a területe. 
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3. kép: A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium előtere iskolaidőben, délelőtt (fotó: 

Reith Anita) 

 

 
4. kép: Az Eszterlánc Montessori Általános Iskola az Igmándi utcában (fotó: Reith Anita) 

  

A vizsgált intézmények ⅘-ödében 50%-ot is meghaladó az a határfelület, amelyhez 

közterület csatlakozik. 11 esetben az oktatási intézmény teljesen körüljárható, vagyis 

100%-ban van köztér-kapcsolata. A köztérhez csatlakozó határfelületek legalább 

50%-ban nyitottak 16 intézmény esetén, ami a vizsgált intézmények többsége. 

Összességében kedvező ez az arány és azt a benyomást kelti, hogy a kerületi oktatási 

intézményeknek jelentős a köztér-kapcsolata. Habár egyértelműen kimondható, hogy a 

lakótelepi intézmények esetén a legkedvezőbb arányú a köztér-kapcsolat, illetve 

nagyvárosias környezetben a leggyakoribb a magánterületi szomszédság, mégis van 

kivétel mindkettőre. Az is elmondható, hogy a nagyvárosias környezetben elhelyezkedő 

intézmények esetén a legnagyobb a szórás – 20 és 100% között változik a közterületi 

kapcsolat aránya a vizsgált intézmények esetén, míg a lakótelepi környezetben minden 

intézmény esetén minimum ⅔ arányban van köztér-kapcsolata van az intézmény 

területének. Legalacsonyabb közterülethez csatlakozó határfelület a teljes határvonal 

17%-a az Eszterlánc Montessori Általános Iskola esetén. A kisvárosias jellegű 

környezetben található intézmény családiházas jellegű, az oktatási intézmény jelenlétéről 

csak egy korlát árulkodik a bejárat előtt – ezt mutatja a 4.kép. 

 

Az intézmények vizsgálata során kiemelten foglalkoztunk az intézmények bejárati 

zónájával. Amint az már a bevezetésben kifejtésre került, az oktatási intézmények 

bejárati zónájának kialakítására vonatkozóan alig van érvényben szabályozás. Az OTÉK 

előírja korlát kialakítását az útpálya és a gyalogos zóna között, illetve ezen kívül 
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szabályozza még az elhelyezendő személygépjárműveket és kerékpárokat az intézmény 

területén. Előírásokat ad azok mennyiségére, illetve a személygépjárművek esetén 20 db-

ot meghaladóan a helykijelölésre is megkötéseket ad. Személygépjármű parkolók esetén 

minden foglalkoztató és/vagy tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-

e után 1 db, kerékpártárolók esetén pedig a foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 

alapterülete után 2 db elhelyezése szükséges[16]. Habár a kormányrendelet minden 

magyarországi oktatási-nevelési intézményekre kötelező érvényű, a vizsgálatok mégis azt 

mutatták, hogy az előírások csak részben valósulnak meg. Például 25-ból 4 vizsgált 

intézmény esetén lett volna indokolt, ám mégsem jelent meg korlát. Míg parkolók szinte 

minden intézmény bejárati zónájában előfordulnak, addig kerékpártárolók csak 25-ból 9 

esetben jelennek meg az intézmény bejárati zónájában. A többi vizsgált elemeket tekintve 

szemetes 70%-ban, míg pad mindössze 15%-ban volt megfigyelhető a vizsgált 

intézmények köztéri bejárati zónájában. A bejárati zónákhoz kapcsolódóan szinte minden 

szükséges esetben kapcsolódik zebra vagy kiemelés az útburkolatban, amely biztosítja a 

biztonságos gyalogos átközlekedést, ám ezek formája nem egységes.  

Az 1. táblázat értékeiből látható, hogy a gyalogos zóna maximális szélessége, a bejárati 

zónában előforduló zöldfelület szélessége, illetve a csatlakozó autóút szélessége igen nagy 

szórást mutatott, köztük lévő egyértelmű reláció nem mutatható ki. Mondhatjuk, hogy 

minden intézmény másképpen reagál a környezeti adottságokra. A mintázatok 

feltérképezéséhez nagyobb mintaszám és alaposabb vizsgálatok elvégzése szükséges. 

Azonban az egyértelműen kimondható, hogy a környezet beépítettsége önmagában még 

nem határozza meg egyértelműen az intézmény bejárati zónáját. Nagyvárosias 

beépítettségben éppúgy lehet találni széles bejárati zónát (Bethlen Gábor Általános Iskola 

és Gimnázium bejárati zónájában körülbelül 16 méter széles zöldfelület található), mint 

lakótelepi környezetben a zöldfelület teljes hiányával és beszűkült gyalogos zónával 

(Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola). A táblázatból látszik, hogy 

minden vizsgált intézmény esetében 400 méteren belül található tömegközlekedési 

megálló.  

A bejárati zónák tájolása tekintetében elmondható, hogy az épületek tervezésekor 
törekedtek a bejárat déli irányú tájolásra, amely kedvező benapozottságot és 
fényviszonyokat eredményez a bejárati zónában. A vizsgált intézmények majdnem 
felében jellemző a déli vagy keleti tájolás.  
A bejárati zóna karakterét tekintve alapvetően két jellemző viszonyrendszert lehet 
megkülönböztetni a vizsgált területen, amelyek alcsoportokra bonthatóak a térszerkezet 
kialakulása és a beépítettség típusa függvényében. 
 

a. Gépjárműforgalmú útra vagy utcára nyíló bejárat 
aa. Közvetlen épület-köztér kapcsolattal 
ab. Közvetlen épület-köztér kapcsolat nélkül 

b. Köztérre vagy gyalogos prioritású felületre nyíló bejárat 
 
Útra vagy utcára nyíló bejárati zóna minden zónában és városszerkezeti 
beágyazottságban előfordul.  A kapcsolódó lineáris köztérhálózati elem minden esetben 
rendelkezik gépjárműforgalommal. A vizsgált 26 intézményekből 20 sorolható ebbe a 
kategóriába. Ezekben az esetekben a bejárati zóna karaktere egyszerű metszet 
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ábrázolással leírható. A gyalogos zóna és a gépjárműforgalmú zóna aránya változó, de a 
metszet jellege állandó. 
 
1. táblázat: Vizsgált intézmények bejárati zónájának értékelése (saját táblázat) 
 

 
 
Ennél a karakter-típusnál két alcsoportot különböztethetünk meg. Az egyik alcsoport, 
amikor a közterületnek az épület bejáratával közvetlen kapcsolata van, elsősorban a 
nagyvárosias és kisvárosias beépítésű környezetbe ágyazva jelenik meg. A másik 
alcsoport jellemzően szabadonálló beépítésű telkek esetén fordul elő, jellemzően 
kisvárosias vagy lakótelepi beépítésű környezetben. Azért fontos szétválasztani ezt a két 
csoportot, mert amíg az első alcsoport esetén mindenképpen a köztéren kell biztosítani 
és elhelyezni a bejárati zónához kapcsolódó szükséges funkciókat és elemeket, addig a 
második alcsoport esetében ezek az intézmények a kerítésen belül is ki tudják szolgálni 
az igényeket. A vizsgált intézmények esetében egyértelműen megmutatkozott, hogy a 
közvetlen épület-köztér kapcsolattal nem rendelkező bejárati zónájú intézmények fontos 
funkciókat helyeznek el a kerítésen belül (pad, kerékpártároló), míg a kerítésen kívül csak 
a legszükségesebb elemek jelennek meg (korlát). Jó példa erre a 5. képen látható 
Kelenvölgyi Általános Iskola, ahol csak a kötelezően előírt korlát elem jelenik meg a 
köztéren, míg a telken belül további bejárathoz kapcsolható elemek (padok, szemetes, 
stb.) is megjelennek. 
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5.  kép: Kelenvölgyi Általános Iskola bejárati zónája (fotó: Reith Anita) 

 

    
 

6-7. kép: Csikihegyek Általános Iskola bejárati zónája (fotó: Reith Anita) 
 

A másik fontos bejárati zóna karakter, ami megfigyelhető volt a vizsgált intézmények 

esetén a köztérre vagy gyalogos prioritású felületre nyíló bejárati zóna. Mindössze 5 

vizsgált intézmény sorolható ebbe a kategóriába. Két esetben az eredendően 

szabadonálló beépítésű intézményterület úgy növelte az évek folyamán a köztéri bejárati 

zónáját, hogy az intézmény határait visszahúzta az épület bejárati homlokzatáig, ezzel 

pedig létrehozott egy nagyobb, közhasználatra átadott területet, amely immáron 

közterületi bejárati zónaként funkcionál.  

 

Kétségtelen, hogy sok tekintetben vitathatatlan előnyökkel rendelkezik ez a karakter – 

főképp biztonsági szempontból. Habár összességében egyértelműen kellemesebb a 

kialakításuk, mégsem egyértelműen rendelkeznek minden vizsgált elemmel, funkcióval. 

Kiemelkedő jó példa a Gazdagréti Csikihegyek Általános Iskola bejárati zónája, amely 

2014-ben újult meg16.  Kialakítása mintaszerű, a vizsgált elemeken túl megjelenik benne 

egy burkolatba épített gumi-szalag, amely a játékosságot hivatott előtérbe helyezni a 

zónában. Ezenkívül akadálymentesítő rámpa és ivókút is megjelenik az épület előtt 

kialakított köztéri minőségben. A Csikihegyek Általános Iskola bejárati zónáját a 6-7. kép 

mutatja. 

 

Külön vizsgálat tárgyát képezte az intézmények ökologikus szemléletének vizsgálata, 

amelyet az ökoiskola címmel való rendelkezéshez kapcsoltunk. Vizsgáltuk, hogy 

mutatkozik-e bármilyen különbség ezen intézmények külső köztereiben. Sajnos 

egyértelműen megállapítható, hogy az ökologikus szemlélet gyakorlatban az iskolán 

belüli területre szorítkozik. 

                                                        
16 A köztér tervezését az s73 Tájépítészeti Iroda végezte el. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a mintaterületen felmért oktatási intézmények 

köztér-kapcsolata heterogén, alkalmazott megoldásai nagyban függenek az adott 

intézmény politikájától. Habár a legtöbb esetben kedvező a csatlakozó közterületek 

aránya a vizsgált intézményeknél, mégis csak egy-két esetben jellemző, hogy megfelelő 

figyelemmel vannak kezelve ezek a közterületek. A bejárati zónákban jellemző a 

gépjárművek és a parkolók dominanciája, a kerékpártárolók jelenléte elmarad az 

elvárttól, a kényelmet jelentő felszerelések pedig kifejezetten kevés esetben jelennek meg 

az intézmények bejáratához kapcsolódó köztereken. A biztonságosság elve többnyire 

érvényesül, azonban az egészségesség vagy a játékosság szempontja jellemzően hiányzik 

ezeken a köztereken. Egyértelműen látszik, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozás 

nem elégséges annak érdekében, hogy az intézmények csatlakozó közterei is elérjék a 

megfelelően gyermekbarát minőséget.  

 

A tanulmányban bevezetett elemzési rendszer jó alap lehet további vizsgálatok 

lefolytatásához, melyek segítségével még jobban leírhatóak és igazolhatóak lehetnek az 

ismertetett tendenciák. A kutatás eredményeképpen megszületett tipizálás – a bejárati 

zóna különböző karaktereink további vizsgálata javasolt annak érdekében, hogy 

javaslatként konkrét tájépítészeti megoldások lehessenek megfogalmazhatóak az egyes 

karakterek számára. 

 

A gyermekbarát város szempontjainak érvényesítése az oktatási-nevelési 

intézményekhez kapcsolódó köztereken több szereplő felelőssége is lehet. Egyrészt az 

intézmény vezetőségének egyéni politikája és felelősségvállalása révén kezdeményezhető 

ezeknek a tereknek az átalakítása, formálása. Az egyes intézmények esetén fontos 

irányelv lehet, hogy felújításkor komplex megújításban gondolkodjanak, melynek legyen 

része az intézmény határain kívül lévő szabadterek is – kiemelt tekintettel a bejárathoz 

kapcsolódó közterekre. Emellett az ökoiskola cím kapcsán is érdemes bevonni az iskola 

közvetlen környezetét – amennyiben lehetséges.  

 

Az oktatási intézmények köztér-kapcsolatainak minőségi javítása azonban nem 

képzelhető el a fenntartó szervezet, illetve az önkormányzat támogatása nélkül. Az 

önkormányzatok szakmai anyagokkal, ajánlásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával 

segíthetik az intézményeket abban, hogy mik a gyermekbarát köztér legfontosabb 

ismérvei. Átfogó gyermekbarát stratégiával ösztönözhetők a helyi oktatási intézmények 

abban, hogy gyerekbarát bejárati zónát alakítsanak ki. Ez nem csak a gyermekbarát 

közterek tervezési irányelveinek hangsúlyozását jelenti, hanem a hálózatosság 

elősegítését egy komplex gyerekbarát infrastruktúra építésére. Fenntartói oldalról 

szintén ajánlások vagy szabályok minőségében érkezhet támogatás. A kedvező irányú 

fejlesztésekre külön forrás különíthető el, amellyel részben vagy akár egészben 

támogathatja az önkormányzat vagy a fenntartó az ilyen jellegű projekteket. 
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A jelenleg kialakult többszintű, bonyolult viszonyrendszer a közoktatási intézményhez 

kapcsolódóan nem könnyíti meg a változtatást. Az önkormányzat tulajdonosként, a 

fenntartó külső döntéshozóként van jelen az intézmény életében, amelyen belül szintén 

bonyolult hierarchikus rendszer áll fenn a vezetőség, a tanári kar és a diákok között. Az 

érintett szereplők és érdekelt csoportok komplex viszonya megkívánja a szoros 

együttműködést és az erőviszonyok és döntéshozatali folyamatok átláthatóságát. A 

részvételi tervezés, mint metodika hasznos és szükséges lehet ilyen jellegű 

együttműködések esetén, vagyis az iskolák köztér-kapcsolatának minőségi 

megújulásában.  A felnőttek által alkotott jogszabályi eszközök igen hatékonyak tudnak 

lenni világunkban, de hosszútávon csakis a fiatal gyerekhasználókkal közösen szőtt tervek 

működnek, éppen ezért – legyen az önkormányzati vagy intézményi kezdeményezés – 

gondoskodni kell a gyerekek tervezésbe történő bevonásáról.  
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ABSTRACT  

Making cities more liveable and adapted to environmental conditions is more and more 

brought to the fore. In cities with strong historical identities, city enhancement is very 

challenging because of many reasons, such as keeping the authenticity of the inherited 

patrimony and the vulnerability of the heritage while intervening in its immediate 

environment.  

Since the last two centuries, Budapest and Vienna have faced radical urban growth and 

transformations around their Medieval walls. In this research, we study the development 

of the Urban Green Infrastructure (UGI) in the two Central-Eastern European cities. 

Various reasons can justify a comparative study between the two towns; both resemble 

their geomorphological and climatological characteristics, and the Danube river flows in 

both cities. In addition to that, they were unified during the Austro-Hungarian empire. 

However, in the post-World Wars period, they have had a different development process 

after the separation of Austria and Hungary by their Iron Curtain. 

Keywords: Urban Green Infrastructure, Heritage, Transformation, Budapest, Vienna 

INTRODUCTION 

Budapest and Vienna do not only have resemblances in terms of their geomorphological 

and climatological characteristics, but also, both cities are distinguished by the centrality 

of the Danube river in urban centres. Moreover, the two towns have undergone similar 

historical circumstances during the Autro-Hungarian empire. Yet, in the post-World Wars 

period, they have had a different development process after the separation of Austria and 

Hungary by their Iron Curtain. Each city adapted different urban schemes to integrate 

ecological approaches in their organisation. We are concerned by the difference of these 

cities development of and integrity of green spaces in their central urban cores. 
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UGI development in Vienna 

The exponential urban growth in Vienna in the modern era has caused radical changes in 

its urban structure, and a demand for an adequate ecosystem and the need for various 

interventions to mitigate the heat load in urban areas, such as customizing urban 

vegetation for shading and evaporative cooling. [1] 

"The history of the green belt started when the walls of the inner city were demolished in 

1856 and the inner city of Vienna was unified with the surrounding outer suburbs and the 

even more peripheral districts. At that time, Vienna was already approximately the size of 

today and had more than 600,000 inhabitants in 1869."[2] The aim of developing a mega-

regional green project was to protect small gardens and unify within the growing green 

belt of Vienna. It also served the Viennese population in the post war crisis period as a 

source of wood supply and emergency food. Today, this project comprises about half of 

Vienna. Together with the inner city parks and remaining green areas of Vienna, the green 

belt provides environmental safety for the population. [3] In 1892, radial streets that 

began from the centre of concentric Ringstrasse were designed in the context of an 

international competition. The Danube was schemed in the city in a way to bring the 

buildings closer to the city centre served by an infrastructure network. [4] 

  

Figure 1: Green infrastructure development in Vienna around the historical core (District I) after demolishing the city walls, 
mid of 19th c. (www.diercke.com) 

UGI development in Budapest:  

In Pest, land sites started to develop progressively all along the former Medieval walls 

(traced now according to the Kiskörút (small boulevard) and Deák Ferenc Street). By the 

early nineteenth century, several surrounding lands were built up; the rest was used as 

the city's green belt, such as the Orczy Garden, the Tisztviselo ̋telep (Officers’ Colony), or 

Kerepesi Cemetery. Moreover, houses with private gardens were built around the city 

wall: “The owners of houses built in larger undivided gardens were the bourgeoisie and 

the nobility.” [5] Moreover, the Lipotvaros area (the northern part of the studied District 

V) was built upon a plan that dealt with water supply, flood protection issues, and trees 

planting. 

Late on, the city forest was planted to absorb the sand that was an obstacle to further 

expansions; later, it was developed into a public park by the Prater in Vienna; this became 
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the Városliget. This latest had an impact on modifying the structure of the city by 

attracting Andrássy Street. 

 

Figure 2: Green infrastructure development around District V (Belváros-Lipótváros) in Pest, 1903 (www.mapire.eu) 

CONCLUSION 

The two studied cities have been through different scenarios of urban development all 

around the former Medieval walls. Despite, their resemblances in terms of their 

morphological historical urban structure, the connection to the Danube is not assured in 

the same way, while in Budapest the Danube river is directly connected to its inner city 

centre, in Vienna it is rather peripheral. Moreover, the green infrastructure development 

in Vienna was as a primary concern in most of the megacity projects, and in Budapest too, 

consecutive initiatives for the insertion of green areas within the city fabric have been 

considered to mitigate urban pressure issues.  

Despite the planning cities' projects, we need to find best instruments to improve urban 

design in a specific way by detecting the spaces where there is more need for green areas 

to absorb the urban pollution, and to offer other ecological and social services as well. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 A Yarrowia lipolytica az egyik legszéleskörűbben tanulmányozott élesztő faj, számos 

hasznos anyagcsereterméket szintetizál és barna pigmentet, piomelanint is termel. A 

kutatómunka során a levegőztetés, valamint a pH egyes Yarrowia törzsek pigment 

termelésére gyakorolt hatását vizsgáltam. Az eredményeik alapján konklúzióként 

levonható, hogy a levegőztetés nincs szignifikáns hatással egyik vizsgált törzs pigment 

termelésére sem, ezzel szemben a pH befolyásolja a termelést. Semleges pH értékű 

tápközegek esetében magasabb értékek detektálhatók.  

Kulcsszavak: Yarrowia, pigment, piomelanin, pH, levegőztetés 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A Yarrowia nemzetség a Saccharomycetes osztályban helyezkedik el, tagjai közül a 

leggyakrabban vizsgált faj a Y. lipolytica. Ez az élesztő pozitív és negatív hatásairól 

egyaránt ismert: sok esetben élelmiszerromlást okoz, ugyanakkor képes számos 

anyagcseretermék termelésére és kiválasztására, melyek széleskörűen felhasználhatók az 

iparban. Ismert, hogy a Y. lipolytica barna pigmentet, piomelanint szintetizál. A 

piomelanin pigment a tirozin bomlásából származó homogentizinsav Y. lipolytica sejtek 

körüli felhalmozódása, majd lúgos környezetben auto-oxidációja és polimerizációja révén 

keletkezik [1]. A melaninok kiválóan alkalmazhatók számos iparágban, mint például a 

mezőgazdaságban, a kozmetikai iparban és a gyógyszeriparban egyaránt. 

2. A MUNKA CÉLJA 

A munkám során célul tűztem ki a Yarrowia élesztőgombák által termelt pigment 

fermentáció optimálását. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Kutatásaim során az alábbi 7 Yarrowia törzzsel dolgoztam: Y. lipolytica 6/3, 854/4, 1/4; 

Y. divulgata 445/4, 2062, 5257; és Y. porcina 859/4. A pigment termelés meghatározása 

centrifugálást követően (10000 rpm, 10 perc) a felülúszót használva spektrofotometriás 

módszerrel történt 400 nm-en.  A szkríneléshez használt tápagar 5 g/l peptont, 5 g/l 
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élesztőkivonatot, 4,504 g/l tejsavat, 1,819 g/l tirozint, 0,106 g/l MnSO4*H2O-t és 25 g/l 

agart tartalmazott. A pigment termelés vizsgálata során alkalmazott tápközeg 4 g/l 

KH2PO4-et, 2,5 g/l MgSO4*7 H2O-t, 0,106 g/l MnSO4*5 H2O-t, 0,27 g/l tirozint, 1 g/l glicint, 

1 g/l L-glutamint, 1 g/l L-aszparagint tartalmazott.  Egyes esetekben a desztillált víz 

helyett Sörensen vagy McIlvaine pufferel készítettem el a tápközegeket, valamint néhány 

beállítás során 5, 46 g/l tejsav kiegészítést is alkalmaztam.  A pH-át egyes közegeknél 1N 

NaOH hozzáadásával állítottam be semlegesre.  

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

Pigment termelésre 7 különböző Yarrowia törzset szkríneltem tirozin tartalmú 

tápagaron. Agardiffúziót és szélesztést is alkalmaztam, mely módszerek során az agaron 

kinőtt telepek körül látható barna színű elszíneződés utalt a törzsek pigment termelő 

képességére. A zóna nagyságának mértéke alapján rangsoroltam a törzseket, s a Y. 

divulgata 2062 és 5257, valamint mindhárom Y. lipolytica törzset választottam ki a 

pigment termelés fokozására irányuló kísérleteimhez. A munkám során a levegőztetés 

hatását vizsgáltam a pigmenttermelésre, három különböző rázatási sebesség – 100 rpm, 

130 rpm és 160 rpm – mellett egy hetes fermentáció során. Az eredményeim alapján 

megállapítható, hogy a levegőztetés nagyságrendileg nem befolyásolja a 

pigmenttermelést. A különböző törzsek esetében különböző rázatási sebsségek 

bizonyultak a legjobbnak. Míg a Y. lipolytica 6/3, valamint a Y. divulgata 5257 törzseknél 

a leghatékonyabb a 100 rpm-n történő rázatás, addig a Y. lipolytica 854/4 és a 1/4 törzsek 

esetében a 160 rpm-n történő levegőztetés volt kedvezőbb. A 130 rpm egyedül a Y. 

divulgata 2062 törzsnek kedvezett. A maximális pigment termelés különböző 

időpontokban volt megfigyelhető, de általában 3-5 nap szükséges a maximális érték 

eléréséhez. A szakirodalmi adatok alapján a magasabb pH érték felgyorsítja a pigment 

termelést, mely pH: 7-7,5 tartományban hatékonyabb, mint alacsonyabb pH értéken [1], 

ugyanakkor Joshi és munkatársai [2] eredményei alapján a tejsav serkentő hatással bír a 

pigmenttermelésre. Ezen tényekre alapoztam az egyes beállításokat, s vizsgáltam a 

pigment képződést Y. lipolytica és Y. divulgata törzseknél pH 7 értékű különböző pufferrel 

készített tápközegekben tejsav kiegészítéssel és anélkül. Kontrollként desztillált vízzel 

készített, illetve NaOH oldattal pH7-re állított közeget alkalmaztam. A kísérleti 

eredmények ismeretében elmondható, hogy a vizsgált törzsek esetében a leghatékonyabb 

beállításnak a desztillált vízzel készített s NaOH oldattal pH7 értékre állított tápközeg 

bizonyult. A pufferelt tápközegek hatékonyabbak a kontroll tápközegnél, de a legtöbb 

esetben a különböző pufferrel készített tápközeg esetén hasonló pigment termelés volt 

megfigyelhető. A legkevesebb pigment minden vizsgált törzs esetén a tejsav kiegészítést 

tartalmazó tápközegeknél termelődött.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A XIV. század itáliai (toszkán) kerttípusaira irodalmi példával mutatunk rá, ahol a 

kertleírások kitüntetett figyelmet kapnak, és vélekedésünk szerint a cselekményben 

kitüntetett szerepet is játszanak. Az urbánus térből a szakrális téren át a vidéki 

villakertbe, majd egy tájrészletbe vezet a történet, ami után a visszatérés az urbánus térbe 

már csupán említés szintjén jelenik meg. Az urbánus tér Firenze városa a XIV. század 

közepén, a vidéki birtok pedig a közeli Fiesole felé vezető út lejtőin található. Tíz nemes 

ifjú társaságának közös útja, ami a pestis sújtotta, káosz uralta városból menedéket 

keresve őrzi tovább a rend és az erkölcsök alkotta értékrendet. A rend és tisztesség vonul 

végig a Dekameron kerettörténetében. Az idő múlatását szolgáló szórakozás a 

novellamesélés, zene, tánc, éneklés, társasjáték, pihenés és sétálás. Ez utóbbi ad alkalmat 

a kert- és tájleírások megismerésére. Ezáltal pedig a cselekményben betöltött szerepük 

értékelésére (SÓLYOM 2000). A téma aktualitását a jelenlegi pándémiás helyzet fokozza, 

ami révén idén többször is említésre került ebben a vonatkozásában (KOMPOLTHY 2020) 

(Litera.hu, 2020). 

Kulcsszavak: villakert, hortus conclusus, paradicsomkert, értékek átmentése 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A természet nem egy külső létező, hanem a szubjektum és az objektum közötti interakciók 

sorozata, aminek a kert (legyen az valós vagy irodalmi) talán a legkézzelfoghatóbb 

megjelenése (SLAWINKSKI 1982). A kolostorok világában folyamatosan végeznek 

meditációs gyakorlatokat a kertekben, ahol úgy a választott építészeti formák, mint a 

növényhasználat funkcionális és egyben szimbolikus szerepet is betöltött (CARDINI 

1987). Az itáliai félszigetnek a középkor óta történelmi folytonosságában rendkívül 

gazdag kertkultúrája már az egyidejű irodalomban is megjelenik, és fontos szerepet tölt 

be különböző irodalmi alkotások háttereként. Az absztrahált bukolikus helyszínekben 

bővelkedő irodalmi példákból kitűnő, ugyanakkor ezekkel ellentétesen teljesen reális 

helyszíneket bemutató alkotást választottunk vizsgálatunk tárgyának, ami nem más, mint 

az 1348. évi firenzei pestisjárvány idején játszódó, 1353-ban befejezett Dekameron c. 

könyv, Giovanni Boccaccio műve. A Dekameron elsősorban elbeszélt novelláiról és 

magáról a pestis által sújtott Firenzéről ismert, híres avagy hírhedt. Jelen gondolatok 

szintén a pestis által lerombolt város képétől indulnak ki, de hanyagolják magukat a 
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novellákat, és kifejezetten a kerettörténetre fókuszálnak. A kerettörténeten belül is a 

helyszínekre, amik kivétel nélkül a kiességet, kellemet, örömforrást és szemlélődés 

tárgyát képezik. A kies hely (locus amoenus) típusok logikai sorrendbe illeszkednek a 

cselekmény szálában, a (fizikai és erkölcsi) romlásba dőlt város ellenpontjaként. 

2. A MUNKA CÉLJA 

Irodalmi példán keresztül annak elemzése, hogy az ember számára milyen archaikus, 

kultúrtörténeti toposzok képezik a kies hely eszméjét, milyen hely típusok adnak 

otthonosság- valamint biztonságérzetet az emberi életet és a kultúrát fenyegető 

vészterhes időszakban. A kert- illetve tájtörténet és egy kiemelt, vonatkozó 

irodalomtörténeti alkotás összehasonlító elemzése.  

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A korabeli irodalmi művek és elméletírások mint elsődleges (primer) irodalmi források 

áttekintése, valamint a korszak kultúrtörténetét bemutató másodlagos (szekunder) 

foprrások valamint képzőművészeti alkotások tanulmányozása segítette az elemző 

munkát, és a következtetések levonását. 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

A mű egy valós történelmi helyzetből indul ki, amikor is a XII-XIII. században a 

kereskedelmi és a textilipari tevékenységének hatására hatalmas gazdasági és kulturális 

fellendülést mutató és mindkét színtéren páratlan gazdagságú város, Firenze, az 1340-es 

években  gazdasági válságba kerül, amit 1347-ben éhínség, és 1348-ban pestisjárvány 

tetéz. A kor vallási nézetei szerint Isten büntetéseképpen érte a várost a csapás. A 

veszteségeket a Dekameronban oldalakon át olvashatjuk. A teljes (fizikai, lelki, szellemi) 

pusztulás sejthető, de hét nemesi származású ifjú hölgy a Santa Maria Novella 

templomban találkozik, hogy nyugalmat leljenek. A dominikánus rendhez tartozó 

templom egy korábbi kisebb templom (a Szőlőskerti Madonna templom) helyén épült, 

fokozatosan bővültek terei és egyben jelentősége, ekkorra a kor egyik szellemi és vallási 

központja, az előkelő nemesi családok által leginkább látogatott vallási tér (PAOLUCCI 

(szerk.) 1999). A hölgytársaságot kiegészíti három ifjú férfi, rokonok, ismerősök. Együtt, 

tízen döntenek úgy, hogy a biztos pusztulás elől egyikük -a környező dombokon fekvő- 

vidéki birtokára vonulnak vissza, és ott novellameséléssel töltik az idejüket. Vizsgálatunk 

szepmontjából maguk a novellák kevésbé jelentősek, ezért ezeket nem taglaljuk. Kert- és 

tájtörténeti szempontból annál érdekesebb magának a kerettörténetnek a lineáris 

vonalvezetése a városból a templomon át a vidéki villakertbe, onnan további kertekbe, 

közöttük a kolostorkertekből is ismert hortus conclusus (körülzárt kert) kerttípusba, 

majd a hatodik napon egy tájrészletbe, az úgynevezett Asszonyok Völgyébe. A kertleírások 

elemei, a kerttípusok egy korábbi traktátusirodalmi alkotás, Piero de’ Crescenzi (vagy más 

változatban Crescenzio) írásában, az 1300-as évek elején keletkezett Liber ruralium 

commodorum elméletírásban megjelennek, aminek első fejezetében olvashatunk a villák 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 340 - 2020. december 7. 

kertjeinek helyes elrendezéséről, a klimatikus viszonyok, szélirányok, vízellátottság 

tükrében, valamint  különféle kerttípusokról. Három kerttípust említ, amik azért is 

érdekesek, hogy összehasonlíthassuk a Dekameronban megjelenő kertekkel, tájakkal: 

 Az első típus a négyzetes alaprajzú, zsenge füvű haszonkert, amit ruta bokrok 

szegélyeznek. Fűszernövényei a zsálya, majoránna, bazsalikom, menta, valamint 

különféle virágok, viola / ibolya, nőszirom, rózsa, liliom, egy pad alakúra nyírt 

virágos és szép bokor, szőlőlugas, és a gyepen kút. 

 A második típus mérete a tulajdonos anyagi helyzetétől függő, de mindenképp 

elegyengetett felszínű, amit árok és gyümölcsfás sövény keretez (melegebb 

éghajlaton gránátalma, hűvösebb helyeken mogyoró, szilva vagy birs). Ezen belül 

csoportokban állnak a különféle fák: alma, körte, pálma, cédrát, eperfa, 

cseresznye, ringló, füge, mogyoró, mandula, birs, gránátalma. A fák között pedig 

szőlősorok, különlegesen értékes szőlővel, amik örömöt és hasznot is hoznak. 

Természetesen van egy tisztás is különféle fákkal és pergolákkal, amik kerti 

pihenőpavilonként szolgálnak. 

 A harmadik típus a királyok és urak kertje. A talaj enyhe lejtésű, kell benne víz 

legyen, magas falak veszik körül, észak felé különféle fajú fák alkotta erdő áll, 

amiben szabadon élnek vadnyulak, szarvasok, őzek, nyulak és mások. Míg dél felé 

egy csodás palota áll. Több helyre, és főleg ablakok elé érdemes haszonkerteket 

tenni. Némely fákra az épület közelében tanácsos kalickákat telepíteni, fácán, 

fogoly, fülemüle, rigó és mindenféle énekesmadár számára. A tekintetes 

tulajdonosok számára a kert az örömök helyszíne, megújítva Isten dicsőítését. 

Szinte szóról szóra megjelennek e képek a dekameroni leírásokban, igaz, hogy az elemeket 

vegyesen használva, hiszen a dekameroni hortus conclusus foglalja magában a Crescenzio-

féle első típust együtt a harmadik típusban szereplő szabadon élő állatokkal, az Asszonyok 

Völgye pedig a második típust a dél felé eső oldalon, és a harmadik típust az északi oldalon. 

A dombtetei villák alatt pedig megjelennek a toszkán tájra oly jellemző, művelésre 

használt teraszos lejtők. 

Nézzük részletesebben az irodalmi alkotást: a dekameroni történetben szerda reggel 

indultak útnak a Fiesole felé emelkedő dombokon álló villakertbe. Szerdán és csütörtökön 

pontos rend szerint folyik a nap, a helyek kiességét a rend és a kellem jellemezte épület 

és villakert adja, valamint maga a novellamesélés, amit aztán zene, tánc és ének kísér. 

Pénteken és szombaton z elbeszélés szünetel, a megtisztulás illetve a böjt rituáléjának 

szentelték e két napot az ifjak, majd ezt követően (a megtisztulás után), vasárnap, új 

helyre költöztek. Kerttörténeti szempontból ez az egyik csemegéje a műnek, egy részletes, 

a szerkezetet és a növényválasztást részletesen bemutató hortus conclusus leírás: “Annak 

utána kinyittatták a palota oldalában elterülő kertet, melyet körös-körül fal övezett, és 

beléptek abba; és alighogy beléptek, feltárult előttük az egésznek csodálatos szépsége, s 

kezdték az apróra szemügyre venni. Körös-körül és benne is minden irányban széles utak 

húzódtak, mind nyílegyenesen, s valamennyi fölé szőlőlugas borult,(…) az utakat pedig 

oldalt véges-végig fehér és piros rózsák és jázminok lugasa szegte; miért is nem csupán 

reggel, hanem akkor is, midőn a nap már magasabban járt, mindenütt illatos és üdítő 
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árnyékban sétálhattak; hogy a napsugár nem is érte őket. Hosszadalmas volna elmesélni, 

mennyi és milyen virág volt ama helyen, és hogyan voltak elrendezve: de nincs egyetlen 

nemesebb fajta sem, mely a mi égövünk alatt tenyészik, hogy ne lett volna ott nagy bőségben” 

Ez a kies hely az Édenkert tökéletes másolata, ahol az idő időtlenséggé változik, hiszen 

eleinte az évszaknak megfelelő virágokat említi Boccaccio, majd a citrusfélék képbe 

emelésével megáll az idő, hiszen ezek az örökzöld növények egyszerre hoznak virágot és 

hoznak termést, azaz a teljes életciklus egyazon időben is megfigyelhető rajtuk. A 

növények sokfélesége pedig elménk, ismereteink elégtételét hozzák. Minden a 

birtokunkban van. A teljesség- és biztonságérzetet tovább fokozza, hogy a szerző nem 

fukarkodik a teljességet, bőséget kiemelő kifejezésekben. A kert közepén fehér márvány 

szökőkút áll, a közepén emelkedő oszlopból bőségesen tör fel az életet biztosító víz. A kert 

középpontjában álló vertikális elem egy axis mundi, azaz világtengely (ELIADE, 1996), 

szakrális jelentőségű rendező erő, az élet vizével. A fehér márvány a tisztaság jelképe. A 

kert középpontjában álló kút és a belőle fakadó élet vize magának Jézus Krisztusnak, az 

Üdvözítőnek a metaforája. A középkor képes beszédében sokszor a profán olvasat mellett 

kihagyhatatlan a vallási olvasat. A lugasokon a szőlő mellett a piros és fehér rózsa, a 

virágok virága kerül említésre. E virág is kettős értelmezési szinttel rendelkezik: a profán 

szintjén az örömök, a szakrális szintjén Mária és Krisztus szimbóluma. Piros és fehér.  

Persze a kert maga általában a szellemi-spirituális örömök mellett az érzéki örömök 

helyszíne is volt. Ennek ösztönszintű megjelenéseit a műben csak és kizárólag a 

novellákon belül tapasztalhatjuk, a kerettörténetben egyszer sem. Boccaccio határozottan 

kifejezi, hogy a kertben a józan értelem uralkodik. Ebben a vonatkozásban el is tér a 

nagysikerű (és a kor irodalmi alakjai által minden bizonnyal ismert) középkori Roman de 

la Rose (Rózsaregény) hortus conclusus-ának jelentésétől, ahol a kert a szerelem és az 

örömök székhelye. Ha a szerelem romlást hoz a szerelmesre, a józan értelem a gyógyulást. 

Bár az eszmeiség éppen hogy más aspektust emel ki, a szerkezeti megjelenés és a kert 

felépítése, növényei hasonlatosak. A Rózsaregényben szintén olvasható a körülzárt 

kertben százfajta különféle békés állat jelenléte, vagyis nyulak, tengeri nyulak, őzek, 

szarvasok és más ártalmatlan, szelíd állatok. A flora változatossága mellé belép a fauna 

változatossága, és válik teljessé az édenkerti kép. Persze kivétel nélkül egyik és másik 

csoportban is kizárólag az ember számára szép, kellemes és ártalmatlan szereplők 

felvonultatásával! Ezen állatok jelenléte a kertben természetesen nem csupán irodalmi 

toposz, hanem valóban a kisebb és nagyobb méretű kertekben, parkokban szabadon 

mozogtak ezek az embernek tetsző vadállatok. 

Ezzel a fallal körülzárt, ember alkotta kerttel még nem fejeződik be a kies helyek 

bemutatása. A hatodik napon az elbeszéléseket követően a következő nap királya, Dioneo 

elrendelte a novellák tematikáját, majd szabadidőt adott a társaságnak. A szűziesség és 

hűség erénye szertefoszlik a következő nap novelláiban, de nem úgy a kerettörténetben. 

Mi sem nyomatékosíthatná ezt szimbolikusan jobban, mint a pihenőidőben csak és 

kizárólag a hölgyek által (a férfiak elől titokban tartottan) felkeresett hely, az Asszonyok 

Völgye. Egy szűk úton keresztül megközelíthető anyaölszerű völgy. A völgy önmagában 

női princípium, a befogadó anyaöl szimbóluma, az itteni leírás pedig ennek tökéletes 

esszenciáját adja. A hét (!) fiatal hölgy mint beavató szertartáson keresztül jut e kies 
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helyre, amit hat domb és azon egy-egy kastély vesz óvóan körbe (férfi princípium). A völgy 

szélein lombhullató, közepén örökzöld fák helyezkednek el. Az örökzöld növények az 

örökkévalóság, az időnélküliség ősi szimbólumai. Újjászületés az örökkévalóságban. Ezt a 

helyet a természet alkotta, de ez nem az a középkorban sokszor megjelenő, az ember 

életére törő vad és zord természet (vadon), hanem ez is paradicsomkerti idill színtere, 

aminek tökéletességét fejezi ki a szabályos kör alakú völgyfenék. A Teremtő (és nem 

emberkéz) tökéletes műve. A tájrészlet középpontjában, egy tó formájában itt is a víz 

eleme szerepel, mint a körülzárt kertben középen álló kút, de amaz mozgó víz egy épített 

és vertikálisan kiemelkedő elemben, emez pedig állóvíz egy természet alkotta, 

horizontális vagy éppen homorú befoglaló formában. A jelzők hasonlóak, az édenkerti 

hangulat és a szinesztézia itt sem marad el. A hölgyek és az ifjak külön-külön időben fürdőt 

vesznek a tóban, amit szintén rituális beavató aktusként értelmezhetünk, a megtisztulás 

egy következő fokozataként. A király úgy parancsolta, hogy másnap oda terítsenek és 

pihenőhelyet készítsenek. Így tehát a hetedik nap is ehhez a helyszínhez kötődik, ahova 

korán reggel kisétáltak, a fülemülék és egyéb dalos madarak éneke közepette, és az egész 

délelőttöt szemlélődéssel, gyönyörködéssel, beszélgetéssel töltötték. Majd ebéd után 

pihenni tértek, és a szokásos időben kezdtek hozzá a novellamesélésnek. Ebben a 

szerkezetben is találunk hasonlóságot a körülzárt kertben töltött idővel. A megtalált 

paradicsomi vagy édeni állapot megszemlélése és magasztalása után ez adott helyet az 

étkezésnek, az elbeszéléseknek és egyéb időtöltéseknek. De míg a korábbi, ember alkotta 

helyszíneket a hét(!) plusz három(!) fős társaság közösen vette birtokba, ez utóbbi, 

természet alkotta, rejtett helyet először nemenként különválva ismerték meg, s csak e 

beavató szertartás és megtisztuló fürdőzés után vált a társaság közös élményévé. 

A kastélykert e korban az udvari élet örömteli óráinak színtere volt, ahol minden elem az 

otium (szórakozás) megvalósulását segítette, míg a falakon kívül a negotium (dologidő) 

várt az udvar szereplőire. Tehát a falakon belül a valóság előli menekülés, a valós élettől 

való elszakadás nyilvánul meg (ROMITTI é.n.). Ezt az általános érvényű megállapítást 

tökéletesen megfeleltethetjük a jelen mű cselekményének, olyannyira, hogy a valós élettől 

való menekülés helyszínei a fent említett kerti és táji elemek, aminek a főszereplők 

szemlélői csupán, tetteikben pedig a valós térből kiszakadva, az elbeszélések világában 

teljesednek ki a tíz nap alatt elmesélt tíz-tíz novellával.  

Dekameron jelentése tíz nap, de ez csak a történetmesélések napjait jelenti, indulástól 

érkezésig két hét telt el, kedden találkoztak a káosz tengerében béke szigeteként 

horgonyzó Santa Maria Novella templomban, szerdán napfelkeltekor indultak, és a 

második szerdán tértek ugyanide vissza. 

 

 

 

A cselekményhelyszínek ellentétpárjainak  egymásutánisága:  

a pestist megelőző, virágzó Firenze vs. pestis sújtotta Firenze 
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pestis sújtotta Firenze vs. Santa Maria Novella templom  

Santa Maria Novella templom vs. vidéki birtok 

vidéki birtok villaépülete vs. kert 

kert vs. hortus conclusus (körülzárt kert) 

hortus conclusus vs. Asszonyok völgye. 

A mű végén csak annyit tudat az író, hogy a tíz ifjúból álló társaság visszatér a városba. 

Arról nem sokat, sőt semmit nem közöl a szerző, hogy visszatérésükkor mit talált a tíz ifjú 

a városban, sőt az ő további személyes sorsukról sem tudunk meg semmit. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

Konklúzió 1:  

A kertek és tájak nem csupán díszítő háttérként, hanem dramaturgiai funkcióval 

rendelkeznek. 

Konklúzió 2:  

A kietlenné vált városból való megmenekülés a vidéken keresztül vezet, annak is 

különböző kerttípusain, mint beavatási lépcsőfokokon jutnak előre a főszereplők, 

míg a legfőbb beavatási helyet, az Asszonyok Völgyét elérik, Innen juthatnak vissza 

az “új” Firenzébe, ami immár alkalmas az élet továbbvitelére.. 

Konklúzió 3:  

Nincs kimondva a műben, de a társaság visszatérése sejteti, hogy a város immár 

biztonságos lett, azaz alkalmas a túlélésre, a kultúra újraindítására, az erkölcsös 

élet és a megmentett értékek visszahelyezésére.  

Konklúzió 4:  

Arra is következtethetünk, hogy e tíz ifjú szerepe csupán a pestis előtti, rend uralta 

Firenzének a járvány alatt összetört, szertehullott erkölcsi rendjének átmentése a 

múltból a jövőbe, kiválva a káoszból, és olyan helyet kiválasztva a rend 

újjáépítéséhez, ami különbözik ettől az Isten haragja által sújtott helyszíntől, és 

ahol továbbra is a rend különböző formái uralkodnak, illetve adnak kellő alapot az 

értékek átmentéséhez. Ezekre olvashatunk táji, kerti toposzokat, a fentebb 

taglaltak szerint. 

Konklúzió 5: 
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A novellák szerepe csak a mulattatás, az idő múlatása. Bár látszólag ezek 

helyeződnek a mű előterébe, a háttércselekményben (ami maga a kerettörténet) 

“titokban” történik a lényeg. 

Konklúzió 6:  

A középkori szimbólumok világában az Egyház, amelynek megtestesülése a 

templom (olaszul ugyanaz a szó jelöli mindkettőt) sokszor bárka képében lett 

ábrázolva (DAVY, 1988), mint a megmenekülés (üdvösség) eszköze. Ilyeténképpen 

újabb jelentésréteggel gazdagodik a Santa Maria Novella templom, mint kiindulási 

és visszatérési helyszín. Közben szellemileg bejárva az alap emberi 

élethelyzeteket, az ember esendőségét és leleményességét, a pórnéptől a 

nemesemberek történetein át. 

Konklúzió 7: 

Míg a Dante-i pokol és paradicsom bejárása egy egyéni út, addig a Boccaccio-i 

megmentés-történet egy csoportos, közösségi lélekút. 

Konklúzió 8:  

Vélekedésünk szerint a mű egyfajta Noé bárkája, ami egyben a középkor kultúráját 

viszi át már a reneszánsz előszobáját jelentő humanizmus korszakába. 

6. IRODALOMJEGYZÉK 

Primer irodalom: 

BOCCACCIO,  Giovanni: Dekameron magyar nyelvű kiadásának adatai: Magyar Helikon, 

1972 

Fordította Révay József, a verseket fordította: Jékely Zoltán 

DE LORRIS, Guillaume: Roman de la Rose (Rózsaregény) 

 

Szekunder irodalom: 

BURCKHARDT, Titus: Kristályparadicsom, Stella Maris Kiadó, 1994 

CARDINI, Franco: Appunti sul giardino medievale, in: Minima Mediaevalia, Arnaud Kiadó, 

Firenze, 1987 

DAVY, M. M.: Il simbolismo medievale, Edizioni Mediterranee, Roma, 1988 

ELIADE, Mircea: A szent és a profán, Európa Kiadó, 1996 

PAOLUCCI, Antonio (szerk.): Firenze, I Luoghi della Fede könyvsorozat, Mondadori Kiadó, 

1999 

ROMITTI, Ines: Orti e Giardini, La vegetazione nella Toscana medievale nel rapporto tra 

natura e cultura, é.n., h.n.  

SLAWINSKI, Maurice: Il Giardino Simbolico, modelli letterari e autobiografie delle opere di 

Franco Ferrucci, in: Book Review del Jornal of Garden History, 1982, No. 4., 2. kötet 
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SÓLYOM Barbara: A kert mint locus amoenus motívum Boccaccio Decameronjának 

kerettörténetében, szakdolgozat, ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, 2000 

 

internet: 

Culin, Stewart-Hyde Thomas, in: Journal of American Folklore, in: ostábla szócikk, 

Wikipédia (utolsó megtekintés: 2020. március 18.) 

Mese a járvány idején – Sorozatot indítunk a Facebookon, litera.hu, 2020. március 12. 

Kompolthy Zsigmond: Irodalom dögvész idején, litera.hu, 2020. március 20. 

Gage, John: La Couleur dans l’art, 2009, in: bíbor szócikk, Wikipédia (utolsó megtekintés: 

2020. március 22.) 
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1 INTRODUCTION  

Probiotics are living microorganisms that confer benefits on the host when 

administrated in an adequate amount [1], and can effectively inhibit the growth of 

pathogenic bacteria. Prebiotics are organic substances that are not digested and absorbed 

by the host, but can selectively stimulate the metabolism and proliferation of the 

probiotics in the body[2]. However, to achieve the benefits of probiotics ingestion, it must 

withstand processing and storage conditions and should be viable when consumed. 

Microcapsules can provide a physical protection barrier and can shield the entrapped 

probiotics from the influence of harmful external factors and improve the survival level 

and activity of the probiotics [3]. Based on the idea of a combination of probiotics and 

prebiotics, the synbiotic microcapsules can not only improve the viability of the probiotics 

during the digestion process, but also can promote probiotics to proliferate during the 

absorption process in gastrointestinal track [4].  

Lyophilization is one of the most suitable technique to dehydrate the heat-sensitive 

products and maintaining the high-level viability of probiotics. To avoid the mechanical 

damage of the cells caused by ice crystals during the drying process, protecting agents like 

inulin, saccharides, proteins, etc., can be added before the lyophilization [5]. In this study, 

the probiotic bacteria cells were encapsulated in prebiotic capsules by lyophilisation as 

well as protection effect was focused. 

2 MATERIALS AND METHODS  

Materials  

Lactobacillus plantarum 299V, MRS broth, maltodextrin, resistant starch. 

Methods  

Encapsulation efficiency: 𝐸𝐸% =
𝑁

𝑁0
× 100%, where N and N0 represent the logarithm of 

the value of the cell count before and after the microencapsulation process, respectively. 

Cells viability loss: 𝑙𝑜𝑔
𝑁𝑡

𝑁𝑖
= 𝑘 ∗ 𝑡, where Nt is the number of the viable cell count at a 

specific storage time, Ni is the number of the viable cells at the starting point of the storage, 

and k is the specific rate of the loss of the viability of the cells (days-1) at 4℃ per day. 
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3 RESULTS AND DISCUSSION 

Different coating materials (maltodextrin, resistant starch) were successfully 

applied to encapsulate probiotic bacterial cells. The combination of maltodextrin and 

resistant starch  has a significant difference with only one coating material based on 

encapsulation efficiency. Besides, encapsulated L. plantarum 299V has better viability 

after 8 weeks of storage at 4℃ than 25℃. The L. plantarum 299V encapsulated with 

maltodextrin and resistant starch together has better viability than single wall material. 

The longest shelf life (2 years) of L. plantarum 299V can be achieved with core-to-wall 

ratio=1:1.5 and mixture of MD:RS=1:3. Our results are preliminary and may serve good 

base for development of microencapsulated probiotic preparation. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Budapest azon nagyvárosok közé tartozik, melyek élhetőségére a klímaváltozás hatása 

egyre inkább rányomja bélyegét. A hőhullámok, a városi hősziget hatás enyhítése, a 

csapadékvíz integrált kezelése (a városi vízkörforgás javítása) összetett feladat, mellyel 

települési szintű dokumentumok foglalkoznak. A tájépítészet a klímaváltozásra a városi 

szabadterek, zöldfelületek és vízfelületek tervezésével (párolgás, csapadékvíz 

vízvisszatartás) reagálhat. A tanulmány célja budapesti közparkok példáján megvizsgálni, 

hogy a stratégiai szinten megfogalmazott klímaadaptációs szempontok a gyakorlatban a 

tájépítészeti eszköztár révén hogyan valósulnak meg. Ehhez elsősorban irodalmi 

adatokra támaszkodva a budapesti Duna partokat, vízfelületeket és vízarchitektúrákat 

rendezi csoportokba főként minőségi tényezők alapján. Négy vízfelület típus kerül 

meghatározásra: 1. történeti városi közparkok vízfelületei, 2. kortárs közparkok 

vízfelületei, 3. Duna part – belső zónával határos, 4. Duna part – természetközeli. A kortárs 

közparkok vízfelületeinek esetében a párologtató szerep teljesül, a csapadékvíz integrált 

kezelése azonban nem valósul meg. Budapest élhetőségének szinten tartásához és 

javításához egyaránt szükség van a klímaadaptációs szempontok hangsúlyosabb 

képviselésére és gyakorlatba ültetésére mind a tervezői, mind a megrendelői oldalról. 

Kulcsszavak: klímaváltozás, vízfelületek, városi hősziget hatás, kék-zöld infrastruktúra, 

Budapest 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

Ahogy a világ minden nagyvárosát, ahol a burkolt felületek túlsúlyban vannak a 

beépítetlen felületekkel szemben, a klímaváltozás várható hatásai Budapestet is kihívások 

és feladatok elé állítják. Az emelkedő hőmérséklet (hőhullámok, városi hősziget hatás) 

különösen a nyári időszakokban jelent majd egészségügyi és környezeti terhet, míg a 

lehulló csapadék eloszlásának és intenzitásának szélsőségesebbé válása a városi 

csatornahálózat túlterheltségét és az összeomlás kockázatát rejti magában. Mindezek 

hatással vannak a város élhetőségére és vonzerejére, ezáltal a lakosok életminőségére. 

mailto:szabo.ptr.cia@gmail.com
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Válaszul az utóbbi években egyre több stratégia készül fővárosi és kerületi szinten 

is, melyek a klímaváltozás hatásainak enyhítését segítő mitigációs, adaptációs és 

szemléletformálási akciócsomagok megalkotásával, a zöldinfrastruktúra fejlesztés 

irányainak meghatározásával a városfejlesztés jövőbeli megvalósításának alapjait fektetik 

le.[1-3] 

A terek, szabadterek, közterek formálásával a tájépítészeti tervezésnek 

meghatározó szerepe van a városok élhetővé tételében. A tájépítészet az a szakma, amely 

többek között a városi zölddel, nevezzük azt infrastruktúra hálózatnak vagy zöldfelületi 

rendszernek, hivatott foglalkozni, vállaltan interdiszciplináris megközelítéssel. 

Egyszerűbben fogalmazva: a településeken közösségi használatra zöldfelületeket, s 

bennük vízfelületeket (is) tervezünk, amelyekkel hatunk a városklímára. 

Számos nemzetközi és hazai kutatás foglalkozik a klímaváltozás hatásaira adható 

lehetséges tervezői válaszokkal. Ezekből kiderül, hogy a városi hősziget hatást 

párolgásukkal hatékonyan enyhítik a zöldfelületek és a vízfelületek, és a kettő 

kombinációi [4], valamint, hogy a vízfolyások, vizes élőhelyek kitüntetett szerepet 

játszanak a környezetük hűtésében, ennek távhatását azonban nagyban befolyásolja a 

környező beépítés magassága és sűrűsége [5]. Csizmadia doktori értekezésében rámutat, 

hogy Budapest belső zónájában, ahol magas a burkoltság aránya és jellemző a történeti 

beépítés, az integrált városi csapadékvíz-gazdálkodás főként a vízvisszatartó és a zöld és 

kék párologtató felületek növelésével járulhat hozzá a városklíma javításához.[6] Bakay 

szerint a városi közparkok területén a nagyméretű vízfelületek létrehozásának integrált 

csapadékvíz gazdálkodási céllal is lehet potenciálja.[7] 

Ezek alapján feltételezhető, hogy Budapesten a Duna partok, valamint a belső és 

átmeneti zónák közparkjaiban található vízfelületek vizsgálata megmutatja, hogy a 

klímaváltozás hatásainak mérséklésére tett tájépítész tervezői erőfeszítések mely 

területeken bizonyulnak eredményesnek, és hol lehet szükséges a klímaadaptáció 

szempontjainak erőteljesebb érvényesítése. 

2. A MUNKA CÉLJA 

Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést adjon arról, hogy Budapesten a tájépítészeti 

objektumok szintjén a klímaadaptációs szempontok hogyan érvényesülnek a 

zöldfelületek és a víz (vízfelületek, vízgazdálkodás) viszonyában. Ez azért tarthat számot 

érdeklődésre, mert egy stratégiai szinten alaposan, nagy mennyiségben feldolgozott téma, 

a klímaváltozás hatásainak enyhítése és az azokhoz való alkalmazkodás gyakorlati 

leképeződését mutatja be. 
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3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A kutatás során számba vettem és áttekintettem Budapest vízfelületeit irodalmi források 

alapján, melyet a mintaként kiválasztott közparkok esetében helyszíni bejárással is 

kiegészítettem. 

Budapest állóvizeit egy 2015-ben készült tanulmány mutatja be igen 

részletesen.[8] Nem szakmabelieknek is könnyen hozzáférhető és átfogó információval 

szolgál a budapesti közparkokról a Zöldkalauz online adatbázisa.[9] A 2000-2015-ig 

terjedő időszakban megvalósult jelentős zöldfelületi projekteket, beruházásokat a 

Tájodüsszeia kiállítások katalógusai tartalmazzák.[10-11] 

A fenti forrásokból származó adatokra támaszkodva a városszerkezetben való 

elhelyezkedésük alapján rendszereztem Budapest vízfelületeit, vízarchitektúráit. 

Értékelést készítettem a Duna partjairól, és a Budapest különböző jellegű szabadterein 

megtalálható vízarchitektúra típusokról, továbbá összehasonlítottam a város belső és 

átmeneti zónáiban kiválasztott közparkok vízfelületeit mennyiségi és minőségi 

szempontok alapján. A minőségi szempontok kiválasztásakor a klímaadaptív tényezők 

(pl. csapadékvíz visszatartásának elvi lehetősége, talajvíz kapcsolat, megközelíthetőség) 

kaptak hangsúlyt. Az összehasonlítási szempontok a következőkben kerülnek részletes 

bemutatására. 

1 és 2. táblázatban: 

- A vízarchitektúra típusa megmutatja, hogy időszakosan működő, illetve pont- vagy 

foltszerű vizes elemről van szó. 

- A megközelíthetőség az emberi használat lehetőségére, annak minőségére utal. 

- A vizes elem környezete (épített vagy zöldfelület) a kondicionáló hatás „erejét” 

jelzi: a zöldfelületben lévő vízfelületnél erőteljesebben nyilvánul meg. 

- Az előnyök között az esztétikai értéken túli tényezőket, szerepeket tüntettem fel. 

- A vízminőség/kezelés a vízarchitektúra vagy vízfelület humán-egészségügyi 

kockázatáról nyújt képet, ugyanakkor a vegyszeres kezelésnek az élővilág többi 

részére is hatása van.  

- A lehetőségeket elsősorban a klímaadaptáció szempontjából vizsgáltam: közösségi 

használati, integrált csapadékvíz-gazdálkodási és –tárolási, vagy 

biodiverzitás/élőhely bővítési pontenciált jeleztem.  

- A kockázatok közé a lehetőségekhez hasonlóan klímaadaptív tényezők kerültek: a 

vízutánpótlás vezetékes víz használata esetén az ivóvízkészlet védelme miatt 

szempont, az üzemeltetés költségei a hosszú távú működtetésre lehetnek hatással, 

a természetközeli vizes élőhelyek esetében a környező területhasználat 

megváltozása nem kívánt következményekkel is járhat (pl. talajfedés, élőhely 

vesztés).  
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3. táblázatban: 

- A keletkezés éve arról tájékoztat, hogy a vízfelület létrejöttekor a klímaváltozás 

mennyire volt általánosan elfogadott tény. A 2000-es évektől kezdődően a 

tervezési koncepció elvben reflektálhat erre. 

- A vízfelületekre vonatkozó mennyiségi adatok a nagyságrendi összehasonlítást és a 

zöldfelülethez való viszonyítást segítik, valamint az önfenntartó képesség elvi 

lehetőségére is utalnak. 

- A talajvízzel való kapcsolat a természetes vízutánpótlást jelzi. 

- A csapadékvíz integrált kezelése mint elvi lehetőség arra vonatkozik, hogy a park 

vagy a vízfelület célzott felújítása esetén tervezési szempontként beemelhető-e 

például a környező tetővizek hasznosítása, más természet alapú megoldások 

alkalmazásával.  

4. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

Budapest meghatározó természeti eleme, egyben átszellőző csatornája, így 

klímamódosító tényezője a Duna. A főváros településszerkezetében 3,13% a Duna 

vízfelülete, az állóvizek felülete csupán 0,13%-ot tesz ki.[12] A közterek, közparkok 

vízarchitektúráinak nagyságáról nem áll rendelkezésre adat. Elsőként értékeltem a Duna 

jellemző fővárosi partszakaszait (1. táblázat), majd a vízarchitektúrákkal együtt az 

állóvizeket (2. táblázat). 

A Duna a város területén belül rendelkezik természetközeli és épített 

partszakaszokkal egyaránt. Klímamódosító hatása elsősorban a közvetlen környezetében, 

a településszerkezeti terv szerinti Duna menti zónában érvényesül, a város Dunától 

távolabb fekvő zónáiban a beépítéstől függően egyre kevésbé.  

A belső zónával határos Duna part meghatározó látványelem mind a pesti, mind 

a budai oldal felől (UNESCO világörökségi terület). A folyamatos gépjármű forgalom és az 

épített meder miatt gyalogos megközelítése korlátozott. A part mentén elhelyezkednek 

ugyan közparkok, de azok a vízparttól és a vízfelülettől magassági és/vagy vízszintes 

értelemben is elkülönülnek. 

Az átmeneti és elővárosi zónákkal határosak a természeteshez közeli 

megjelenésű Duna partok. Ezekre jellemző, hogy a növényzet és a vízfelület látványa 

dominál. A víz gyalogosan megközelíthető, érinthető. A környezetük ingatlanhasznosítás 

szempontjából is értékes, mely lehetőséget kínál arra, hogy komplex, a biodiverzitás 

növelését, az integrált csapadékvíz gazdálkodást is magába foglaló fejlesztések jöjjenek 

létre. 
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3. táblázat Budapesti Duna part típusok jellemzői 

 
Duna part (belső és átmeneti 

zóna) 

Duna part (átmeneti és elővárosi 

zóna) 

Vízfelület típusa tágas lineáris tágas lineáris vagy intim, öbölszerű 

Megközelíthetőség korlátozott többnyire lehetséges 

Környezet épített környezet dominál, 

UNESCO világörökségi helyszín, 

növényzet hiánya 

természetközeli, spontán vegetáció 

Előnyök párolgás, légmozgás, látvány párolgás, rekreáció 

Lehetőségek jellemző területhasználat 

megváltoztatása a közösségi 

használat irányába 

vizes élőhely, biológiai sokféleség, 

találkozás a „természettel”, természet 

alapú megoldások 

Kockázatok gépjármű forgalom további 

növekedése 

kék- és zöldinfrastruktúra szemléletet 

nélkülöző ingatlanfejlesztés 

A következőkben megvizsgáltam a Budapest többi zónájára általánosan jellemző 

vízfelület (vízarchitektúra) típusokat (2. táblázat). Megállapítható, hogy a városi 

közterek jellemző vízarchitektúrái az épített, pontszerű vízjátékok, medencék. A terület 

kiemelt vizuális elemei, melyek fizikailag is jól megközelíthetők. Környezetükre jellemző 

a burkolt, épített felületek magas aránya az élő növényzettel szemben. Előnyük a mentális 

feltöltődés segítése, valamint közvetlen környezetük mikroklímájának javítása a párolgás 

által, melyre a nyári (fagymentes) üzemelési időszak adott. A megfelelő vízminőség 

fenntartásának része a vegyszeres kezelés. A vízutánpótlás hálózati vízről történik. 

Kockázati tényezőként emelendő ki hosszú távon a vízutánpótlás biztosítása és a 

költséges üzemeltetés. 

A városi közparkok vízfelületei jellemzően foltszerű kiterjedésűek: medencék 

vagy tavak. Fő szerepük a látvány változatosságának biztosítása, melyhez nem minden 

esetben tartozik a vízpart fizikai megközelítése. Környezetükben a komponált növényzet 

többnyire hangsúlyosabb, mint az épített elemek. Párolgásukkal javítják a környezetük 

mikroklímáját, előnyük még a mentális és esetenként a fizikai rekreáció segítése. Attól 

függően, hogy van-e természetes vízutánpótlásuk, lehetnek vegyszeresen kezelt vagy nem 

kezelt vízfelületek. A közparki környezet révén e vízfelületek potenciálisan integrált 

csapadékvíz visszatartó rendszerek részei lehetnek, ahol a biológiai és mechanikai 

szűrőzónák a biodiverzitás növelésére is lehetőséget teremthetnek. A vízminőség szinten 

tartása és a vízutánpótlás fenntartása jelenthet kihívást ennél a csoportnál. 

A budapesti vízfelületek harmadik nagy halmazát az előző két csoportba 

területileg nem besorolható állóvizek jelentik, melyek döntően a város külső zónáiban 

(elővárosi vagy hegyvidéki) találhatók. Megközelíthetőségük korlátozott. A 

környezetükben a növényállomány hangsúlyos, jellemzően természetközeli megjelenésű. 

A sűrű beépítésű városi területektől való viszonylag nagy távolságuk miatt rekreációs 
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szerepük nagyobb a városklímát módosító hatásuknál. Vízminőségük változó, vegyszerrel 

nem kezelt. Környezetükben lehetőségként a szabadtéri oktatás és a szemléletformálás 

jelenhet meg a biodiverzitás növelése mellett. Kockázati tényezőt jelenthet a környezetük 

területhasználatának megváltozása (nagyobb terhelés, beépítés). 

 

4. táblázat Budapesti vízarchitektúrák, vízfelületek csoportosítása elhelyezkedés szerint 

 
Városi közterek Városi közparkok Külső városi zónák 

Vízarchitektúra 

típusa 

pontszerű: vízjáték, 

szökőkút, csobogó, 

medence 

foltszerű: medence, tó foltszerű: tó 

Megközelíthetőség látványként és 

fizikailag 

látványként és/vagy 

fizikailag 

korlátozott 

Környezet épített környezet 

dominál 

zöldfelületbe illesztett természetközeli, 

spontán vegetáció 

Előnyök párolgás párolgás, rekreáció rekreáció, párolgás 

Vízminőség/ kezelés vegyszerek vegyszerek vagy nem 

kezelt 

változó vízminőség 

Lehetőségek vizuális fókusz 

mentális feltöltődés 

csapadékvíz 

visszatartás 

integrációja 

biodiverzitás növelése 

szűrő-tisztító 

zónákkal 

rekreáció, 

szemléletformálás, 

biodiverzitás 

növelése 

Kockázatok vezetékes 

vízhasználat/ 

vízutánpótlás 

üzemeltetési költségek 

vízutánpótlás, 

vízminőség 

csatlakozó 

területhasználat 

változásai 

A városi közparkokban található vízfelületek csoportját tovább elemeztem, mert 

elhelyezkedésük (belső vagy átmeneti zóna) miatt a klímaadaptációban ezek játszhatják 

a legnagyobb szerepet. Az elemzett csoportba hét, vízfelülettel rendelkező budapesti 

városi közparkot választottam: az Orczy kertet, a Városligetet, a Margitszigetet, a 

Feneketlen tó parkot, a Millenáris parkot, az Erzsébet téri Gödört, és a Bikás parkot. Az 

összehasonlításukat a 3. táblázat tartalmazza. Időben bő kétszáz év telt el a legkorábbi és 

a legkésőbbi közpark illetve vízarchitektúrájának keletkezése között. Az egyes 

vízarchitektúrák vízfelületeinek mérete és parkterülethez képesti aránya igen nagy 

szórást mutat. A talajvízzel csak két vízfelületnek, az Orczy kert tavának és a Feneketlen 

tónak van kapcsolata, ez a természetes vízutánpótlásuk forrása a csapadékvíz mellett. A 

csapadékvíz visszatartás (és hasznosítás) integrálásának elvi lehetőségét +/- jelzi. Pozitív 

jelzést kapott az Orczy kert, a Városliget és a Feneketlen tó. Az Orczy kert és a Feneketlen 

tó a környező épületek tetővizeinek elvben befogadói lehetnek. A Városligeti tó a Liget 

projekt kapcsán megújítás előtt áll, így az elvi lehetőség adott az csapadékvíz gazdálkodási 
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szempontok integrálására. A Margitszigeti Japánkert tava amellett, hogy fontos része a 

sziget zöldfelületének és attrakcióinak, a városi hősziget hatás enyhítésében, és a 

csapadékvíz gazdálkodásban is kevés szerepet játszik. A három kortárs közparkról 

elérhető leírások alapján az itt található vízfelületek csapadékvíz gazdálkodási funkciót 

nem kaptak. 

5. táblázat Budapesti közparkok vízarchitektúráinak összehasonlítása 

 
Vízarchi-

tektúra 

keletkezési 

éve 

Vízfelület 

nagysága 

(m2) 

Legnagyobb 

vízmélység 

(m) 

Vízfelület 

parkhoz 

viszonyított 

aránya (%) 

Kapcsolat 

a 

talajvízzel 

(+/-) 

Elvi 

lehetőség 

csapadékvíz 

visszatartás 

integrálására 

(+/-) 

Orczy kert 1794 5960 1,60 2,4 + + 

Városliget 1816 60000 0,67 6 - + 

Margitsziget 1869 827 0,70 <1 - - 

Feneketlen 

tó (Placid 

atya park) 

1889 10000 6,60 16,4 + + 

Millenáris 

park 

2001 2323* n.a. <1 - ** 

Erzsébet tér 

(Gödör) 

2002 660 0,40 5,5 - ** 

Bikás park 2014 530* n.a. <1 - *** 

* Google Earth programban mérve. 

** A Millenáris park és az Erzsébet tér (Gödör) tervezési koncepciójának nem volt része az integrált csapadékvíz 

visszatartás. 

*** A Bikás park tava természetes megjelenésű, de nem áll rendelkezésre hozzáférhető információ a csapadékvíz 

kezelés integrálásáról, vagy annak szándékáról. 

A fenti értékelések alapján a következő tipológiába rendeztem a Budapest sűrű 

beépítésű területein található vízfelületeket és lehetőségeiket. 

1. Történeti városi közpark vízfelülete 

A vízfelületekkel rendelkező történeti városi közparkoknál jellemző, hogy a tavak 

létrejöttében a helyszín hidrológiai adottságai fontos szerepet játszottak (pl. ingoványos, 

vízjárta terület, talajvíz), s környezetüket klasszikus tájképi kertként vagy tájképi 

szemléletű tervezés eredményeképp alakították ki. A talajvízzel való kapcsolat és a 

természetes vízutánpótlás napjainkra nem minden esetben áll fenn. Ezen közparkok 

esetleges felújítása során lehetőség a tó meglévő funkcióinak bővítése csapadékvíz 

visszatartás számára természet alapú megoldások alkalmazásával. A vízparti zonáció 

kialakítása a vízfelület ökológiai értékét is növelheti, mely tovább erősítheti a tó testi-lelki 
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feltöltő szerepét is az alkalmazott növényfajok skálájának szélesítésével (biológiai 

sokféleség). (Az értékelt vízfelületek közül az Orczy kert, a Városliget, a Margitsziget és a 

Feneketlen tó parkja került a csoportba.) 

2. Kortárs közpark vízfelülete 

Az ebbe a csoportba tartozó közparkok vízfelületei talajvízkapcsolattal nem 

rendelkeznek. Mikroklíma módosító hatásuk, vizuális és rekreációs értékük számottevő. 

A vízfelületeknek főként esztétikai szerepe van, a környező épületek csapadékvizeinek 

visszatartása nem tartozik a funkciók közé. A vízfelületek a teljes zöldfelület arányában 

jellemzően csekély méretűek.  (Elemzésünkben ezt a csoportot a Millenáris park, az 

Erzsébet tér (Gödör) és a Bikás park képviseli.) 

3. Duna part – belső zónával határos 

Közösségi használata a kiépített meder és a rakpartok állandó élénk gépjármű 

forgalma miatt igen korlátozott. A városklímában betöltött szerepe és esztétikai értéke 

miatt fokozatos funkcióváltással a felüdülést szolgáló közösségi helyszínek (pl. úszó 

kertek) létrehozása itt prioritás. 

4. Duna part – természetközeli vízpartok 

Az átmeneti és elővárosi zónákkal határos Duna partra a nagyvárosi körülmények 

között megtapasztalható természetközeliség jellemző. A víz nemcsak vizuálisan, hanem 

fizikailag is megközelíthető, melynek köszönhetően rekreációs úticél. Az itt található 

barnamezős területek a természet alapú megoldásokkal dolgozó, környezettudatos 

szemléletű ingatlanfejlesztés sikertörténetei lehetnek. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A vizsgálat összegzéseként a következőket állapíthatjuk meg:  

- A Duna a legjelentősebb budapesti vízfelület, mind méretében, mind 

klímamódosító hatásában.  

- A budapesti közparkokban található vízfelületek aránya elenyésző mértékben 

növeli a főváros összes vízfelületének nagyságát.  

- A közparkok vízfelületei mindazonáltal közvetlen környezetük mikroklímájára 

párolgásukkal kedvező hatással vannak, a városi hősziget hatás csökkentésében 

fontos szerepet játszanak. 

- A belső és az átmeneti zónák vizsgált közparkjaiban jelenleg alulreprezentált 

szempont a csapadékvíz visszatartása, integrált kezelése a meglévő zöld- és 

vízfelületek segítségével.  
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A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás általános tájépítészeti módja városi 

környezetben a párologtató felületek növelése, melynek leghatékonyabb eszközei a 

növényzettel borított felületek és a vízfelületek, illetve ezek kombinációja. A fővárosi kék-

zöldinfrastruktúra fejlesztése során:  

- erősíteni szükséges a Duna part közösségi használatát a környező épített, illetve 

természeti környezetre reflektálva; 

- mind a meglévő zöldfelületek megújításakor, mind újak létrehozásakor 

elengedhetetlen megvizsgálni és érvényesíteni az integrált vízérzékeny tervezés és 

a természetalapú megoldások eszközeinek alkalmazását a tervezés és 

megvalósítás során, mely mind a megrendelői, mind a tervezői oldal felől 

igényként kell megfogalmazódjon.  

További kutatási irány lehet a biológiai sokféleség növelésének, az önfenntartó 

folyamatok támogatásának lehetősége a közparkok vízfelületeinél, amely a víz- és 

zöldfelületek erőforrás-tudatos fenntartását segítheti. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Földünk népesége folyamatosan nő, mára túlléptük a 7 milliárd főt. A fenti 

lakosságból egyre nagyobb mennyiségben fogyasztunk húst. A nyugati világ és Amerika 

kultúrájához szorosan hozzátartozik a hagyományos hamburger fogyasztása. Az ehhez 

szükséges alapanyag, a marhahús előállítása komoly erőforrásokat igényel. A marhák 

eltartása nagy területeken zajlik, nagy mennyiségű vizet kell felhasználni, esetenként sok 

fát vágnak ki miattuk, így könnyen belátható, hogy ennek nagyon jelentős a környezeti 

hatása. Sok tanulmány foglalkozik azzal, hogy egyrészt magát a negatív környezeti hatását 

hogyan lehetne csökkenteni. Ennek egyik szerény, de lehetséges módja egy húspogácsa 

helyettesítő termék, vagy egy csökkentett hústartalmú „húspogácsa-analóg” kifejlesztése 

lehetne.  

Kísérletünk során olyan alapanyagokat (laskagomba, szója) próbáltunk ki, mely 

részben helyettesíteni tudja a húst ugyanakkor minél jobban megőrizve a hús karakterét.. 

Célunk volt, hogy a két helyettesítő alapanyag megismerjem, hogy, milyen lesz a 

húspogácsa-analóg szerkezete a fenti alapanyagok alkalmazásával. A húspogácsa-

analógjaimat egy kereskedelmi forgalomban kapható vegaburgerrel is 

összehasonlítottuk. Méréseink során megállapítottuk, hogy a szója aránya 20-25%míg 

gomba esetében ez az arány legfeljebb 20-30% körüli lehet 

 Mindezen mérések után látjuk, hogy van jövője ennek a kutatásnak és bízunk 

benne, hogy ezt az irányvonalat többen is követni fogják. További méréseinkben ki 

szeretnénk próbálni néhány állományjavítót, mint a tojás, csicseriborsóliszt vagy más 

gélképző tulajdonságúnövényi alapanyagokat.  

 

Kulcsszavak: Húspogácsa, hús-helyettesítő, laskagomba, hamburger, karbonlábnyom   

mailto:riszat@hotmail.com
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1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A földön percenként körülbelül 5-6000 hamburgert fogyaszt el az emberiség, 

emiatt nagyon sok marhát kell tenyészteni, feldolgozni. Ennek következtetése során 

rengeteg vizet kell felhasználni, továbbá a tehenek sok metán gázt termelnek. Ahhoz, hogy 

megfelelő környezetet biztosítsunk a tenyésztett állatoknak, sok erdős területet kell 

átváltoztatni. Emiatt fontos új élelmiszerek feltalálása, amik jobban fenntarthatóbbak. 

2018-ban 33,7 millió tehenet vágtak le, avagy 106,7 milliárd dollár értékű marhahúst 

állítottak elő [1]. Ugyanebben az évben a fogyasztók körülbelül 101 kilogramm vörös húst 

és baromfit ettek meg, ami szintén növekedés 2017 évhez képest. A marhahús fogyasztása 

képes a cukorbetegséghez, az agyvérzéshez, a rákhoz és az idő előtti halálozás 

megnövekedésért kockáztatásához hozzájárni. Ezenkívül a marhahús előállításának és 

fogyasztásának széndioxid-költségei megdöbbentők. A WHO (2008) azt javasolja, hogy a 

fejlett országok lakói komolyan csökkentsék húsfogyasztásukat az éghajlatváltozás 

lassítása érdekében. Az Egyesült Államokban a hús és a tejfogyasztás, más 

élelmiszerekhez és italokhoz viszonyítva, járul hozzá leginkább az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásához [2]. Machovina és munkatársai szemléltetik, hogy a hús / termék 

kilogrammonkénti globális átlagos szén-dioxid-ekvivalens lábnyoma a marhahús 

esetében a legmagasabb a sertéshúshoz vagy a baromfihoz viszonyítva, a legalacsonyabb 

a hüvelyesek termékeknek [3]. Nyilvánvaló, hogy a hús, különösen a marhahús 

fogyasztása jelentős egészségügyi és környezeti következményekkel jár. 

Húskészítményeket igyekeznek növényi anyagokból helyettesíteni, viszont gombával/-

ból viszonylag kevés termék készült. Ezek a Vegaburgerek egyre divatosabbak, de nagyon 

sok összetevőt tartalmaznak. Ezek gyakran olyan állománykialakító komponensek 

amelyeket a fogyasztók többsége elutasít vagy génmódosított növényből szármahat. 

Annak a fogyasztói rétegnek, akik nem szeretnék a vegetáriánus életformát követni 

alternatívát jelenthet,  egy olyan termékcsoport amely csak kis részben tartalmaz húst, 

így környezettudatos életformát tudnak követni. 

Egyes források szerint az igazi hamburger keletkezése 1885-ig visszavezethető, 

mikor Charlie Nagreen, Seymour, Wisconsin 15 éves korában elment az Outagamie 

megyei vásárra, és felállított egy standot, ahol húsgombócokat árusított. Az üzlet nem volt 

jó, és hamar rájött, hogy azért van, mert a húsgombócokat túl nehéz megenni, miközben a 

vásár körül sétálgatnak az emberek. Az újítása abban állt, hogy „ellapította’ a darálthús-

fasírtokat, két szelet kenyér közé tette, és új alkotását hamburgernek nevezte. Sokan 

„Hamburger Charlie” néven ismerték. Haláláig így árulta közepére hagymát, tetejére 

savanyúságot rakott. [4].  

1.1. Gombás hamburger húsanalógok és azok egészségre vonatkozó jótékony hatásai  

Az a termék, amely szorosan képes közelíteni a hús jellemzőit és minőségét, 

húsanalógnak nevezhető. Ezek elsősorban növényi fehérje alapú termékek, amelyeket 

hüvelyesekből, gombákból vagy gabonafehérjékből fejlesztenek ki. Ezek jó közegnek 
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tekinthetők, amelyen keresztül a növényi és nem konvencionális fehérjék beilleszthetők 

az étrendbe [5]. 

Boyer 1954-ben szabadalmaztatta a fehérjék nedves centrifugálását a 

húsanalógok alkalmazásához [6]. Más például jelen esetben a Fusarium venenatum 

fonalas gombát az 1980-as évek közepe óta használják a Quorn márkanéven forgalmazott 

húsanalógok alapjául. A gomba folyamatos fermentációs folyamatban keletkezik 

bioreaktorokban. A bioreaktor körülményei kritikusak a gomba termeléséhez, például a 

hőmérsékletet és a pH-t ellenőrizni kell. Fermentálás után az RNS-t hőkezeléssel 

monomerekké kell bontani, így diffundálhat a sejtekből. A maradék biomasszát melegítjük 

és centrifugáljuk, így 20 tömeg% szilárd anyagot tartalmazó pasztaszerű terméket 

kapunk [7-8]. A fonalas gomba ezen a centrifugálási lépés után rendezetlen, ezért a szálas 

termékek előállításához további eljárási lépésekre, például formázásra, gőzölésre, 

hűtésre és texturálásra van szükség. Darált termékek, például, kolbászok és hamburgerek, 

kereskedelmi forgalomban kaphatók ebből az anyagból [7].  

Más kutatásokban egy taco esetében a hús alapanyagát gombákkal helyettesítetek, 

anélkül, hogy a fogyasztók észrevették volna és az elfogadottságuk nem csökkent, avagy a 

fogyasztói egyes szegmensei számára kedveltebb volt, mint az eredeti termék. Továbbá 

számos jótékony hatása volt, mint a tacó só tartalmának csökkentése és ezzel egyéb 

szívbetegségének elkerülése [9-10].  

A gombának számos egészségi jótékonyságai vannak. Hús fogyasztása esetében 

számos betegséges kifejlődhetnek, mint a magas vérnyomás, a hiperkoleszterinémia és a 

rák. A húskészítmény kivonatként történő felvételétől a friss vagy porgomba keverésig 

terjedő fő kihívás az, hogy nem szabad negatívan befolyásolni az érzékszervi 

tulajdonságokat, mivel a funkcionális és fizikai-kémiai tulajdonságok általában 

módosulnak. Nemrégiben számos fejlesztést alakítottak ki, ahol a gomba volt az alapanyag 

hús helyett, például a hamburgerekben vagy a pecsenyelevekben. Ugyanakkor továbbra 

is szükség van arra, hogy megvizsgáljuk, vajon a nátrium, a foszfátok, akár a hús, akár a 

húst helyettesítő ehető gombákkal történő helyettesítése a húskészítményekben in vitro, 

in vivo és klinikai vizsgálatokkal valóban elősegíti-e a fogyasztók egészségét? [11]  

1.2. Ökológiai vizsgálat a sima és kevert húspogácsa fogyasztással kapcsán 

Rengeteg globális felmelegedéssel kockázat jár, a kényelem, megélhetés, 

élelmezésbiztonság, vízellátás növekedése, amik a biológiai, kulturális sokféleség és 

ökoszisztémák és az embereknek tevékenységének köszönhető [12]. Az 

élelmiszertermelés felelős az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának akár 30%-

áért [13-14]. Az állattenyésztési ágazat, amely egyedül az összes globális üvegházhatást 

okozó gáz kibocsátásának mintegy 18%-át adja, az élelmiszerágazat legnagyobb 

üvegházhatásúgáz-kibocsátási hozzájárulását mutatja be [15-16]. Továbbá az 

élelmiszertermelésnek még jelentősebb hatása van a környezetre, mégpedig hogy az 

állattenyésztési ágazat felelős az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátásának 
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51%-áért [17]. Ugyan úgy ide tartozik az édesvízkészletszennyezése, mégpedig a 

takarmány előállítása és a földek betakarítása [15,18].  Tehát ez adatok köszönhetően a 

húsnak és a tejtermékeknek van a legnagyobb környezeti hatása a minden típusú 

élelmiszerből [13-14, 19-20]. A klasszikus húspogácsa készítése során készülhet 

marhahúsból, de sertés-  és csirkehúsból, melyek közül a legnagyobb környezeti hatása a 

marhahúsnak van. [21-22]. Az előrejelzések szerint az éves húsigény világszerte nőni fog 

a 2015. évi 41,3 kg / fő / év 2030-ban 49 kg / fő / év. Az iparosodott országokban az éves 

húsfogyasztás várhatóan meghaladja 2030-ban a 100 kg / fő / év értéket [23]. 

Németországban az egy főre eső marha-, sertés- és baromfihús-fogyasztás az 1950-es 35 

kg / fő / év-ról 2017-re 88 kg / fő / év-re nőtt [24-25]. Így ha jelentősen akarjuk 

csökkenteni a szén-dioxid-lábnyomunkat és ez által támogatni az éghajlatváltozás 

mérsékelt változását jelentősen csökkenteni kell a húsfogyasztásunkat [16, 26-27]. Ha a 

húsfogyasztás helyett átállnánk a vegetáriánus vagy pescatárius étrendre több mint 20%-

kal csökkentenénk az üvegházhatást okozta gázok kibocsátását [27]. Jelenleg az egyéni 

étkezési szokások megváltoztatására van szükség, a fenntartható fehérjeforrások 

fokozottabb felhasználása mellett. A közelmúltban bevezették a növényi étrendet, ahol a 

növényi alapanyagokat keverik húsételekhez [28]. Ilyen például a hús-gomba keverék 

(70% hús, 30% gomba). Bátorító módon a fogyasztók nyitottak a gomba-hús keverékekre, 

hisz újak, ízletesek és érdekesek, különösen hamburger formában [29]. Mivel az 

amerikaiak évente körülbelül 10 milliárd hamburgert fogyasztanak. A gombákkal történő 

30%-os pótlása, csökkentheti az elegendő gázkibocsátást, mivel 2,3 millió autót távolíthat 

el az útról, és a Marylandnél nagyobb területtel csökkentheti a mezőgazdasági területek 

iránti keresletet [30]. 

A legtöbb ember nem választja ki az alapvető viselkedést, hanem optimalizálja a 

kívánt viselkedést. Tehát a mozdulatok a leghatékonyabbak azokra a döntésekre, 

amelyeket az emberek figyelmetlenül hajlamosak meghozni. Így van ez jelen a nővényi 

fogasztás érdekében, viszont egy tanulmányban egy konferencián a főmenű az volt, hogy 

egy vegetáriánus ételt választjanak, szemben a húsos ételekkel [31]. Itt megvizsgálták, 

hogy jelen esetben ez a főmenű egy marha-gomba hamburger volt, rávehetik-e az 

embereket a csökkentett hústartalmú étel megrendelésére, szemben a sima marhahúsos 

kivételére. Valóban ahelyett, hogy a fogyasztó megtenne egy extra lépést a teljes 

marhahús hamburger megrendeléséhez, nagyobb valószínűséggel ragaszkodott ahhoz a 

döntéshez, hogy marad a csökkentett hústartalmú hamburgeren [32].  

2. A MUNKA CÉLJA 

Kutatásom során az volt a célom, hogy megismerjem, milyen hatással van a gomba az hús 

analóg hamburgerpogácsák esetében. Van-e különbség, ha a gombát különbözőképpen 

dolgozom fel és úgy adom hozzá a burger szerkezetéhez. Az alternatív húspogácsák 

állományát és szerkezetét is tanulmányoztam, melyeknek alapanyaga kevesebb húst 

tartalmaz, és helyette növényi eredetű összetevőket tartalmaznak. Jelen esetben ez a 

szójagranulátum és a laskagomba. Ezzel egy olyan új termék létrehozására törekszem, 
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amellyel egyrészt a növényi alapanyagok kedvező élettani hatásának köszönhetően 

illeszkedik a korszerű táplálkozási elvekhez és a kisebb húsfogyasztáson keresztül 

csökkentheti a fogyasztók ökológiai lábnyomát is.  

A dolgozatom részletes céljai a következők: 

- A Hamburger világkultúra megismerése, története 

-  a gomba eltérő feldolgozási módszereinek összehasonlítása (kalap vagy a tönk 

része, ill.  a gomba különböző vízcsökkentési eljárásai).  

- Meghatározni  azt a minimálisan szükséges húsmennyiséget, ami  elegendő 

koherenciát tud biztosítani a burgeren szerkezeti kialakításához.  

- A gyártástechnológiát és a kedvező élettani hatást érintő további kutatási irányok 

meghatározása 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

3.1. Első kísérleti vizsgálatok 

Ezt a vizsgálatot 2 féle módszer segítségével osztottam fel. A csoportokon belül 

külön 15% és 20% hússal dolgoztam, amiben a húsnak a zsírtartalma 30% volt. Itt először 

a gombát daráltam le és 1% só tartalmat adagoltam hozzá. Az összes állomány 

kialakításhoz laskagombát használtam fel. A gombát külön előkészítettem, amit a 1. 

táblázat bemutat. Tehát külön csoportban volt, ahol a gomba részeit (kalap, levél) külön 

válogattam és majd feldaraboltam őket, majd úgy külön-külön egy lábasban olajon 

megpirítottam. Második csoportban meg a gombarészek keverve voltak jelen, de külön 

egyrészét lábasban olajon pirítva vagy sütőben szárítottam. Majd ezek után mind a két 

csoport esetében egybe kevertem a gombát a darált hússal egy kutterben, külön 15 vagy 

20% hústartalommal. A húspogácsa-analógok átmérője 9 cm, magassága 10-12 mm és 

100 g volt.  

1. Táblázat: Az első kísérleti vizsgálatomhoz elkészült húspogácsa-analógok két fajta 

gyártásfolyamata, 1, gomba mely részét adagoltam a húspogácsa-analóghoz; 2, gombát 

hogyan készítettem elő (Saját táblázat) 

hústartalom gombarész gomba előkészítés módja 

15 %; 20% levél rész lábasban pirítva 

15 %; 20% tönk rész lábasban pirítva 

15 %; 20% keverék sütőben szárítva  

15 %; 20% keverék  lábasban pirítva 
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3.1.1. Állomány vizsgálata 

Az állomány vizsgálat elvégzésére a Stable Micro System TA-XT2 típusú asztali 

precíziós penetrométert alkalmaztam. A műszerrel kétféle mérést végeztem: vágás és TPA 

vizsgálatot. A vágás teszthez Kramer Shear Cellát használtam fel, mellyel 3 cm magasságú 

nyers húspogácsa-analógot használtam fel az 1. táblázat leírt módszerével. Minden 

mintából 3-3 mérést végeztem el.  

A TPA analízist (textúra profil analízis) 35 mm átmérőjű 

hengermérőfejjel végeztem el. A TPA-teszt során a mintákat 

kétszer összenyomják egy berendezéssel, ami képes mérni a 

befektet erőt az adott mintára, hogy betekintést nyerjenek a 

minták rágás közbeni viselkedésébe. A TPA tesztet gyakran "két 

kapás tesztnek" nevezték, mivel a berendezés utánozza a száj, 

harapós működését. A mérésemet a húspogácsa-analógok sütése 

után végeztem el. Mindegyik csoport mintáiból 4-szer mértem. 

Mérésem során a kohéziót állapítottam meg, ahol A második 

tömörítés munkaterülete osztva az első tömörítés 

munkaterületével határozom meg. 

 

3.2. Második kísérleti vizsgálatok 

Ezen a méréseimen az alapanyagok összetételére 

koncentráltam, továbbá egy új alapanyaggal kísérleteztem még 

pedig a szójával. A gombám ugyan úgy laskagomba volt. Szója esetén szójagranulátumot 

használtam fel. A szóját a BIOGO.hu Kft biztosította nekem, Csuta szójagranulátumot. A 

szójagranulátum szárazon adtam hozzá az alapanyaghoz. A húsom (30% zsírtartalom), 

mely egy szupermarketben szereztem be. Itt az előkészületeknél szintén egy kicsi kutter 

berendezést alkalmaztam. Továbbá vásároltam egy referencia terméket, a Lidl-ben 

kapható vegánpogácsáját, a Next Level meat burger-pogácsáját.  

   
a) 33% száraz szója - 
33% hús - 33% gomba 

b) 67% gomba - 16,5% 
hús - 16,5% száraz szója 

c) 67% hús - 16,5% 
gomba - 16,5% száraz 
szója 

1. ábra: Vágási 

vizsgálatokra 

felhasznált Kramer 

Shear cellával ellátott 

(Stable Micro Systems) 

(Saját kép) 
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d) Next Level meat vegapogácsa 

2. ábra. A második méréseim során felhasznált sütés előtti húspogácsa-analógok 

 3.2.1. Elvégzet vizsgálatok 

Vizsgálataim során szintén elvégeztem TPA analízist, 

aminek a leírását a 3.1.1. alfejezetben bemutatom. Ezen a TPA 

analízisem során a rugalmassági tényezőt állapítottam meg, mely 

a második tömörítés során észlelt magasság távolságának 

elosztva az eredeti nyomási távolsággal. 

 A húspogácsa-analógok szárazanyag-tartalmát 

vizsgáltam, az "MSZ 20501-1:2007" szabvány szerint mértem 

meg. Mértem a húspogácsa-analógjaim tömegveszteségét.  

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

4.1. Első kísérleti vizsgálatok eredményei 

4.1.1. Állomány vizsgálat eredményei 

 Kramer Shear cella után mértek alapján azt láthatjuk, hogy legnagyobb maximális 

erőt a 15% hústartalom sütőben megpirítva előkészített kevert részű laskagombával 

mértem 47,1 N, a legkisebb a 20% hústartalom, laskagomba csak kalap hozzáadásával 

lábasban pirítva előkészítése, mérésem esetén 17,1 N volt. Adatokból azt következhetjük, 

hogy jobb, ha keverve adjuk hozzá a laskagombát a húspogácsa-analógok előkészítése 

során, mert nagyobb maximális erőt mérhetünk. Viszont azoknál a pogácsáknál, 

amelyeknek előkészítésében a gomba sütőben volt előpirítva, már magas értékeket 

értünk el és már nem mondhatjuk puhának, ezért javasolt a gombát külön lábasban 

megpirítani. Így jobb állományú pogácsákat érünk el. 

 

3. ábra: TPA analízis 

(Stable Micro Systems) 

(Saját kép) 
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4. ábra. Az első kísérleteim során felhasznált 8 sütés előtt húspogácsa-analógok, külön 2 

csoportban, hogyan készítettem elő a laskagombát 

Kramer Shear cella alapján mért F(MAX) eredményei 

A Textúra Profil Analízis mérésem során megállapítottam a húspogácsa-analógok 

kohézióit, mely a 5. ábrán mutatom be. A legalacsonyabb a 20% hústartalom, laskagomba 

csak tönk hozzáadásával lábasban pirítva, előkészítve, mértünk 0,5 értéket. A 

legmagasabb a 15% hústartalom, lábasban pirítva előkészített kevert részű 

laskagombával mértem, 0,86 értékű. Szintén azt állapíthatjuk meg, hogy kevert 

gombarészekben adjuk hozzá a laskagombát, mely lábasban pirítva előnyösebb.  Mind a 

két mérésem esetében a csak tönk rész hozzáadásával, növelte nagyobbra az értékeket. 

Célunk, hogy lehetőleg elérjük az 1 értéket, hisz akkor mondhatjuk, ideális a pogácsa 

összetartása és nem esik szét. A legmagasabb értékű pogácsánkkal már majdnem elértük 

ez a kívánt értéket.     
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5. ábra.  Az első kísérleteim során felhasznált 8 sütés után húspogácsa-analógok, külön 

2 csoportban, hogyan készítettem elő a laskagombát, TPA vizsgálat kohézió tényezői  

4.2. Második kísérleti vizsgálatok eredményei 

4.2.1. Állománymérések eredményei 

A legkisebb rugalmassági tényezője a 100% húsnak volt közel 0,006 értékkel. A 

33% hús – 33% száraz szója – 33% gomba esetén közel kétszer annyi adatokat mérünk, 

mint a 67% gomba – 16,5% száraz szója – 16,5% gomba képest. Továbbá a 33% hús- 33% 

száraz szója – 33% gomba tartalmú húspogácsa-analógnak közelít hasonlóan a Next Level 

meat húspogácsa-analógnak és látszik, minél több a hús annál kisebbek lesznek a pogácsa 

rugalmassága. Érdekes tény, ha gomba van nagyobb arányban jelen esetben 67% gomba 

– 16, 5% száraz szója – 16,5 % hús tartalmú pogácsaanalóg esetén, valóban csökkeni fog 

a rugalmassági tényező. Így puhább lesz és kisebb kérge lesz, mint a Next Level meat 

vegapogácsa ellentétben. De a 33% gomba még kevésnek bizonyul ennek a fizikai tényező 

megváltoztatásában. Az látszik tehát, hogy a szójának nagyon befolyásolja ezt a fizikai 

tényezőt, hísz ha csak hús vagy gomba lenne a pogácsa szerkezetében az adatok 

alacsonyabbak lennének. Tehát, ha mind a 3 alapanyagot felszeretnénk használni, javasolt 

a szója előkészítését megváltoztatni, például enyhe mennyiségű vizet adunk hozzá, 

bizonyos értelemben csökkeni fog a rugalmassági tényezője a pogácsáknak és elérik a 

közeli 100% húspogácsa szerkezetét.  
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6. ábra. A második kísérletemen, során felhasznált húspogácsa-analógok mért TPA 

vizsgálat rugalmassági tényező értékei és összehasonlítása a 100% hús és a már egy 

létező késztermékkel kapható vegapogácsával 

4.2.2. Tömegveszteség mérés eredményei 

Tömegveszteség mérés esetén nagy eltéréseket láthatunk az egyes minták között, 

amit a 7. ábra ábrázol. Legnagyobb tömegvesztesége a 3 saját elkészített pogácsánk közül 

a 67% gomba - 16,5% száraz szója - 16,5% hús tartalmúnak 13,5% volt, ami valószínűleg 

a gombának köszönhető, de kevesebbet veszített, fele annyi tömeget veszített, mint a 

100% húspogácsa esetében. A legalacsonyabb tömegvesztesége a 33% hús - 33% száraz 

szója - 33% gomba tartalmúnak volt 3%-kal, továbbá ez a tömegveszteség még kisebb is, 

mint a Next Level meat vegapogácsához képest. Azt vonthatjuk le tehát, hogy a 3 

alapanyag jól kompenzál egymással és értékesebb terméket tudunk elérni, mint a 100% 

húspogácsa esetében. Itt is látszik nagyon fontos betartani az arányokat. Persze ha az 

előző következtetésünk alapján változtatni fogunk a szója előkészítésében, a kevés víz 

hozzáadásával több tömeget fog veszíteni, mint a 1/3-1/3-1/3 tartalmú esetében, de 

véleményem szerint ez az érték nem lesz nagyon magasabb. Továbbá javasolt, hogy a 

gomba 20-30% arányban legyen jelen.  
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7. ábra. A második kísérletemen, során felhasznált húspogácsa-analógiáimmal 

mért tömegveszteség vizsgálat százalékos értékei összehasonlítása a 100% hús és a már 

egy létező késztermékkel kapható vegapogácsával 

4.2.3. Szárazanyag-tartalom vizsgálat eredményei 

A szárazanyag-tartalom vizsgálat eredményeit a következő 8. ábrán mutatnám be. 

Azt láthatjuk, hogy legkisebb szárazanyag-tartalma a 67% gomba- 16% száraz szója - 

16,5% húsnak van, ami 26,3% és a 33% hús - 33% száraz szójának - 33% gomba 

tartalmúnak és a Next Level meat-nek majdnem egyenlő a szárazanyag-tartalma 46%. A 

67% hús – 16,5% szója – 16,5% gomba esetén a szárazanyag-tartalom 35% volt. Azt 

láthatjuk, hogyha a 100% húshoz hozzáadjuk a másik két alapanyagot, több szárazanyag-

tartalom lesz a húspogácsa-analógban. Ezt az értéket viszont befolyásolja a gomba 

százalékos aránya, mert minél több van belőle, annál inkább csökken a szárazanyag-

tartalma. Itt is befolyást fogunk tapasztalni, ha a szójához előkészületben enyhe vizet 

adunk hozzá és így mennyire fog a szárazanyag-tartalma csökkeni. Ezek után is ugyan úgy 

azt mondhatjuk, a gomba 20-30% lehet a pogácsa állományában.  
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8. ábra. A második kísérletemen, során felhasznált húspogácsa-analógok mért 

szárazanyag-tartalom vizsgálat százalékos értékei összehasonlítása a 100% hús és a már 

egy létező késztermékkel kapható vegapogácsával 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az eredmények alapján azt a következetest vonhatjuk le, hogy a gomba részeit 

keverve kell adagolni előkészítések során, mely hol a tönk résznek van nagyobb 

befolyásossága. Minél nagyobb arányban van a gomba a pogácsában szerkezete lazább 

lesz, amit a második mérések alapján állapíthatunk meg. Szárazon szóját adagolunk a 

pogácsához, kevesebb lesz a tömegvesztesége, mint a 100% hús tartalmú esetén. 

Szárazanyag-tartalom esetén, azt következhetjük le, hogy fontos betartani az arányokat 

közel egymáshoz, mert minél jobban változtatunk rajta, annál kisebb lesz a szárazanyag-

tartalma. Viszont azt is látjuk az eredmények alapján, hogy a Next Level meat 

vegapogácsának szerkezetére közel kétszeres erőhatást és közel tízszeresen nagyobb 

rugalmassági tényezőt lehetett mérni, mint a 100% hús esetében. A tömegvesztesége 

közel egy ötöde volt, mint a 100% húsnak.  

Tehát véleményem szerint és a látható eredmények szerint a húspogácsa-

analóghoz 20-25% szóját érdemes hozzáadagolni. A gomba esetén azt mondhatjuk, ez az 

arány legfeljebb 20-30% körüli legyen. A gomba lábasban pirítva legyen külön 

előkészítve.  

További méréseiben ki szeretnék próbálni néhány állománymódosított, mint a 

tojás, csicseriborsóliszt vagy más olajos magvakat. Méréseket végeznék, ha a szóját kicsit 

áztatom vízben az előkészületeknél. Pontosabban le akarom tesztelni, ha például 

legfeljebb 25% száraz szóját vagy enyhén nedves szója, 30%-ban legfeljebb gombát és így 
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45%-ban hús tartalmaz. Vagy megmérném 50% hús és 25-25% száraz szója vagy enyhén 

nedves szója és gomba esetében.      
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ABSTRACT 

Dolomite outcrops are well known for their high ability to retain plant diversity. Due to 

isolation and reduced sizes, they often support small plant populations, which may be 

exposed to anthropic pressure due to tourism.  We evaluated the botanical and ecological 

importance of the small isolated outcrop Csóka-kő and of the surrounding Kő-hát, located 

in the Keszthely Mountains. We grasped the concept of biodiversity by assessing its three 

different aspects: species richness, diversity of plant families and the number of protected 

species, and we evaluated the influence of climate on the geoelement composition. In a 

relatively short study period, we identified 188 vascular plant species across 141 genera 

and 55 families, of which several were red listed. Submediterranean geoelements were 

the third most frequent, indicating the expected influence of the Submediterranean 

climate in this region. Our findings signal outstanding floristic diversity and conservation 

value of Csóka-kő and its surroundings. 

 

Keywords: Conservation, Geographic distribution, Red list, Phylogenetic tree, Species 

richness 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Csóka-kő (46°49'02.6"N 17°14'15.3"E) is a dolomite 

outcrop located at the Southern edge of Keszthely 

Mountains in Hungary (Figure 1). The dominant 

vegetation at its foothills is represented by Turkey 

oak – Sessile oak forests, which on shallower soils and 

in warmer habitats transition to scrub woodlands 

alternating with patches of steppes and rock 

grasslands[1]. The floristic composition of the area is 

strongly influenced by the Submediterranean 

climate, marked by the presence of species like 

Hippocrepis emerus, Cotinus coggygria, 

Himantoglossum adriaticum[1]. Csóka-kő is home Figure 1. Map showing the geographical location 

and the approximate extent of the studied area. 
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to several rare endemic species to Hungary such as Sorbus danubialis and Seseli 

leucospermum, as well as rock grassland relicts such as Aurinia saxatilis[1]. The habitat has 

escaped the historical Black pine (Pinus nigra) plantations, due to which the vegetation 

has been preserved in a relatively natural state[2]. Csóka-kő belongs to the Natura 2000 

network of protected areas in Europe, being included in the Keszthely Mountains Special 

Area of Conservation, designated based on species also present on Csóka-kő (e.g., Seseli 

leucospermum) and habitats such as 6190-Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-

Festucetalia pallentis), and 91H0-Pannonian woods with Quercus pubescens[1]. Despite its 

importance for conservation, a detailed floristic checklist of Csóka-kő is still missing. The 

only reference available to us thus far is a summary species list of 29 taxa, compiled in 

2002 by Dr. Judit Bódis (unpublished data). Kő-hát is a steppe grassland of 800 m2 

connected to the hiking-trail leading to Csóka-kő. On Kő-hát, physical weathering of the 

dolomite bedrock resulted in shallow soils and high diversity of plant species and habitats, 

such as the Pannonian-Balkanic Turkey oak – Sessile oak forests and Pannonian woods 

with Quercus pubescens (codes 91M0 and 91H0 in Annex I of the EU Habitat Directive)[1]. 

Both Csóka-kő and Kő-hát are exposed to severe anthropic pressure from tourism.  

2. AIMS 

The main goal of this study was to prepare the vascular plant species checklist of Csóka-

kő and Kő-hát, and to highlight the biodiversity and ecological importance of these 

habitats. We aim to raise awareness on the protected plant species found here, and on the 

conservation value of dolomite outcrops in general. Our research will serve management 

plans directed to contribute to the biodiversity conservation in the area. 

3. MATERIALS AND METHODS 

Fieldwork has started on the 28th of February 2020 and is still ongoing. Csóka-kő and Kő-

hát were visited every week to follow the emergence of species across the seasons, and 

species were identified using the Hungarian Flora [3][4]. All species identified were 

documented via photographs compiled in a visual-database, and several species were 

collected in a personal herbarium for precise identification. We evaluated three aspects 

of biological diversity: the total number of vascular plant species (species richness), the 

diversity of plant families, and the number of taxa in the Red List of Hungary[5] and in 

Annex II of the EU Habitat Directive[1] We investigated the effect of Submediterranean 

climate on the geoelement composition of the area using the Flora Database of Hungary[6]. 

All data were compiled in an Excel spreadsheet, and barplots representing the diversity 

of plant families and geoelements were prepared in R 4.0.3 using the GGplot2 package[7]. 

 

 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
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Species richness and diversity of plant families 

Since 28 February 2020 a total of 188 vascular plant species were identified on Csóka-kő 

and its surroundings. The checklist includes 141 genera of 55 families, and it is still 

incomplete, especially for species of Poaceae and Cyperaceae families and apomictic 

species of  Sorbus and Hieracium genera. The most species-rich families were Fabaceae 

with 17 taxa and Rosaceae with 15 taxa (excluding Sorbus microspecies), and further five 

other families had 9-15 species, indicating their high diversity (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protected species 

We identified several red listed species in the area. Hippocrepis emerus, a vulnerable (VU) 

species according to IUCN and restricted to the Balaton uplands in Hungary[3] has a 

notable-sized population next to the Csóka-kő dolomite outcrop. At Kő-hát, there was an 

abundance of protected species (e.g. Linum tenuifolium, Pulsatilla pratensis), and a smaller 

population of the endangered (EN) Himantoglossum adriaticum, listed in Annex II of the 

Habitat Directive. Populations of several species were negatively impacted by 

uncontrolled tourism. 

Submediterranean climate 

Most species (45) were Eurasian geoelements (e.g. Pimpinella saxifraga), followed by the 

European geoelement represented by 38 taxa (e.g. Campanula patula). The third most 

common distribution was the Submediterranean geoelement (19 taxa, e.g. Cotoneaster 

tomentosus), which outranked the Central European and Continental counterparts 

(Figure 3). This composition indicates the expected strong influence of the 

Submediterranean climate in the region.  

5. CONCLUSION 

The flora checklist, although still incomplete, indicates the outstanding floristic diversity 

and the notable conservation value of Csóka-kő dolomite outcrop and of Kő-hát in the 

surroundings. The Submediterranean influence can differentiate the role and importance 

of the studied area from other similar dolomite outcrops located at more Northerly 

geographic positions in Hungary, where the climate is different. The results serve as a very 

useful tool for raising public awareness on the outstanding biodiversity of open dolomite 

Figure 3. Barplot showing the number of 

vascular plant species in the most species-rich 

geoelements at Csóka-kő and Kő-hát. 

Figure 2. Barplot showing the number of vascular 

plant species in the most species-rich families at 

Csóka-kő and Kő-hát. 
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grasslands and on plant species of high conservation interest in Hungary, protected by 

national and European legislation. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The research was supported by the Bolyai János Research Fellowship and the ÚNKP-19-

4-SZIE-28 New National Excellence Program of the Ministry for Innovation and 

Technology, granted to Anna Mária Csergő. We thank Dr. Judit Bódis for providing us the 

initial species list of Csóka-kő, Szijjné Szabó Katalin for finding and identifying many 

species, and Ďurkovič Denis for his help with data analysis in R. 

6. REFERENCES 

[1] Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. (2018.) A Keszthelyi-hegység 

(HUBF20035) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve. 

https://www.bfnp.hu/public/download/19b51290a47fdb040e460902cedbdfab  

[2] Szabó I. (2013.) Keszthely növényvilága. Keszthelyi Környezetvédő Egyesület, 

Keszthely. http://korke.ayaclab.com/doc/Keszthely_novenyvilaga.pdf 

[3] Király G. (2009.) Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. 

Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 

[4] Király G., Virók V., Molnár V. A. (2011.) Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos 

növényei. Ábrák. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 

[5] Király G. (2007.) Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Saját 

kiadás, Sopron. 

[6] Horváth, F., et al. (1995.) Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány. 

Flóra Munkacsoport MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és MTM Növénytár, 

Vácrátót. 

[7] H. Wickham. (2016.) ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag, New 
York. https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/ggplot2.pdf 

 

  



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 378 - 2020. december 7. 

Időszakos tócsák biodiverzitását meghatározó tényezők vizsgálata a 

Csíki-medencében (Románia) 

Drivers of biodiversity in temporary ponds of Ciuc Basin (Romania) 

Szórádi Zsófia, Demeter László és Csergő Anna Mária 

szoradizsofia97@gmail.com; demeter.bio.eco@gmail.com; Csergo.Anna.Maria@szie.hu 

Növénytani Tanszék, Szent István Egyetem, 1118 Budapest, Villányi út 29-43 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az időszakos tócsák, kis méretüknek és jellegzetes ökológiájuknak köszönhetően 

hatványozottan kitettek a környezetük által gyakorolt hatásoknak. Az életközösségeiket 

kialakító tényezők megértése kulcsfontosságú a helyes természetmegőrzési eljárások 

megtervezéséhez. A Keleti-Kárpátokban elhelyezkedő Csíki-medence 48 boreális jellegű 

időszakos tócsájában megvizsgáltuk a fajszám-terület összefüggést a növények 

összfajszámának, illetve a különböző szociális magatartástípusok fajszámának 

figyelembevételével. A tócsák területe szignifikáns pozitív hatást gyakorolt az 

összfajszámra, illetve a specialista és a kompetítor növényfajok számára. A vizsgált tócsák 

viszonylag jó állapotban maradtak fenn, azonban természetes egyensúlyuk könnyen 

felborulhat. Működésük megértéséhez úgy az ökológiai, mint a regionálisan ható, 

tájhasználati tényezők áttekintése szükségesnek látszik. 

 

Kulcsszavak: Fajszám-terület összefüggés, szociális magatartás típusok, élőhely-

szigetek, természetmegőrzés 

1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

Az időszakos tócsák kiemelkedő természetvédelmi értékkel rendelkező vizes élőhelyek 

Európa-szerte (Lukács et al., 2013; Marion & Viry, 2015). A Keleti-Kárpátokban több mint 

ezer boreális jellegű időszakos tócsa található mezőgazdasági területek közé ékelődve (1. 

ábra). Szigetszerű előfordulásuk és kis méretük miatt ezek a vizes élőhelyek alig 

kutatottak. Számos ritka, jégkorszaki reliktum növényfajnak és élő kövületnek számító 

levéllábú rák fajoknak adnak otthont (Demeter et al., 2005; Csergő & Demeter, 2011; 

Demeter, 2015). A tócsák akadályozhatják a földek hasznosítását, ezért a lecsapolás, 

feltöltés, beszántás veszélye folyamatosan fenyegeti őket (Demeter et al., 2005). Sürgőssé 

vált tehát biológiai sokféleségük felmérése, valamint a hosszú távú természetmegőrzési 

tervük elkészítése. 

2. A MUNKA CÉLJA 

Vizsgálatunk célja a Keleti-Kárpátokban elhelyezkedő Csíki-medence időszakos tócsa-

rendszerének növényi sokféleségét kialakító tényezők megértése, ezáltal megalapozva 
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ezen igen értékes élőhelyek megőrzését célzó intézkedéseket. Munkánkban az alábbi 

kérdésre kerestünk választ: Hogyan befolyásolja az időszakos tócsák területe a növényi 

fajgazdagság, valamint a szociális magatartás típusok fajgazdagságának kialakulását?  

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A Csíki-medence 48 reprezentatív időszakos 

tócsájában végeztünk növénytani 

felvételezéseket nyolc település határában 

(Csíkdelne, Csíkcsicsó, Csaracsó, Csiba, 

Csíkrákos, Csíkszereda, Csíkszentimre, 

Csíkszentsimon). Egy tócsán belül 

meghatároztunk minden növénytársulást a 

karakterfajok jelenléte alapján. Tócsánként 

minden növénytársulásban, legalább egy, 25 m2-

es méretű kvadrátban feljegyeztük az edényes 

növényfajok és a tőzegmoha előfordulását és 

borítási értékét, a Közép-Európai 

Fitoszociológiai Iskola módszertanának 

megfelelően (Coldea, 1991). A tócsák 

részletesebb társulástani jellemzését korábban 

közöltük (Csergő & Demeter, 2011). A teljes 

növényi fajgazdagságot az összfajszámmal 

fejeztük ki minden tócsában. A tócsák 

biodiverzitását alakító folyamatok megértése 

céljából a növényfajokat a következő szociális 

magatartástípusokba csoportosítottuk: 

kompetítorok, generalisták, ruderális 

kompetítorok, gyomok, zavarástűrők, természetes 

pionírok, specialisták (Borhidi, 1993), és kiszámítottuk 

minden csoport fajgazdagságát. Megvizsgáltuk a 

tócsák területének hatását az összfajszámra, illetve a különböző szociális 

magatartástípusok fajszámára lineáris regressziók segítségével, amelyekben úgy a függő, 

mint a független változót log-skálán fejeztük ki. A tócsák területét a tócsa alakját 

megközelítő ellipszis nagy és kis tengelye alapján számoltuk ki (Demeter et al., 2005). A 

tócsák természetes állapotának általános értékelése céljából a regressziós egyenes 

meredekségét jelölő z paraméter értékét összehasonlítottuk a vizes élőhelyekre 

általánosan jellemző értékkel (Drakare et al., 2006). Valamennyi statisztikai vizsgálatot az 

R 4.0.2 programcsomag segítségével végeztük. 

 

 

 

1. ábra: A Keleti-Kárpátok időszakos 
tócsáinak földrajzi elhelyezkedése (kék 
pontokkal jelölve; északról délre haladva: 
Gyergyói-, Csíki-, Háromszéki-medence).  
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

A terepi felvételezések alatt 28 növénytársulásban összesen 128 növénytársulástani 

felvétel készült, ezekben több, mint 200 növényfajt jegyeztünk fel (Csergő & Demeter, 

2011). A tócsák összfajszáma 8 és 59 között változott, az átlag fajszám 28 (±13,2 SD) volt. 

A tócsák területe pozitívan, szignifikánsan befolyásolta az összfajszám értékét (2. ábra, 

z=0,218, R2=0,148, p=0,005). A regressziós egyenes meredeksége megegyezett a vízi 

élőhelyeken legyakrabban kimutatott terület-fajszám kapcsolatot jelző paraméter 

értékével (0,2-0,27, Drakare et al. 2006). 

A vizsgált szociális magatartás-típusok közül a specialisták fajszáma 0 és 14 között 

alakult, átlagban pedig 5 (±3,3 SD) fajt jegyeztünk fel. A kompetítorok esetében 

legkevesebb 2, legtöbb 19, átlagban pedig 7 (±3,3 SD) volt a feljegyzett fajok száma. A 

tócsák területének pozitív hatása e két csoport fajszámára erőteljesebbnek bizonyult az 

összfajszámhoz képest (z=0,391, R2=0,155, p<0,01, illetve z=0,293, R2=0,294, p<0,01). Ez 

valószínűleg annak köszönhető, hogy a tócsák megteremtik a vízi élőhelyek 

specialistáinak szükséges optimális körülményeket (ilyenek voltak a ritka Menyanthes 

trifoliata, Potentilla palustris, Spiraea salicifolia), illetve a vízi élőhelyek kompetítorai jól 

kihasználják a tócsák által nyújtott lehetőségeket is (ilyenek voltak a Carex rostrata, Typha 

latifolia vagy a különböző Salix fajok). A többi csoport esetében nem volt kimutatható a 

terület szignifikáns hatása (z<0,17, R2<0,04, p>0,1). Az összefüggések hiánya a 

következőképpen értelmezhető: időszakos jellegük miatt a tócsák a nyár során gyakran 

kiszáradnak, ezért a zavarástűrő növények (pld. Scrophularia scopolii) fajszáma az 

élőhelyek méretétől függetlenül, és feltehetően a tócsák időszakosságától függően, széles 

skálán mozgott. Hasonlóképpen a gyomfajok is (pld. Sonchus arvensis) a tócsák területétől 

függetlenül jelentkeztek, valószínűleg zavaró hatás jelenléte esetén. Azonban a gyomfajok 

számos tócsából hiányoztak, ahol pedig a negatív hatásoknak köszönhetően mégis 

megjelentek, alig egy-három faj által voltak képviselve. 

  

2. ábra: Az időszakos tócsák területe és az a) edényes növények összfajszáma, b) a specialista fajok száma, c) a 
kompetítor fajok száma közötti összefüggést ábrázoló illesztett regressziós egyenesek. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A vizsgált időszakos tócsák 

viszonylag természetes 

állapotú vízi élőhelyek, amelyek 

több védett és vízi specialista 

növényfajnak adnak együttesen 

otthont. Azonban természetes 

egyensúlyuk könnyen 

felborulhat, ezért kezelésük 

gondos odafigyelést igényel. 

A tócsák a mezőgazdasági 

területek közé ékelődve 

élőhely-szigeteket képeznek (3. 

ábra), amelyek kapcsolatban 

állhatnak egymással, közöttük 

jelentős mértékű faj- és génáramlás 

elképzelhető. Egy ilyen regionális 

jellegű dinamika nagyban segítheti a leromlott állapotú tócsák természetes folyamatokon 

alapuló rehabilitációját. Fontos felismerni azt is, hogy megszűnésük hatással lehet a 

gazdálkodásra. Csökkenő vízszintjük magával vonhatja a talajvíz szintjének csökkenését, 

amely hosszabb távon a környező mezőgazdasági területek hozamának visszaeséséhez 

vezethet (Lukács et al., 2013). 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A kertek gyógyító hatását az ókor óta ismerjük. Ez a tudás befolyásolta a kórházkertek 

kialakítását egészen a XX. századig, amikor a gyógyászatban is a hatékonyság és 

gazdaságosság lett a fő kritérium. A kertben úszó, pavilonos kórházépületek helyett 

racionálisan üzemeltethető tömbkórházak épültek, és a kertek fizikai-lelki gyógyhatása, 

lélekerősítő természetélménye háttérbe szorult. Az elmúlt évtizedekben a kertek 

gyógyító, megújító hatásával egyre több kutatás foglalkozik, és a tervezéselméletben és 

gyakorlatban újra hangsúlyt kapnak a kórházkertek.[1] 

Jelen kutatással arra kerestünk választ, hogyan módosult a kórházkertek kialakítása, 

használata, hogy változott a biológiailag aktív és inaktív felületek aránya, a kertek 

fenntartása, igényessége. S vajon a fizikai, pszichikai jól-létet, a testi lelki gyógyulást és 

megújulást tudják-e a mai kórházkertek szolgálni?  

A nemzetközi és hazai szakirodalom alapján felvázoltam a kórházkertek kialakulását, 

funkcionális és térszerkezeti változását. A részletes vizsgálathoz mintaterületként 

kiválasztottam 5 eltérő beépítési rendszerű budapesti kórházat. Saját szempontrendszer 

szerint elemeztem a kórházkerteket légifotók, képi dokumentumok segítségével, majd 

helyszíni vizsgálattal értékeltem a jelenlegi potenciális ökoszisztéma-szolgáltatást.  

Konklúzióként megállapítottam, hogy a vizsgált kórházkertek funkciószegények, 

fejlesztésük a kortárs tervezői elveket nem követik. A kutatásban használt módszertan 

alkalmasnak bizonyult a kórházkertek értékelésére. Végül javaslatot fogalmaztam meg a 

kórházkertek gyógyító, rekreációs szerepének újbóli erősítésére.  

 

Kulcsszavak: kórházkert, ökoszisztéma-szolgáltatás, funkcióváltozás, rekreáció, 

gyógyhatás  
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1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A gyógyítás az ókortól kezdve összefonódott a növények, kertek fogalmával. Az ókori 

Hellasz területén az Aszklepiosz-szentélyeket keresték fel a gyógyulni vágyók, akik hittek 

abban, hogy a gyógyítás istene, Aszklepiosz álmukban hoz majd gyógyírt a problémájukra, 

s gyógyítja meg őket. Így az erre a célra kialakított épületekben, szálláshelyeken (görögül 

κλίνη kline; innen a klinika kifejezés), adomány fejében aludtak, és remélték, hogy 

felébredve valóban meggyógyulnak vagy legalább segítséget, tanácsot kapnak a 

gyógyuláshoz. Ezek a szentélyek általában olyan szentelt ligetekben épültek, ahol valami 

egyedi táji elem, barlang, forrás is volt. [2] 

A római birodalom területén alakult ki a mai értelemben vett kórház elődje. Bár a római 

polgárok inkább otthon kezelték, kezeltették a betegségüket, sebesült katonáknak, sérült 

gladiátoroknak azonban ispotályokat, kórházakat létesítettek. Ezek voltak a 

Valentudinariumok ("Valetudinarium", latinul "valetudo" = "egészségi állapot", 

"betegség"), melyek a klasszikus római lakóház típust mutatták átriummal és belül 

peristyllummal, ahol medence, kút és raszteres növényültetés is előfordult.[3] 

 

                   
  

10. ábra: Valetudinarium- Bécs  11. ábra: Római kori katonai kórház  12. ábra: St Galleni 

kolostorkert  

Az ókeresztény kultúrában a zarándokutak mentén a szerzetesek templomokat és 

xenodochiumokat építettek, melyekben a fáradt, beteg zarándokok pihenhettek meg. Ez 

szolgálhatott előképül az első igazi keresztény kórháznak, mely 370 körül épült a 

kappadókiai Caesareaban, Basileias néven. Több részlegből állt, valószínűleg külön 

épületekből, ahol az időseket, a betegeket, a szegényeket külön-külön gondozták képzett 

orvosok.  

A középkorban a szerzetesek nagy szerepet vállaltak az elesettek és a szegények 

gondozásában.  A kolostorokban a 8. századtól alakítottak ki gyengélkedőt a szerzetesek 

számára (Infimarium), ami tulajdonképpen a kolostorkórház, míg a szegények és a 

zarándokok számára vendégházat létesítettek. A szerzeteseknek fontos szerepük volt a 

gyógynövények termesztésében is, a terápiák kikísérletezésében. Erre utal a 

kertépítészeti szempontból is fontos ideálterv, a St. Galleni kolostor alaprajza, ami hűen 

bemutatja a kolostorkert tervezés elveit, s benne a gyógynövényes kert kialakítását. 

Idővel azonban egyes rendek számára a mind jobban igénybevett kórház és szegényház 
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fenntartása zavaróvá vált, s ezért a betegápolást kezd kiszorulni a kolostor falai közül 

(Clermonti zsinat 1150.).  

A kórházak létesítését és az elesettek ápolását egyre inkább a keresztes háborúból 

visszatérő lovagrendek (Máltai Lovagrend, Szent János Lovagrend) vették át. Megjelentek 

az első városi kórházak; Lübeckben például már a XIII. században – s mindmáig – működik 

a „Heiligen-Geist-Hospital“, vagy Párizsban a Hôtel-Dieu, vagy Rómában a Szentlélek 

Kórház. [4] 

A középkori európai kórházakban az orvosok nem vállaltak nagy szerepet, nem úgy, mint 

a muszlim világban, ahol a nap minden szakában elérhetők voltak, s folyamatosan 

gyógyították, ápolták a betegeket. Nem csak a gyógyászatban, de a fizikai körülményekben 

is nagy különbség volt a keleti és a nyugati világ kórházai között, ahol a betegeknek 

gyakran mellőzniük kellett a fűtött kórtermeket, és néha egy ágyon több beteg is 

osztozott. 

A távol-keleti kereskedelmi kapcsolatok, az iszlám háborúk és hódítások hatására 

Itáliában kezdett először változni az orvoslás, ahol a XIV-XV. században számos nagy 

kórházat alapítottak (Firenze, Sienna). Ezekben a kórházakban már állandó, napi szintű 

volt az orvosi és nővéri jelenlét, s így a gyógyítás is hatékonyabb lett. Ismert adat, hogy a 

Santa Maria Nuova kórház betegeinek 85%-a felgyógyult. Az itáliai kórházakban orvoslás-

oktatás is folyt, és rengeteg diák tanult Padovában is a XV. században.[5] 

A reneszánsz kórházak kereszt alaprajzúak voltak, s a különböző szárnyakban a 

különböző korú, nemű és betegségű embereket helyezték el. A kereszt közepe nagy 

jelentőséggel bírt, itt helyezkedett el az oltár, s innen lehetett felügyelet alatt tartani 

mindenkit. A kórház épületét kiegészítették más épületekkel, így a templommal, a 

gyógyszertárral, a nővér- és ápolószállásokkal. Említést tesznek kertekről is, de itt 

elsősorban haszonnövény termesztés folyt. Ez a szerkezet volt jellemző szerte Európában 

a XV. század végéig.[6] 

 

        
 

 13. ábra: Ospedale di Santa Maria Nuova 14. ábra: Ospedale Maggiore            6. ábra: Savoy 

kórház 

1456-ban Milánóban épült meg az Ospedale Maggiore, az első olyan komplex kórházi 

épületegyüttes, ahol a kereszt alaprajzot megduplázták, egymás mellé helyezték, hogy 

külön férfi és női kórház-szárny jöjjön létre. A további épületszárnyak már ezt a kettős 
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keresztet keretezték. A folyosók a kis udvarok köré szerveződnek, a betegszobák a 

folyosókról nyíltak. A földszinti árkádos folyosók által keretezett udvarokban 

pihenőkerteket alakítottak ki. [7] 

A XV. század végétől szerte Európában ez az alaprajzi szervezési rend és forma válik 

általánossá, sőt a barokk kori kórházak formavilágának is ez az alapja. Ez a szerkesztés jól 

megfigyelhető az Invalidusok palotáján (1670) és a L’Hôpital général de Paris (1656) 

épületén is. Az épületszárnyakat több udvar köré szervezték, melyekben kertek 

létesülhettek, s az épületegyüttes középtengelyben helyezték el a templomot, vagy 

kápolnát. 

 

               
 

7. ábra: Invalidusok palotája 8. ábra: L’Hôpital général de Paris 9. ábra: Antoine Desgodets:  

  sugaras terv 

A gazdaságos, racionális térszervezés mintapéldája ebben az időben a több szárnyú, 

sugaras elrendezésű kórház, ahol a középpontból minden folyosót könnyen el lehetett 

érni és felügyelet alatt tartani. Nagy áttörést hozott a tervezésben Delorme 1626-os 

javaslata, aki 8 szárnyú, sugaras épületegyüttest tervezett. Ez az ideálterv több funkciójú 

épületegyüttes alapjául is szolgálhatott, így iskolának, istállónak és kórháznak is ajánlotta. 

Ez a terv motiválta Antoine Desgodets kórháztervét is. 

A térszervezés változása mellett a kórházak funkciója is módosult, ami kihatott a 

kórházépítészetre. A kórház mindinkább elvesztette a jóléti ellátó, karitatív szerepét, és 

egyre inkább a gyógyítás került előtérbe. Amikor Párizsban tűzvész (1772) áldozata lett a 

Hôtel-Dieu, az újraépítésre pályázatot írtak ki. A pályázat nagyon sikeres volt, 150 

pályamunka érkezett, s ennek alapján megfogalmazták a kórházépítészet új elveit, 

paradigmáit: 

 friss levegő az épületekben 

 különféle betegségek szétválasztása 

 a belső közlekedés racionalizálása 

Végül két terv vetélkedett, egy radiális tervezésű (Coquéau, Poyet és Petit), illetve egy a 

karantén-állomások térszerkezeti modelljét használó, pavilonrendszerű (Le Roy). Ez 

utóbbi nyerte meg a pályázatot, és innentől számíthatjuk a pavilonos kórházak 

megjelenését és elterjedését. 
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10. ábra: Hotel-Dieu – Párizs    11. ábra: Hotel-Dieu – pavilonos terv 12. ábra: Hotel-Dieu ma

  

A francia kórházépítészet eddigi eredményeit Tenon (1724-1816) gyűjtötte össze a 

Mémoire sur les hôpitaux de Paris-t (Emlékiratok a párizsi kórházakról) értekezésben, 

ahol az eddigi építészeti tapasztalatokat ismertette és értékelte. Tenon és a Hotel-Dieu 

átépítése hatására vált a XVIII.- XIX. században általánossá a pavilonos kórházépítészet  

Nem sokkal Tenon összegző műve után megjelent Howard műve is An Account of the 

Principal Lazarettos in Europe (1789), amiben Howard az angol és a főbb európai 

kórházak és börtönök építészetéről ír, szintén kiemelve a pavilonos szerkesztés 

vívmányait. [7] 

A pavilon rendszerű kórházakban a pavilonok közé ékelődő kertek jótékony hatással 

voltak a betegekre, hiszen a zöld környezet csökkentette a fertőző betegségek terjedését; 

a levegőnek tisztító, a légmozgásnak gyógyító hatást tulajdonítottak a korabeli orvosok. A 

felvilágosodás korában a természettudományok fejlődésének köszönhetően fedezték fel 

a kertnek a pszichére gyakorolt pozitív hatását is, bár akkor ezt tudományosan 

bizonyítani még nem tudták.  

A decentralizált épületegyüttes analógiát mutat a villakertekkel; a különböző épületekhez 

és betegcsoportoknak különböző kerteket hoztak létre. Az egyes épületekhez inkább 

díszkertek tartoztak, de bizonyos neurológiai betegségek kezelésére a pavilonok között 

terápiás kerteket is alakítottak, ahol kerti munkával, növénygondozással gyógyultak a 

betegek. Egyes esetekben, mint pl a norwichi St. Giles kórházban a kertet rét, gyümölcsös 

szegélyezte. Hasonlóan a tájképi kertek tervezési elveihez, a tájat is belekomponálták a 

kert látványába. Néhol a kórházkert adott helyet a temetőnek is. A nagyobb területű, 

gazdagabb kórházakban még télikertet, fácán- vagy madárházat, műromokat és 

pagodákat is építettek, ezzel ösztönözve a lábadozókat a sétára, kert használatára 

(Ticehurst Place Hospital, Sussex).[8] 

A szakirodalom is egyre többet foglalkozott a kórházkertek tervezésével, kialakításával. 

1858-ban a The Builder (Építő) folyóirat mutatta be a tervezési elveket: „a pavilonok 

közötti kerteket úgy kell létrehozni, hogy köztük sétányokat, pihenőket alakítsanak ki a 

lábadozók számára.” 1863-ban John Syer Bristowe és Timothy Holmes megvizsgálta, majd 

osztályozta a kórházak kertjeit: tájképi parkok, gardenesque, tetőkertek… A Wonford 

House Kórház szabályzata 1880-ban szabályozza a betegeknek szabadban eltöltött idejét. 

A XIX. század végén azonban változás következett be. A speciális intézmények esetében, 

ahol a lábadozás vagy a pszichiátriai betegségek gyógyítása volt a cél, továbbra is fontos 
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szerepet töltött be a kert, de az általános kórházak esetében a klinikai hatékonyság lett a 

fő szempont. Ez azt jelenti, hogy minél kisebb helyen, minél intenzívebb ellátás valósuljon 

meg, aminek az eredménye a kertek iránti igény hanyatlása. Előtérbe került az otthoni 

lábadozás intézménye, s így az új kórházépületek kertjei egyre kisebbek lettek, és azokat 

a betegek csak tornácon, folyosón tudták elérni. 

A XX. század technikai újításai közül a kórházépítészetet a vasbeton technológia fejlődése 

újította meg. Egyre magasabb épületeket tudtak létesíteni kisebb alapterületen, amivel 

megszületett a tömbkórház típusa. A nagy blokk körül ugyan terveztek kerteket, de a 

betegek tényleges, fizikai kapcsolata a kertekkel lecsökkent, s inkább a látvány és a 

helyben való gépkocsi-parkolás került előtérbe. 

Az 1990-es években kezdődött meg a változás, amikor japán kutatók (Nakamura and 

Fujii) elkezdték vizsgálni a természetes környezet emberre gyakorolt hatását. Kutatásaik 

bizonyítják, hogy a növényzet már puszta látványával is csökkenti a vérnyomást, a 

stresszt. Roger S. Ulrich kísérletei mutattak rá először, hogy a kert, a fák, vagy a természet 

látványa gyógyító erejű lehet: a kutatási eredmények egyértelműen igazolták, hogy a 

természeti zöld puszta látványa is képes csökkenteni a betegek fájdalomérzetét, s ettől 

mind a gyógyszer-igény, mind a kórházban eltöltött napok száma is lecsökkent. [9] 

Az új kutatási eredmények alapján a British Medical Society 2011-ben közzétett egy 

tájékoztató dokumentumot, „A Betegek pszichológiai és szociológiai igényei” címen, ami 

megváltoztathatja az orvosi és a tervezői szakma hozzáállását az egészségügyi 

intézmények kialakításával kapcsolatban. A dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy 

az esztétikus környezet, mind a belső, mind a külső, jótékony hatással van nem csak a 

betegekre, de az ott dolgozókra is. Így fontosnak tartják kert létesítését és igényes 

kialakítását, illetve a művészeti alkotások megjelenését is a kórházi környezetben.[10] 

2. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERE 

A nemzetközi irodalmi áttekintés rámutat arra, hogy a történelem során a kórházkertek a 

gyógyításban, a terápia kiegészítő részeként mindig nagy jelentőséggel bírtak. A XX. 

században a klinikai hatékonyság és a gazdaságosság szempontja mellett kevésbé vették 

figyelembe a kórházkert által nyújtott szolgáltatásokat, a gyógyításban, fizikai, lelki 

felfrissülésben játszott szerepet. Mértékadó nemzetközi és különböző hazai kutatások 

egyértelműen igazolják a zöld környezet, az intézménykertek nélkülözhetetlen kiegészítő 

szerepét a gyógyításban és gyógyulásban, az egészséges környezet és életmód 

támogatásában. 

Hazánkban a közelmúltban lezajlott nagyarányú egészségügyi intézményfejlesztések 

során a kórházkertek egységes, korszerű szellemben történő megújítására, kezelésére 

nem jutott elég figyelem. Mintha a kert „csak vinné a pénzt”, hiszen konkrét hasznát 

nemigen veszik.  

A kutatással szeretném felhívni a figyelmet a kórházkertek jelentőségére, az 

intézménykertek zöldfelületi és funkcionális értékeire, továbbá vizsgálatokkal és 
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nemzetközi összehasonlító elemzéssel kívánom bemutatni a felújítási koncepciók 

megújításának lehetőségeit.   

A nemzetközi szakirodalmi és történeti áttekintés után megvizsgálom a magyarországi 

helyzetet, hogyan alakult a kórházkertek sorsa a történelem folyamán, áttekintem a 

magyar szakirodalmat, illetve térképes és helyszíni vizsgálatokkal megvizsgálom az 

elmúlt 40-50 év tendenciáit. Az elemzéseket helyszíni vizsgálatokkal is kiegészítem. 

A kutatási anyagok összegzése után bemutatom az eredményeket, milyen irányban 

változtak, változnak a magyarországi kórházak kertjei, ez mennyire felel meg a 

nemzetközi normáknak, illetve javaslatokat teszek, hogy az esetleges nem jó irányú 

fejlesztéseken hogyan lehetne változtatni, hogy a kórházak kertjei a betegek, a dolgozók 

és a környező lakosság fizikai és pszichikai jól-létét szolgálják. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Legrégebbi kórházunk a Szent Rókus kórház, mely még a barokk korban épült. Nem 

tipikusan a nemzetközi szakirodalom által ismertetett grandiózus többszárnyú kórház, 

hanem egyudvaros városszéli kórház.  

A nemzetközi kórház-építészeti irányelvek a XIX. században jelentek meg a Monarchia 

területén, ekkor számos pavilonos rendszerű kórház épült mind Budapesten (Szent János 

Kórház, Szent László Kórház), mind vidéken (Szent György Kórház- Székesfehérvár). Ezek 

a kórházak, kicsit megkésve a nemzetközi trendhez képest, nagyrészt a XIX században és 

a XX. század elején létesültek általában zöldmezős beruházásként, városszéli helyzetben. 

Az épületek a korszellemnek megfelelően időtálló anyagokból, a korabeli 

építéstechnológiának megfelelően, jó minőségben készültek el. A tervrajzok és a 

fényképek dokumentációja szerint nagy hangsúlyt fektettek a környezet, a kert esztétikus 

kialakítására is. [11] 

A XX. század első felében nálunk is megjelenik a tömbépület, néhol önállóan új 

beruházásként, néhol kiegészítve már egy meglévő pavilonos kórházat. A tömbépületek 

tervezése szintén a nemzetközi elveket követte, igényes, jól megtervezett 

épületegyüttesek jöttek létre.  

A világháború után a modernizmus szellemisége és az újjáépítés volumene megteremtette 

a tömegépítészetet, ami a mennyiséget, a gazdaságosságot hangsúlyozta. Az 

intézménykertek, s ezen belül a kórházkertek tervezése azonban a beruházás fontos része 

maradt.  

A hatvanas években a gyakorló tervezőként is dolgozó egyetemi tanár, Ormos Imre 

fogalmazta meg hazánkban először a kórházkertek tervezési elveit: 

 a kezelés típusától, időtartamától, a betegek kórházban töltött napjainak számát 

figyelembe véve a kórház területén ágyanként 35-100 m2 kertet kell létesíteni  

 fontos a szélvédelem, por- füst- zajvédelem 

 az épület közvetlen környezetében architektonikus díszkert kialakítása javasolt 
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 a kertnek szoros kapcsolata legyen az épületekkel, lehetőleg közvetlenül lépcső 

nélkül kapcsolódjon az épületekhez 

 az utak lejtése maximum 4-5 %, lehetőleg lépcsők nélkül 

 sétautak, ülő-, fekvőhelyek kialakítása, mind csendes zónában, mind társasági 

találkozásra alkalmas helyekként 

 helyenként lugasok, fedett kerti házak létesítése, 

 kilátópontok kialakítása, melyről a táj, a város látszik 

 külön pihenőkert tervezése a dolgozók számára (teniszpálya, ülőhelyek, virágdísz) 

 növények gondos megválasztása (pl. ne legyen szomorú, de túl izgató se) 

 

A könyv továbbiakban rengeteg példát tartalmaz, hogyan valósíthatóak meg ezek az elvek 

a különböző kórháztípusoknál. [12]  

Két évtizeddel később a tervezési elvek változását követve Dr. Jámbor Imrénél a 

következő kiegészítéseket, módosításokat találhatjuk: 

 Az új kórház létesítésénél figyelni kell a jó megközelíthetőségre és védőtávolsággal 

a zajos funkcióktól el kell határolni (ipar, közlekedés) 

 a kert legalább 2 bejárattal rendelkezzen 

 a telken a beépítettség 15%, a zöldfelületi arány 50%, vagy kórházi ágyanként 

legalább 50 m2 zöldfelületet kell kialakítani (a jegyzet többféle adatot is tartalmaz) 

 előkert legalább 30 m 

 speciális kórházakban speciális kertrészek kialakítása javasolt: gyógytornatér, 

munkaterápiás kert 

 gazdasági udvar létesítése és gazdasági közlekedés kiszolgálása [2] 

 

Amiről egyik szakirodalom sem ír, de a nemzetközi szakirodalom felhívja rá a figyelmet, 

az a motorizáció és a parkolási igények. Nem tesznek javaslatot a parkolás megoldására, 

bár a számok tükrében látszik, hogy igen nagy burkolt felületeket kell kialakítani a 

kórházkert területén: 

 beépítés 15% 

 zöldfelület 50% 

 burkolt felületek 35% 

A tervezési elvek mellett a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek kórház-építészeti 

tervei és a megvalósult létesítmények analízise ad fontos támpontot a kórházkertek 

funkcionális és értékelvű kezelésére. A Jahn Ferenc Kórház terve (Schrenk Ágnes - KÖZTI 

Zrt., 1978) a parkolást nem a kórház területén, hanem a külső közterületen oldotta meg. 

Ennek köszönhetően az épület körüli zöldfelület egységes maradt, nem rendelődött alá az 

autóforgalomnak. A járóbetegek és a hozzátartozóik jellemzően a kórház előtti 

parkólóterületet használják, azonban a dolgozókat és a mozgássérült betegeket kiszolgáló 

parkoló megjelent az épületek körül. 
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Hasonló szerkesztési elveket láthatunk pl. az Uzsoki Utcai Kórház esetében is, de számos 

e korban épült tömbkórháznál, vagy bővített pavilonos kórháznál is megfigyelhető ez a 

tervezési elv.[13] 

 

         
 

13. ábra: Jahn Ferenc Kórház       14. ábra: Uzsoki Utcai Kórház     15. ábra: Szent György Kórház – Székesf. 

Azokban a kórházakban, ahol a XX. század második felében nem volt jelentős fejlesztés, 

csak kisebb átalakítások, átépítések valósultak meg, általában nem készült új 

kertépítészeti terv. Ezekben a kórházkertekben ma a legnagyobb problémát épp a 

parkolás jelenti. Ez a probléma a 2000-es évek óta tovább romlott. 

A kórházkertek bejárása során megfogalmazott, a parkolással kapcsolatos kertpusztulás 

hipotézisét esettanulmányok, mintaterületek részletes elemzésével igazolom. A 

budapesti kórházak közül öt mintaterületen végeztem történeti funkcionális elemzést 

történeti térképek, légifotók, képeslapok és űrfelvételek alapján. A vizsgálathoz az 5 fő 

beépítési típusból egy-egy kórházat választottam. (1. táblázat) [14] 

6. táblázat: Kórházkertek tipológiája 

 

 

 

 

 

 
 

A 

vizsgálathoz felhasználtam az elérhető történeti térképi adatbázist, az interneten, 

levéltárban fellelhető légifotókat, fényképeket, képeslapokat, illetve a műholdfelvételeket. 

A begyűjtött adatokat kiegészítettem helyszíni felmérésekkel, hiszen a lombkoronaszint 

takarása miatt a burkolt felületek aránya, a parkolók, egyéb kertépítészeti 

kisarchitektúrák és a többszintes növényállomány nem vizsgálható pontosan. Ugyanígy 

csak a helyszíni vizsgálatból derül ki a kert állapota is (burkolatok, épített elemek, 

növényállomány) és a növényzet szintezettsége, fajgazdagsága. 

 

4. MINTATERÜLETEK ELEMZÉSE, AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfy_S%C3%A1ndor_Utcai_K%C3%B3rh%C3%A1z-Rendel%C5%91int%C3%A9zet_%C3%A9s_Baleseti_K%C3%B6zpont
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfy_S%C3%A1ndor_Utcai_K%C3%B3rh%C3%A1z-Rendel%C5%91int%C3%A9zet_%C3%A9s_Baleseti_K%C3%B6zpont
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfy_S%C3%A1ndor_Utcai_K%C3%B3rh%C3%A1z-Rendel%C5%91int%C3%A9zet_%C3%A9s_Baleseti_K%C3%B6zpont
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfy_S%C3%A1ndor_Utcai_K%C3%B3rh%C3%A1z-Rendel%C5%91int%C3%A9zet_%C3%A9s_Baleseti_K%C3%B6zpont
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_R%C3%B3kus_K%C3%B3rh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_R%C3%B3kus_K%C3%B3rh%C3%A1z
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A kutatás során a fellelhető régi térképeket, légi- és űrfelvételeket egymásra vetítettem, 

majd ezek alapján megvizsgáltam, mely időszakokban történt az épületállományokban 

jelentős változás, s ez hogyan érintette a kertet. Ahol beépítés történt, ott hogyan 

szerveződött át a kert közlekedési rendszere, térszerkezete, ahol pedig épületbontás, ott 

mi történt a kialakult, felszabadult területekkel, illetve hogyan érintette ez a 

növényállományt. A jobb minőségű légifotókon megfigyelhető a burkolatkiosztás, és 

egyes kisarchitektúra elemek is fellelhetőek: kutak, szobrok, medencék. Ezek eltűnése, 

rongálódása szintén nagyban utal a kerti funkciók megváltozására. A legjobban azonban 

a burkolt felületek és a parkolási rend változása figyelhető meg a légifotókon. 

A vizsgálatot kiegészítettem fényképek, képeslapok, fotók elemzésével, melyek nagyban 

segítik a kert történetének feltárását, hiszen a légifotókhoz képest több részletet 

mutatnak. A helyszíni bejárás során a régi fényképek nyomán sok értékes részlet 

fedezhető fel. 

Szent Rókus Kórház 

A kórház 1796-ban nyitotta meg kapuit. A 3 szintes épület közel 300 ágyon fogadta a 

különböző társadalmi osztályokból származó betegeket. Az épületegyüttes 

középpontjában feltehetőleg egy díszkert kapott helyet, illetve a homlokzat előtt is egy 

díszfunkciójú fogadóteret sejthetünk a korabeli ábrázolások alapján, illetve a 

metszetekből, századvégi fotókból.  

                   

16.-19. ábra: Szent Rókus Kórház - Kat. térkép 1867-72; Légifotó 1944; Légifotó 1972; Légifotó 

1995 

 

 A XX. században a kert kialakítása és funkciója változott, az elkerített előkert fogadótérré 

alakult át, illetve a belső udvar díszkerti funkciója kiegészült parkolási funkciókkal is, ez 

azonban még elenyésző. Az 1944-es légifotón jól látható ez a változás.  

Az 1970-es évekre a parkolási funkció nem csak az udvarban, de az előkertben is 

megjelent, ezt mutatja az 1972-es légifotó, illetve 1948-ban az épület előtt helyet kapott a 

Semmelweis szobor, és a 60-as években egy díszmedencét is építettek. 

 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 393 - 2020. december 7. 

          

20.-23. ábra: Szent Rókus Kórház-  Gyógytorna; belső udvar; előkert; kutyafuttató 

 

Az 1990-es években új épületszárnyak épültek az udvarba, mely miatt a díszkert részben 

megszűnt. Erősödött a parkolási funkció, ez a burkolt felületek méretének növekedését 

jelentette. Az új épületszárny tetőteraszán gyógytornahelyet alakítottak ki, mely a betegek 

rehabilitációját szolgálja. Azonban a burkolt felületek növekedésének hatására a 

díszfunkció degradálódott. Eltűntek a virágágyak, szobrok, jelenleg hiányosak, 

korszerűtlenek a bútorok, a burkolatok nem megfelelőek, gyakorlatilag 

balesetveszélyesek. [15] 

Az előkertet az elmúlt évtizedben újratervezték, majd az 1830-as kialakításhoz 

hasonlatosan részben elkerítették, és elzárták a közösség elől.  Nemrégiben egy 

kutyafuttató kapott helyet a kórházkert rovására. 

A növényzet a belső udvarban jellemzően egyszintű, csak a lombkoronaszint jelentős, a 

borítottság megfelelő. Az előkert növényzete sokszínű, talajtakarók, változatos 

díszcserjék és –fák alkotják a kertet. Sajnos ezek használati értéke a kerítés miatt 

elenyésző. 

Országos Gerincgyógyászati Intézet 

A Helyőrségi Kórház első épülete 1869-ben Dodier tervei alapján épült. Majd az 1930-as 

évek végén egy új, korszerű szárnnyal bővítették. A II. világháború során, majd a szovjet 

katonai megszállás alatt teljesen leromlott mindkét épületrész. A régi épületszárny 

elbontásra került 1950-ben, míg az új épületszárnyat Szendrői József tervei alapján 

újították fel. 

A kórházat légifotók és a fotódokumentáció szerint nagy kert vette körül, ahol nem csak a 

betegek lábadoztak, hanem környékbeli gyerekek is bejártak játszani. 

       

24.-27. ábra: Országos Gerincgyógyászati Int. Légifotó 1944; Légifotó 1963; Légifotó 

1977;Légifotó 1996 
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A 60-as években az épület két bejárata előtt egy-egy dísztér helyezkedett el, illetve a kert 

keleti részén talán egy díszkutat, vagy szobrot fedezhetünk fel a légifotón.  

A parkolási funkció a 70-es években jelent meg, mikorra elkészült az új, modern 

keresztszárny. Egyre nagyobbá vált a burkolati arány, csökkent a növényzet és ezzel a kert 

díszfunkciója is. A kor tervezési irányelveinek megfelelően megjelent a dolgozói 

teniszpálya. Az 1996-os légifotón jól kivehető, hogy az egyik déli bejárat megszűnt, így az 

itt elhelyezett díszburkolat is, és a kórházépület déli oldalán is megjelent a parkolási 

funkció. 

A mai beépítés követi a már eddig kialakultat, ellenben a kert tovább veszít a funkciójából. 

Az épület Alkotás utcai oldalán is burkolt felületek alakultak ki, ott is parkoló nyílt, így az 

épület teljesen elszakadt a zöldfelületektől. Mára a még 1989-ben fellelhető szobor is 

eltűnt, így a pihenőkert visszaszorult a nyugati oldalra. Az itt található teniszpálya a 2000-

es évek elejétől parkolóvá vált.  

A kert nyugati részén csak a burkolatminőség utal arra, hogy az elmúlt évtizedben 

törekvés volt valamiféle pihenőkert kialakítására, de ennek mind bútorzata, mind a 

világítása elégtelen, elavult. 

 

       

28.-31. ábra: Országos Gerincgyógyászati Int - A pihenőkert; teniszpálya; parkolók; díszburkolat 

 

A kert növényzete gyakorlatilag kétszintes, szinte csak a lombkoronaszint, alatta 

degradált gyepfelület. Cserjék csak itt-ott elvétve találhatóak, azok is tömegcserjék, 

díszértékük gyakorlatilag nincs.  

A főutak mellett általában invazív fajok telepedtek meg, míg a kert belső területeire 

jellemzők a koros díszfák. A kert borítottsága megfelelő, sőt a felszínhőmérsékleti 

térképek elemzése alapján kimondottan kedvező. 

Péterffy Sándor Utcai Kórház 

A kórház első épületei 1890 körül épültek, egyemeletes téglaburkolatos pavilonos 

kialakítással. Majd két ütemben 1931-32 és 1940-42 között épült fel az új szimmetrikus 

épületszárny. Az új épület 6 szintes, a korszellemnek megfelelő igényes kialakítással. Az 

udvarban több kiszolgáló épület is megjelent, ami miatt a kert nagy része a pavilonok 

között megszűnt. A beépítési folyamat jól követhető térképeken és a légifotókon. 
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32.-35. ábra: Péterffy Sándor utcai Kórház: Légifotó 1964; Légifotó 1972; Légifotó 2016; Légifotó 

2017 

 

Az 1964-es légifotón jól látható, hogy az udvarban van egy díszkút, melyet 

fotódokumentáció is őriz, de mára már csak a kút medencéje látható, a hozzá tartozó puttó 

szobor az idők folyamán eltűnt. Már ekkor megjelent a belső udvarban a parkolás funkció, 

de az intenzív beépítés miatt egyelőre nem túl jelentős, csak a főépület mellett látható. 

A 2000-es évek elején a kiszolgáló épületek bontásával nem a zöldfelület növekszik, 

hanem jellemzően a parkoló felület. A pavilonépületek mögötti nagy kiszolgáló épület 

2006-2007-es bontása után pihenőkert létesült, mely a zöldfelületek arányának 

növekedését eredményezte. [16] 

2009-ben mélygarázzsal rendelkező új épületegyüttes jelent meg az udvarban, de sajnos 

ez sem szüntette meg a felszíni parkolást, sőt a kialakult díszkert szegélyén a párhuzamos 

parkolás helyett merőleges parkolás jelent meg, és zúzottkő burkolatú parkolók létesültek 

a pavilonépületek között is. 

A kert burkolata, berendezése vegyes, elhanyagolt, rossz állapotú, a telepített 

dísznövények részben kipusztultak. 

 

       

36.-39. ábra: Péterffy Sándor utcai Kórház: Növénykonténer; a valamikori szökőkút; pad és a 

burkolatok 

Az egész kertre jellemző, hogy az extenzíven kezelt, gyomos gyepfelületek mellett 

gyakorlatilag elenyésző a cserjeszint. A lombkoronaszint azonban jó borítottságot ad, de 

az állomány részben elöregedett, elhanyagolt, részben a szegélyterületek mentén 

jellemzően invazív fajokból áll. 

  



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 396 - 2020. december 7. 

Szent Margit Kórház 

A Szent Margit Kórház első épületét 1897-ben adták át 2,4 ha-os területen. A kert nagy 

szintkülönbségeit részben teraszos kialakítással oldották meg. A fellelhető térképek 

jelentős dísz- és pihenőkert meglétére utalnak. Az 1970-es évek közepén épült fel az első 

új szárny, majd az építkezések a keresztszárny elkészültével 1981-re fejeződtek be. Az új 

épületszárnyak miatt, a beépítés növekedésével a zöldfelületek nagysága csökkent, és a 

beépített terület, illetve a burkolat nőtt. A díszkert funkció csupán a régi épület környékén 

maradt meg. 

 

             

40.-44. ábra: Szent Margit Kórház: Kataszteri térkép; Légifotó 1944; Légifotó 1977; Légifotó 

2009 

 

Képeslapokról ismert Seregi József alkotása 1986-ból, mely mutatja, hogy a kórház a 80-

as években gondot fordított a gyógyulni vágyó betegek környezetének megfelelő 

kialakítására nem csak az épületen belül, hanem az azt környező kertben is. Sajnos a 

szobor mára összetört, és úgy tűnik, nincs, aki felújítsa. 

A 2000-es évek elején a kórházkertben egyre nagyobb helyet foglaltak el a járművek, noha 

2015-ben a kórház déli területén elhelyezkedő melléképület elbontásra kerül, helyén nem 

zöldfelület, hanem zúzottkő burkolatú parkoló létesült. Parkolók jelentek meg a gyepes és 

cserjés északi pihenőkertben is, így mára a pihenőkert teljesen visszaszorult a régi XIX. 

századi épület közvetlen környezetébe. 

A pihenőkert burkolata nem egységes, rossz állapotú, a legegyszerűbb beton járólapok és 

aszfalt váltja egymást. A berendezési tárgyak, padok, hulladékgyűjtők, kandeláberek 

elavultak, gyakran hibásak, nem esztétikusak és nincsenek karbantartva.  

 

       

45.-49. ábra: Parkolók; szobor; parkolók; pad 
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A növényzet gyakorlatilag 2 szintes, gyep- és lombkoronaszintből áll. A gyepvegetáció 

extenzíven fenntartott, gyomos. A cserjeszint gyakorlatilag hiányzik, ahol megjelenik ott 

is csak tömegcserjékkel találkozhatunk. A lombkoronaszint relatív jó állapotú, rengeteg 

vadgesztenye található a területen, a főutak mentén azonban elsősorban invazív fajokat 

láthatunk (Ailanthus, Acer negundo). 

Szent János Kórház 

A Szent János kórház jogi elődje a Margit Körúton elhelyezkedő Régi Szent János Kórház. 

A XIX. században Buda lakossága erőteljesen növekedésnek indult, így az épületegyüttes 

már nem tudta ellátni a betegeket. A filoxéravész után lehetőség nyílt arra, hogy a 

Városmajor melletti, városszéli településrészen egy nagy alapterületű, a kor 

követelményeinek megfelelő pavilonos kórház együttest hozzanak létre. Az új kórház 

1898 augusztusában nyitotta meg a kapuit. 5 osztály 420 ággyal várta a betegeket, mely a 

XX. század elején új épületekkel (lábadozóval, laboratóriummal) bővült. [17] 

A kórházépületek egy a nagy alapterületű, erősen lejtős kertben szabályos elrendezésben 

helyezkedtek el. A kórház területén még a 1940-es években is tiltották a járműforgalmat, 

így a csendes környezetben lehetőség volt valódi pihenésre, sétálásra, gyógyulásra. Nagy 

figyelmet fordítottak a kert növénytelepítésére, az igényes növénykiültetésekre. A XX. 

század első felében a kertben megjelentek kisarchitektúrák is: pergola, szobrok, 

díszmedencék. 

 

          

50.-53. ábra: Szent János Kórház fotók XX. század eleje 

 

A XX. század kórházfejlesztései, új beépítések, épületbontások a János Kórház esetében 

nem voltak nagy hatással a kórházkertre,, a már kialakult kerti terek és funkciók nem 

tűntek el. Hasonlóan a parkolás elhatalmasodása sem volt olyan nagymértékű hatással a 

kert épített elemeire, elsősorban inkább a zöldfelület megfogyatkozását okozta. A 

pénzhiány és a fenntartási munkák hiánya azonban nagy károkat okozott nemcsak a kert 

növényállományában, hanem épített környezetében is. A burkolatok vegyesek, rossz 

állapotúak, a berendezési tárgyak nem egységesek, hibásak, használhatatlanok, a szobrok, 

díszmedencék elhanyagoltak, állapotuk erősen leromlott. Az elmúlt évtizedekben 

azonban új elemekkel bővült a kert, a büfé épülete mellett megjelent egy pihenőterasz, 

illetve a gyerekosztálynál játszótér épült.  
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54.-58. ábra: Szent János Kórház fotók- jelenlegi állapot 

 

A növényzet jellemzően 2 szintes, gyepszint illetve a lombkoronaszint. A parkoló felületek 

növekedésével azonban a lombkoronaszint is jelentősen csökkent. A fák viszonylag jó 

állapotúak, a gyepszint azonban extenzíven fenntartott, gyomosodott. A díszkerti évelők, 

rózsaágyak a fenntartás hiányában megritkultak, elöregedtek, dísz értékük lecsökkent.  A 

vizsgálat eredményeit a 2. táblázatban foglaltam össze.  

7. táblázat: A mintaterületül szolgáló budapesti kórházkertek funkciói 

 Vizsgálat 
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Szent Rókus 

Kórház 

Gerinc-

gyógyászati 

Központ 
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Sándor utcai 

Kórház és 

Rendelőintéz

et 

Szent 

Margit 

Kórház 

Szent 

János 

Kórház 

Sz
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k
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alapterület 12425 m2 24109 m2 22637 m2 24646 m2 130000 

m2 

beépítettség 54 % 19 % 39 % 25 % 25 % 

zöldfelületi 

arány 

17 % 35 % 17 % 38 % 37 % 

burkolt 

felületek 

aránya 

29 % 55 % 44 % 37 % 38 % 

F
u
n
k
ci
ó
k

 

Dísz jó állapotú 

előkert 

nincs nincs nincs leromlott 

állapotú 

Parkoló van van van van van 

Pihenő leromlott 

állapotú 

leromlott 

állapotú  

leromlott 

állapotú  

leromlott 

állapotú  

leromlott 

állapotú 

Rehabilitáció van - tetőkert nincs nincs nincs nincs 

Aktív rekreáció nincs teniszpálya 

volt, de 

megszűnt 

nincs nincs játszótér 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az ismertetett és használt vizsgálati módszer 

alkalmas a kórházkertek funkcióváltozásának elemzésére. Ennek kutatási jelentősége 

abban rejlik, hogy bárki számára elérhető, interneten fellelhető adatokból végigkövethető 

a különböző kórházak szerkezeti, funkcionális változása. Ez ugyan nem jelent egy teljes 

körű történeti kutatást, de alkalmas a kert egykori és mai arányainak, térszerkezetének 

és funkcióinak feltérképezésére, a változás jellegének kimutatására. A folyamat és a jelen 

állapot ismeretében már megalapozottan lehet javaslatot tenni beavatkozásokra, az 

adottságok javítására.  

Az 5 kórház kiválasztásánál a változatosság elve volt fontos szempont.  A mintaterületként 

választott kórházak tehát különböző korszakokban épültek, különböző beépítési 

típusúak, változatos a kórházak és a kertek alapterülete és a városban való 

elhelyezkedésük is különböző. Ugyan az öt kórházkert vizsgálata alapján még nem 

vonható le általános, illetve a beépítési típusra jellemző konklúzió és javaslat, de további 

hipotézisek, kutatói kérdések megfogalmazhatóak, s további újabb mintaterületi 

elemzésekkel ezek akár igazolhatók is.  

A vizsgálat elején ismertetett nemzetközi trendek, a XX. századi magyar tájépítészeti 

tervezési elvek egyike sem lelhető fel a kertekben. Sem a gyógyászati célú rekreációt, sem 

a pszichikai felüdülést szolgáló díszfunkciót, sem az ott dolgozók feltöltődését nem 

szolgálják. A 2000-es évektől gyakorlatilag az egyetlen funkció, mely erősödik a kertekben 

és az emberi „jól-létet” szolgálja, az a parkolási igények kielégítése. 

Az alulfinanszírozott kórházak nemhogy a kertre, de az épületekre sem kapnak elég 

anyagi fedezetet, így ez okozza a nagymértékű leromlást, pedig ismeretes Ulrich cikkéből, 

hogy a kórházkertek akár a gyógyítás költségeit is jelentősen képesek csökkenteni. 

 Majd minden esetben látható, hogy a kórházkert, mint zárvány, kerítéssel körbevett 

degradált intézménykert felújításra, újraértelmezésre szorul, hiszen a nemzetközi és a 

magyar kórház építészeti trendek követésével nem csak a gyógyulást, gyógyítást 

szolgálhatná, hanem akár integrálható lenne a városszövetbe, s a városi ökoszisztéma-

szolgáltatások bővítését eredményezhetné. Egyes kórházkertek, mint a pavilonos 

kórházak kertjei akár nyilvános kertként funkcionálhatnak, míg mások csak egy-egy 

funkcióváltással, mint például a parkolási gondok megoldásával válhatnak nem csak a 

kórházhasználók, de a városi lakosság javára is. 

Egy átfogó környezetrendezési terv készítésénél elsősorban a parkoló területek 

rendezését kell megoldani, esetleges felszín alatti parkolással. Finanszírozási 

szempontból valószínűleg érdemes bevonni a vállalkozói szférát, a kerületi 

önkormányzatokat, hiszen mint a kutatás is rávilágít, a kórházaknak önerőből nincs erre 

kapacitásuk.  

A parkolók megszűnésével a korábbi, eltűnt kerti funkciók, vagy akár újabbak is helyet 

kaphatnának, s egy átfogó környezetrendezési, kertépítészeti elgondolás során a kertek 

integrálódhatnak a városi zöldfelületi rendszerbe, így megvalósítva egyes hazai és 
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nemzetközi elveket, miszerint a kórházak területét úgy kell kialakítani, mint a passzázsok, 

ahol helyet kaphat a sétáló városi lakosság is. [18] 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretném megköszönni konzulensemnek és témavezetőmnek, Mezősné Dr. Szilágyi 

Kingának a mérhetetlen türelmet, rengeteg hasznos tanácsot, ötletet és segítséget, amivel 

hozzájárult és lehetővé tette a konferencián való részvételemet. 

6. IRODALOMJEGYZÉK 

[1.]  Ulrich, R. View Through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 

(New York, N.Y.) 1984, 224, 420–1, doi:10.1126/science.6143402. 

[2.]  Dr Jámbor, I. Kertépítészet Jegyzet; Kertészeti és Élelmiszeriperi Egyetem, 1988; 

[3.]  Ärzteblatt, D.Ä.G., Redaktion Deutsches Die ersten Krankenhäuser der Welt: 

Sanitätsdienst des Römischen Reiches schuf erstmals professionelle medizinische 

Versorgung Available online: https://www.aerzteblatt.de/archiv/38708/Die-ersten-

Krankenhaeuser-der-Welt-Sanitaetsdienst-des-Roemischen-Reiches-schuf-erstmals-

professionelle-medizinische-Versorgung (accessed on 15 December 2020). 

[4.]  Frank, C. Wo das Spital gefürchteter war als der Tod Available online: 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/geschichte-des-krankenhauses-wo-das-

spital-gefuerchteter-war-als-der-tod-1.1316825 (accessed on 15 December 2020). 

[5.]  Miller, T. Hospital, Medieval and Renaissance History of the | Encyclopedia.Com 

Available online: https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-

transcripts-and-maps/hospital-medieval-and-renaissance-history (accessed on 17 

December 2020). 

[6.]  Park, K.; Henderson, J. “The First Hospital among Christians”: The Ospedale Di 

Santa Maria Nuova in Early Sixteenth-Century Florence. Medical History 1991, 35, 164–

188, doi:10.1017/S0025727300053473. 

[7.]  Pevsner, N. A History of Building Types; University Press, 1970; ISBN 978-0-691-

01829-4. 

[8.]  Prof. Dr. Schäffner, L.; Dr.  Rhein, R. Gärten der Heil- und Pflegeanstalten im 19. 

Jahrhundert Available online: https://www.uni-

hannover.de/de/universitaet/aktuelles/veroeffentlichungen/unimagazin/ausgaben/3-

4-2004/ (accessed on 15 December 2020). 

[9.]  Ulrich, R. Health Benefits of Gardens in Hospitals; Colleges of Architecture and 

Medicine Texas A & M University, 2002; 

[10.]  Hickman, C. Therapeutic Landscapes Available online: 

https://www.academia.edu/1848151/Therapeutic_Landscapes (accessed on 15 

December 2020). 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 401 - 2020. december 7. 

[11.]  Dr. Kiss, Z.I. Kórházépítészet. Kórház 2013. 

[12.]  Ormos, I. A kerttervezés története és gyakorlata; Mezőgazda Kiadó, 1967; 

[13.]  Pap, M. A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház És Rendelőintézet Kertjének Megújítási Terve 

Diplomamunka; Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar Budapest, 2017; 

[14.]  Takácsné Zajacz, V.; Mezősné Dr. Szilágyi, K. Kórházkertek Ökoszisztéma 

Szolgáltatatása - Különös Tekintettel a Településökológiai És Zöldhálózati Adottságok 

Javítására 2019. 

[15.]  Metzger, E. A Budapesti Szent László Kórház És Szent Rókus Kórház Tájépítészeti 

Szempontú Összehasonlító Elemzése Szakdolgozat; Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar 

Budapest, 2019; 

[16.]  Vámosi, L.B. Kórházkertek Tervezésének Környezetpszichológiai Szempontjai – 

Szakdolgozat; Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar Budapest, 2018; 

[17.]  Varga, L. Szent János Kórház Szabadtér-Építészeti Koncepcióterve És 

Részterületének Kertépítészeti Terve, Diplomamunka; Szent István Egyetem Tájépítészeti 

Kar Budapest, 2020; 

[18.]  EMMI Kórházépítési Irányvonalak Available online: 

https://docplayer.hu/3609251-I-bevezeto-ii-korhazepitesi-iranyvonalak.html (accessed 

on 15 December 2020). 

 

 

  



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 402 - 2020. december 7. 

Településkép és tájkarakter módszertani összevetése 

Methodological comparison of townscape and landscape character 

Teremy Viktória Nóra 

teremyviki@gmail.com 

 

Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, Településépítészeti Tanszék, 1118, 

Budapest, Villányi út 29-43. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A településkép és a tájkarakter a köznyelvben nem túl gyakran használt szavak, pedig a 

fogalmak jelentésével és tárgyával nap mint nap találkozunk. A tudományos nyelvben a 

település és a táj meghatározása olykor összemosódik, míg máskor teljesen szétválik. Mit 

értünk településképen és mit értünk tájkarakteren? Vajon a két témakör szétválasztható? 

A válasz a történelem során folyamatosan változik, az adott kor szellemiségéhez és az 

adott tudományterülethez igazodik. A különböző irányú megközelítések az eltérések és 

formálódás ellenére számos ponton találkoznak: minden esetben a minket körülvevő, 

folyamatosan változó, dinamikus térbeli, fizikailag lehatárolható vizuális egységet, 

földrajzi téregységet értjük alatta. Ennek meghatározása és tudatos, kontrollált alakítása 

a táj- és településtervezésben egyre hangsúlyosabb.  

 

2016 év végén törvényi erővel jelent meg egy új, országos településtervezési műfaj, a 

Településképi Arculati Kézikönyv, és 2016-ban indult el az országos tájkarakter tipizálási 

kutatási projekt. A cím szóhasználata erre a két új hazai szakmai ’műfajra’ utal. A két 

módszertan bemutatása mellett a tanulmányban településképi módszertani előzmények 

és külföldi példák is elemzésre kerülnek. Cél, a gyakorlat eltérő módszereinek 

megismerése, elemzése és összegző áttekintése. A megismert tartalmak alapján az ember 

környezete nem választható szét élesen tájkarakterre és településképre, a módszerek 

átfedésben vannak. Az országos léptékű tájkarakter és a helyi településkép elemzése 

közötti fontos műfaj lehet a most formálódó építészeti-tájegységi arculati kézikönyv, 

amely a regionális léptéket képviselheti a környezetalakítás esztétikai spektrumait 

meghatározó terveszközök között. 

 

 

Kulcsszavak: településkép, tájkarakter 
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1. BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

A táj- és településtervezésben egyre nagyobb hangsúlyt kap a táji-, települési esztétikum 

meghatározása. A hagyományos települések kialakult harmóniáját az újonnan megjelenő 

építési igények sokszor szétfeszítik, az illeszkedés és a tágabb környezethez való illesztés 

kérdése egyre fontosabb a környezetalakítás során. Az emberi léptékű környezet 

megőrzésére ma már vannak hazai és nemzetközi törekvések, normatív 

eszközrendszerek. 

A településkép és a tájkarakter vizsgálata és annak megváltoztatására való törekvés a 

környezetalakítás része, a környezetalakítás esztétikai spektrumai azonban folyamatosan 

változó rendszert alkotnak (1. ábra). Ennek leírása és megértése – a vonatkozó 

szakirodalmak elemzése alapján – két végpont között mozog, amely tengelynek egyik 

végén a művészi értékű környezet formálásának egzakt, tanítható szabályai szerinti 

rendszer, másik végén a szubjektív és állandóan változó, megismételhetetlen, egyéntől 

függő szabály nélküli rendszer áll (Pogány, 1976). A környezeti harmónia megtalálásához 

szükséges a részletek szintetizálása és az értékelő saját ítélőképessége. Az emberi 

környezet együttes értelmezésében válik teljessé, amelyhez keretet ad a tájékozódás (a 

helyünk megtalálása, viszonyítás az ismerthez) és a kölcsönösség, amely szerint a rész 

változása az egész változását is eredményezi. Tehát ha a tájban, vagy egy utca mentén 

elhelyeznek egy új épületet, az elemként hatással van a tájra. Ennek a hatásnak a mértéke 

már az elemző ítélőképességétől és tájékozódásától függ, amely szubjektív és egzakt 

szabályok rendszerében is értelmezhető. 

 

 
1. ábra Környezetalakítás esztétikájának diagramja (saját ábra, Pogány Frigyes írása alapján) 

 

„A városok felületi, külső megnyilvánulásában – a városképben – sok olyan adottság rejlik, 

amely a városra, lakóira, történeti fejlődésére jellemző, hiszen a város egész történeti 

múltját ezek a maradványok, városképek tükrözik.” (Gerő, 1953) Gerő László 

megállapításából kiolvasható, hogy adott városkép nemcsak vizuális értelemmel, hanem 

fontos kulturális tartalommal is bír. A minket körülvevő vizuális egység a társadalom és a 

természet együttéléséből alakult ki és folyamatos változásban van. A táj változik, az ember 

folyamatosan alakítja, formálja tevékenységével. A társadalom életmódjának 
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megváltoztatásával, a beavatkozástól függően eltérő gyorsasággal formálódik, de 

bizonyos jellemzői állandók maradnak. A környezet változásának közérdekű alakítására 

egyre erősebb törekvések vannak mind nemzetközi, mind hazai szinten, hiszen 

környezetünk értékei a társadalom örökségének kulturális részét képezik. Ezt erősítik 

meg a nemzetközi európai egyezmények is. Az Európa Tanács Európai Táj Egyezménye 

(2000, Firenze) kimondja, a táj közérdekű szerepét kulturális, ökológiai, környezeti és 

szociológiai téren is. A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 

egyezmény (1972, Párizs) már az 1970-es években rögzítette, hogy a világ nemzeteinek 

örökségét csorbítja a kulturális és természeti örökség részének pusztulása vagy eltűnése. 

Az örökséggel való megfelelő gazdálkodás többek közt a szemlélő tájékozódását és 

szintetizáló képességét is segíti. Ez azonban nem jelenthet konzerválást, hiszen a ma 

szeretett városképekhez is minden korszak hozzá tette a maga saját lenyomatát az 

életmód változásával párhuzamosan. 

A hazai jogszabályi környezetben és az alkalmazott módszerekben a tájkarakter és a 

településkép meghatározása nem egységes, a táj és település viszonyának szempontjából 

háromféle attitűd határozható meg (2. ábra). Az első típus, amikor a település és a táj 

elkülönül egymástól, nincs közös metszete a két halmaznak. Ilyen típusú fogalom 

meghatározás szerepel például az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióban. Második típus, mikor a településnek és a tájnak van közös metszete és 

különálló halmaza is; ez a megközelítés jellemzi az örökségvédelmi jogszabályokat. A 

harmadik típusú fogalom meghatározás a legújabb jogi értelmezés. A 2018. évi CXXXIX. 

törvény alapján a tájjelleg, a táj jól körül határolható részének természeti tényezők és 

emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként kialakult, emberek által 

érzékelt sajátos rendszere, amely által a tájrészlet egyedisége megnyilvánul, és más 

tájrészletektől megkülönböztethetővé válik. A település pedig a település teljes 

közigazgatási területe. Magyarország teljes területe települési közigazgatási területekre 

tagolt, tehát minden „táj” valamelyik településnek része. Jellemzően a nagyobb 

települések több tájkaraktert is érinthetnek, míg egy tájkarakter egység több település 

területén is keresztül haladhat. 

 

 
2. ábra: A településkép és a tájkarakter fogalmi viszonyának típusai (saját ábra) 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény új műfajként létrehozta a 

Településképi Arculati Kézikönyvet, amelyet a törvény alapján minden hazai településre 

el kellett készíteni. Ezzel párhuzamosan, 2016 októberében indult a természetvédelem 
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egyik kiemelt országos programja, „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú 

távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 

céljainak hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” megnevezésű 

program keretében a teljes országot lefedő tájkarakter alapú tipizálás. 

2. A MUNKA CÉLJA 

A tanulmány célja a településképi vizsgálatok hazai előzményeinek áttekintése, a 

napjainkban zajló település- és tájkarakter meghatározását, alakulást befolyásoló 

folyamatok megismerése, az összefüggések és eltérések feltárása az alkalmazott 

módszerek között. 

3. VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

A kutatásban alkalmazott módszer adatgyűjtés és adatfeldolgozás, elsődlegesen 

dokumentumelemzés. 

A településkép meghatározása a környezetünk minőségi jellemzőinek kutatásán és 

megértésén alapszik. A minőségi jellemzők vizsgálata az esztétika tudományába, a 

filozófia diszciplináinak hagyományos ágai közé sorolt, amelyről már az 1800-as évekből 

fellelhető tudományos irodalom. A városábrázolás a művészetekben a képalkotással 

jelent meg és minden korszak rendelkezik vizsgálható ideákkal és jellemzőkkel. A 

városképpel és települési arculattal foglalkozó hazai tudományos irodalmak áttekintése 

történt a tanulmány eredményeinek eléréséhez, amelyek jellemzően az 1950-es évektől 

napjainkig jelentek meg. 

A szakirodalmi előzmények áttekintését követően a napjainkban használt módszerek 

összehasonlító elemzése történt.  

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény új műfajt vezetett be a 

településtervezésbe, amely előírt eszközrendszerrel, kötelező erővel meghatározza a 

hazai városok és községek sajátos, védendő elemeit és a településkép alakításának 

érvényesülését építmények tervezése és átalakítása esetén: a Településképi Arculati 

Kézikönyvet és a Településképi Rendeletet. A Kézikönyvek mintavételezése a kutatáshoz 

részletesen meghatározott szempontrendszer alapján történt, az így kiválasztott 

Kézikönyvek a Lechner Tudásközpont adatbázisából kerültek letöltésre és elsősorban 

kvantitatív módszerrel elemzésre. A településkép védelemmel párhuzamosan zajlik 2016 

óta a tájkarakter alapú tájtipizálás. A folyamatban lévő kutatás bemutatása és 

településképi szabályozással történő összevetése, a témában eddig megjelent publikációk 

jelentik az alapot. Napjaink hazai módszereinek megismeréséhez nagyban hozzájárultak 

a 2017 óta tárgyi témákban megrendezett szakmai konferenciákon elhangzott előadások. 

A külföldi módszerek felkutatása az elérhető adatbázisok, a hazai könyvtári anyagok és a 

mintavételezett települések hivatalos honlapjának áttekintésével történt. A 

tanulmányban szereplő mintavétel – a terjedelmi korlátra tekintettel – csak néhány 

szemléltető példát tartalmaz, amelyek a felkutatott módszerek jellemzőit illusztrálják. 
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További módszerek elemzését a teljes kutatás fogja tartalmazni. A számos külföldi 

módszertan közül a jelenlegi mintavétel európai országok gyakorlatára terjed ki.  

A kutatás módszertípusa az elsődleges adatra épülő típus, a következtetések levonásához 

a gyűjtött új adatokat, információkat, megállapításokat használja fel. A következtetések 

levonása alapvetően az indukció logikai módszerével történik. Jelen tanulmányban a 

teljes kutatásnak rövid részlete került publikálásra, az eredmények a kutatás 

folytatásaként pontosításra, kiegészítésre kerülnek. 

4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK  

4.1. Magyarországi módszertan 

 

A települések környezeti esztétikájának, látvány fókuszú felmérésének első kormányzati 

törekvése az 1950-es évekre tehető, amikor országosan több mint 70 település városképi 

elemzése készült el, amelynek fontos része volt a műemléki védelemre méltó építmények 

felmérése. A kutatást akkor az Építésügyi Minisztérium és a Múzeumok és Műemlékek 

Országos központja koordinálta.17 Ez a kutatás – céljához illeszkedve – jelentős részt 

objektum léptékkel foglalkozott, azonban a városképek megismerése a környező táj és az 

épületek által dominált tájrészlet távolból való szemlélésének bemutatásával kezdődik.  

Az 1960-as években a városképi elemzések a rendezési tervek részévé váltak, a 

városalakítás szempontrendszerében meghatározó szerepet töltöttek be. A történeti 

városszövet lazítása és az új városrészek kiszabályozása során egyaránt meghatározóvá 

váltak a kompozíciós elvek. A korszak számos terve közül a Budapest Karakterterv 

(Építész Stúdió 11 Kft., 1992) emelendő ki, amely a főváros karaktertérképének 

elkészítése mellett módszertani útmutatót is tartalmaz. A terv a fizikai állapot értékelése 

mellett a szellemi vonatkozást és az idő tényezőt is figyelembe veszi. A karaktert időben 

értelmezhető fogalomnak tekinti, amelynek kialakulása időbe telik. A karaktertípusok az 

azonosság alapján határolhatók le, míg ezek megkülönböztetését az egyediség, az 

önállóság, a szellemi és konkrét fizikai tulajdonságok meghatározása teszi lehetővé. Az 

eltérő karakterek meghatározásához és lehatárolásához analitikus vizsgálatokat 

(beépítés típusa, magassága, kora, funkciója), analogikus elemzéseket (nagyvárosi, 

kisvárosi, kertvárosi, külvárosi, falusi típusok) és kronologikus térképeket készít, 

amelyeknek fontos kiegészítő része a domborzati viszonyok, a környezet és növényzet 

viszonyának elemzése, a zöldfelületek funkciója és minősítése is.  

A rendezési tervekbe integrált látványvizsgálati módszert az elmúlt évek jogszabályi 

változásai alapjaiban változtatták meg. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény új műfajként létrehozta a Településképi Arculati Kézikönyvet és a településképi 

rendeletet, amelyeket a törvény alapján minden hazai településre el kellett készíteni. A 

vonatkozó előírások alapján a rendezési tervekben már nem fogalmazhatók meg 

településképi követelmények, azoknak a településképi rendeletben van a helyük. A 

kompozíció és a látvány azonban nem választható külön ilyen élesen egymástól, így az új 

                                                        
17 Bővebben a témáról Simon Marianna készített tanulmányt (Simon M., (2017) Településeink arculata – túl a 
látványon. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat Vol. 45. pp 2-19.) 
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településképi terveszközöknek szoros összhangban kell lenniük a hagyományos 

rendezési eszközökkel. 

A Kézikönyv a település teljes közigazgatási területére, közérthető kiadványba 

szerkesztett formában kötelezően tartalmazza a település rövid bemutatását, az örökség, 

az értékek leírását, az eltérő karakterű településrészek meghatározását és jellemzését, 

valamint az ezekből eredő településképi ajánlásokat. Ezeket jó példákkal is illusztrálják, 

amelyekkel előképet mutatnak az ingatlanfejlesztők számára. A Kézikönyvek lehetőséget 

adnak a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására, elsősorban a 

szemléletformálást segítik, a településképi rendelet alátámasztását is biztosítják, és a 

településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása során hivatkozási alapként szolgálnak. 

A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a 

településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a településképi szempontból 

egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel. A 

fogalom meghatározása szerint az arculati jellemző kulturális, léptékbeli, formai, 

anyaghasználati és minőségi szempontból határozza meg a környezet vizuális 

megjelenését. A karakterek meghatározásához és lehatárolásához pontos módszertani 

útmutató nem készült, így a pontos lehatárolási módszert a kézikönyv készítőjére bízza.  

Ettől markánsan eltérő módszertannal, 2016 óta van folyamatban az országos tájkarakter 

alapú tájtipizálás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a 

Földművelési Minisztérium támogatásával, több szakmai kutató és tervező műhely 

együttműködésében. Míg a településképi dokumentumok elkészítésében elsődleges 

feladat a lakosság bevonása, a társadalmasítás és a szemléletformálás annak érdekében, 

hogy a települési közösségek hatékonyan óvják és fejlesszék környezeti kultúrájukat, a 

tájkarakter kutatás célja a szakemberek munkája által a hazai ökológiai rendszer mélyebb 

megismerése, a természeti tőke térbeli eloszlásának egységes szempontrendszer szerinti 

vizsgálata. Mindez szakmai támogató eszközként alapot biztosíthat a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez, csökkenésének megállításához, valamint a táj változásának országos 

léptékű nyomon követéséhez, és lehetővé teszi az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 

céljainak hazai szintű megvalósítását, a természeti és táji értékek táji léptékű 

megőrzésének stratégiai megalapozását (Csőszi et al., 2017).  

A tipizálás eredményeként elkészül egy módszertani útmutató a tájkarakter-típusok 

meghatározásához, azaz egy hazai tájkarakter-típus határozó, továbbá a sikeres 

tájvédelemhez szükséges komplex térinformatikai adatbázis (Konkoly et al., 2017). 

Tehát a környezetalakítás esztétikai diagramján (lásd 1. ábra) a településkarakter 

meghatározása a szubjektív, egyéntől függő szabály nélküli rendszer irányában, míg a 

tájkarakter meghatározása az egzakt, tanítható szabályok szerinti rendszer irányában 

helyezkedik el.  

A településkép karakterek meghatározása – a rendezési tervekkel való szoros kapcsolat 

miatt – több település esetében tartalmazzák a jövőbeli fejlesztési, illetve átalakuló 

területekre vonatkozó esztétikai követelményeket is, ezzel befolyásolva a jövőbeli építési 

tevékenységet. A Kézikönyveknek önálló fejezete lehet, a fejlesztési területek beépítési 

terve. A tájkarakter-típusok meghatározása országos adatbázisok felhasználásával 

készül, az adatbázisokban rögzített fizikai állapot alapján és alapvetően törekszik minél 
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inkább objektív módon meghatározni az indikátorokat. A több mint harminc lehatároló 

indikátor természeti, antropogén, felszínborítási (komplex) és percepcionális tematikus 

indikátorcsoportokba tagolt. Az indikátorok a kapott részeredmények alapján két 

csoportba tagolódtak tovább: egy részük a jellegindikátorok leképzését, másik részük 

leíró indikátorként az alátámasztást segítik (Csőszi et al., 2019). Ezek egymásra 

vetítésével lehetséges a mozaikegységek lehatárolása, amelyek összevonása alapján 

azonosíthatók a tájkarakter-területek. Majd ezek alapján lesznek lehatárolhatók a 

beavatkozást igénylő területek, valamint megfogalmazhatók a tájkezelési,  

-védelmi és -fejlesztési javaslatok és a hatósági folyamatokat kiegészítő módszertani 

keretek. Tehát nem fogadja el tényként a tervelőzményekben rögzített tájalakítási 

döntéseket, hanem a komplex szempontrendszerű vizsgálatok alapján kívánja 

felülvizsgálni azokat. 

A településképi települési lépték és a tájkarakter országos léptéke között helyezkedik el 

az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv regionális léptéke. A települési kézikönyvek 

elkészültét követően a Lechner Tudásközpont egy ún. 3D-alapú adat infrastruktúra 

kialakítása című projekt keretében felhívást tett közzé hét megjelölt tájegységre (Tokaj és 

környéke, Vértes, Pilis, Fertő-Hanság, Dél-Alföld, Mecsek, Őrség-Vend vidék) vonatkozóan 

az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvek elkészítésére. A projekt felhívása a 

tájegységek térképi lehatárolását és a kiválasztott vidékek indokolását nem tartalmazta, 

a megnevezés alatti pontos tartalom meghatározása a tervezők feladata volt. A tervezés 

eredményeként végül Tokaj, Pilis, Vértes, Dél-Alföld, Mecsek, Őrség, Szlovén Rába-vidék, 

Fertő és Hanság kézikönyve készült el, ezeket követte később a Szatmár-Beregi Építészeti 

Tájegységi Arculati Kézikönyv is. 

A tájegységi kézikönyvek a települési kézikönyvek módszertanát alkalmazva jöttek létre 

2018-ban, hasonló felépítéssel és terjedelemmel. A tájegységi kézikönyvekben jelentősen 

hangsúlyosabban jelenik meg a táj, a természeti környezet, azonban ennek mértéke 

dokumentumonként eltér. Több térségi kézikönyv megőrizte – a települési mintára – az 

erős építészeti vonatkozású tartalmat. Ezek a dokumentumok összegzik a tágegységre 

elkészült települési kézikönyvek tartalmát, kivonatolják az értékek és jellemzők térségi 

szintű összefonódását, ismétlődő építészeti stílusjegyek bemutatását, amelyek segítik az 

építtetők tájékoztatását és a fejlesztési döntések meghozatalát. Kolossa József 2019-es 

értékelése alapján a tájegységi kísérlet két korábbi kritikára ad válasz, amelyek szerint 

egyrészt a települési kézikönyvek nem tudják bemutatni a táji összefüggéseket, másrészt 

a kistelepülések esetén nehéz jó példát találni, így a közös inspiráció segítheti azok 

fejlesztéseit, értékőrzését is. Az eredmények tükrében további tájegységi kézikönyvek 

elkészítését tervezi, annak érdekében, hogy építészeti-tájépítészeti-városépítészeti 

minőségben jó példát a megyék adjanak (Kolossa, 2019). A kísérleti műfaj legitimálása 

érdekében 2019-ben módosították a településkép védelméről szóló törvényt, kiegészült 

az úgynevezett országos településkép-érvényesítési eszközökkel, kiemelten értékes 

területre egyedi kézikönyv készítését írhatja elő a kormány. A meglévő dokumentumok 

mellé tervezik elkészíteni a világörökségi területek és a Balaton kiemelt üdülőkörzet 

építészeti tájegységi arculati kézikönyveit is (3. ábra). 
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3. ábra: Építészeti tájegységi arculati kézikönyvek területe  

sárgával az elkészült, kékkel a tervezett kézikönyvek területe (Kolossa, 2019) 

 

4.2. Külföldi módszertan példák 

 

4.2.1. Angolszász módszertan 

 

A vonatkozó szakirodalmi előzmények közül ki kell emelni Gordon Cullen és Kevin Lynch 

munkásságát. A látványelemzések központjába mindkét alkotó a mozgást, a mozgás 

közbeni érzékelés fontosságát helyezte. Cullen elemzéseiben a mozgás közbeni városkép 

fizikai elemeit, míg Kevin Lynch a mentális lenyomatokat, a mozgás közbeni tájékozódási 

elemeket analizálta. Az angolszász országokban elsősorban az iránymutató, 

szemléletformáló dokumentumoknak van szerepe, amelyek a településkép alakítása 

kapcsán az épített környezet fizikai megjelenésére helyezik a hangsúlyt. Például a Cork 

Rural Design Guide: Building a New House in the Countryside című útmutató a mozaikos 

vidéki tájban elhelyezhető lakóépületekre ad alapelveket és jó példákat. A 

szemléletformálás részeként felhívja a figyelmet az építéstörténeti hagyomány 

tiszteletére és az arányok fontosságára. Az építészeti részletek előtt hangsúlyosan 

szerepel a kötetben a tájkép és táji adottságok megértésének fontossága, az épületek 

telepítési szempontja a környezet figyelembevételével, a kert és a növényzet 

kialakításának irányelvei és a kerítések, mint táji szegélyek szempontjai. A Cork County 

Council a design guide for residential estate development dokumentum az előző anyagot 

metodikailag kiegészítő szemléletformáló útmutató, amely az illeszkedés alapelvei, a 

vizuális és fizikai dizájn ismertetése mellett a funkcionális, városi működési 

szempontokat, szomszédsági helyzeteket vizsgálja és ezek alapján – esettanulmányokkal 

illusztrálva – határoz meg jó példákat a lakóterületek kialakítására vonatkozóan. A Desing 

Code Edinburgh Design Guidance az előző dokumentumhoz hasonló felvezetéssel 

kezdődik a tervezési alapelvek és jó dizájn meghatározásával, ezt követően – az előzőektől 
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eltérően – a tervezési elveket térségi kontextusba, majd helyi vonatkozásba helyezi. A 

fejlesztési tervekkel szoros kapcsolatban lévő, épített környezet fizikai megjelenésével 

foglalkozó tervezői kódex hangsúlya a beépítési vázlatok mellett a közösségi használatú 

terek kialakításához ad iránymutatást. 

A tájkép védelmét az építési beruházások során készítendő „Townscape and visual 

impact” biztosítja, amely a terület jelenlegi karakterének és vizuális érzékenységének 

bemutatása mellett a tervezett fejlesztés ismertetését és annak környezetre gyakorolt 

hatásának elemzését tartalmazza. Az angol városképvédelemnek hazánkban egyik 

legismertebb gyakorlata a The London Plan részét képező területi látványvédelem. A 

beruházások tájképi hatását komplex szempontrendszer szerint elemzi, ahol figyelembe 

veszi többek közt a városképi minőségre, a helyérzéskelésre, a kompozíció épségére, 

értékvédelmet, valamint megkülönbözteti a településképi hatást (townscape effect) a 

látvány megváltoztatásának mértékétől (visual effect). 

 

4.2.2. Osztrák, német és svájci módszertan 

 

A településkép formálásának más típusú szemléletformáló gyakorlata az Alsó-Ausztria 

Tartományi Hivatala által kiadott Nö gestalten, amely a hivatal ingyenes kiadványa. Az 

elmúlt 30 évben évente négy darab kiadványt jelentetett meg a hivatal, amelyekben 

építészeti jó példák, olvasói kérdésekre adott szakértői tanácsok és a minden évben 

lebonyolított Goldene Kelle (azaz „arany kőműveskanál”) díj adja a tartalmat. A szokásos 

kiadványok mellett tematikus számokat is megjelentetnek, mint például a kertek 

kialakítását, az új építkezéseket vagy a régi épületek felújítását tartalmazó útmutatókat. 

Ausztriában, például Steiermark tartományában emellett 1977 óta törvény is biztosítja a 

településkép védelmét, amelynek megtartásában a településképbizottság vesz részt, 

amely a tartományi kormány tanácsadó szerve (Walter, 1994). A steiermarki településkép 

törvény védelem alatt álló területekre írja elő a településképet meghatározó objektumok 

védelmét. A végrehajtás alapja a védett terület lehatárolása és a területre vonatkozó célok 

és intézkedések megfogalmazása, amelyhez szakvéleményt a településkép védelmi 

bizottság készít. A táji jelleg településképi jelentőségét figyelmen kívül hagyja a 

jogszabály; szabadterületen csak a közterületekre és azok berendezésére koncentrál, 

amelyet a törvény hatálya alá tartozó területen meg kell őrizni, vagy felújításkor az eredeti 

jellegnek megfelelően kell kialakítani. A szabályozás elsődlegesen az épületek 

megőrzéséről vagy a védett településképhez illeszkedő alakításáról rendelkezik. 

A Svájcban 1972 óta folyamatosan készülő és karbantartott ISOS – Bundesinvanter der 

schützenswerten Ortsblider der Schweiz von nationaler Bedeutung célja építészeti 

együttesek lehatárolása, védelmi zónák feltérképezése és ezek alapján városfenntartási 

tervek kidolgozása a svájci településekre. Az országos adatbázis online elérhető, 

településenként tartalmaz egy-egy azonos struktúrájú adatlap sorozat, amelynek első 

lapján a beépített terület tájképi megjelenése és a történeti térképek vonatkozó részlete 

kerül bemutatásra. Második lapon a jelentős látványokat és látványkapcsolatokat 

ismerteti térképen és fényképdokumentációval, a harmadik lapon térképi lehatárolással 

ismerteti a karakterterületeket, az épületcsoportokat, a tájképet meghatározó 
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objektumokat, a környezeti zónát és a háttérkörnyezetet. A negyedik lapon pedig az 

értékvédelmi, településképi szempontrendszereket összegző táblázat helyezkedik el, 

amelyen a térkép elemeinek vonatkozásában jelölik a szempontra gyakorolt hatást, 

érintettséget. Az azonos felépítésű és szempontrendszerű adatbázis és bemutatás által a 

települések egymással összevethetők, összehasonlíthatók. 

 

4.2.3. Olasz módszertan 

 

Olaszországban a „Piano Paesaggistico” (vagyis a „tájterv”) a regionális területi terv része. 

Lombardia tartomány terve helyi hatósági feladatként határozza meg a tájkép és 

építészeti minőség javítását, a tájérték tudatosságának erősítését a karakter megőrzése 

és az identitás védelme mellett. A tájvizsgálat jelentése lefedi az összes olyan beavatkozás 

vizsgálatát, amely befolyásolja a helyek és épületek külső megjelenését. (Piano 

Territoriale Regionale della Lombardia, 2010) Az Atlante Del Paesaggio Urbano Regione 

Basilicata a 80-as és 90-es évek aszimmetrikus tervezésének problémájára hívja fel a 

figyelmet. Az olasz gyakorlatban a várostervezés és a tájvédelem egymástól különálló 

folyamat volt, aminek következtében a települési szegélyek megbomlottak, a települések 

„befejezetlenné” váltak a tájban a városkörnyéki átalakulások által. A kisvárosok egyedi 

identitását, a helyi közösség és környezet közötti kapcsolatot gyengítette az a nemzeti 

politika, amely a gazdasági ingatlanfejlesztés érdekében kiterjeszthetővé tette a városi 

területeket. (Abate, 2012)18 A dokumentum a tartomány karakterterületeit az előzmény 

kutatásokra támaszkodva négy, a régió területére kiterjedő térkép kombinált összevetése 

alapján határolja le. Egymásra vetíti a talajadottságok, a földhasználat, a morfológia, és az 

ökológiai hálózat funkcionális sémája térképeit. Az atlasz, a lehatárolt területegységekre 

ajánlásokat fogalmaz meg az értékek helyreállítására, a táj javítását szolgáló 

beavatkozásokra és a fenntartható fejlődésre vonatkozóan. A táji elemzésből kiindulva az 

építészeti léptékig lebontva fogalmazza meg az ajánlásokat. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

A hazai gyakorlattal ellentétben a megismert külföldi eszközök jellemzően a települési 

közigazgatási terület helyett teljes megyére, országra vagy kiemelt értékvédelmi területre 

készülnek; illetve gyakorta alkalmazottak a tematikus kiadványok, amelyek legfőbb 

témája a szomszédsági viszonyok rendezése, az esetleges konfliktusok kezelése, az új 

épületek környezethez való illeszkedése és a közterületek kialakításának lehetőségei.  

A hazai folyamat is ennek a területiség irányába halad. A közigazgatási határoktól 

függetleníteni szükséges a szemléletformáló kézikönyvek területeit. A települési léptéken 

túl mutató tájegységi kézikönyvek fontos szerepet tölthetnek be az országos tájkarakter 

alapú tájtipizálás és a települési léptékű szemléletformáló kiadványok között. A köztes 

                                                        
18 Ehhez kapcsolódik Körmendy Imre által idézett Alberto Chiariotti gondolat, amely szerint nincs egységes terv 
a városról, és a város feloldódott a tájban. A városok elvesztették szimbolikus jelentőségüket a folytonos 
beépítés, terjeszkedés miatt. (Körmendy I., (2012) Élhető települési táj – Alapvetés. Élhető települési táj – 
településépítészeti tanulmányok 4D könyv, pp. 19-89.)  
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lépcsőt azonban nem csak területi vonatkozásban, de felépítésben és tartalomban is 

biztosítani kell.  

A célkitűzések között szerepel, hogy az új tájegységi kézikönyvek is széles társadalmi 

bevonással és partnerséggel készüljenek el. Mindemellett fontos lenne, hogy az új 

kézikönyvek már figyelembe vegyék a tájkarakter kutatás megállapításait, integrálják 

annak eredményeit a jó példák és ajánlások megfogalmazása során. Az építészeti 

megállapítások mellett hangsúlyosabban kellene megjelennie a tájkezelés, a 

tájfenntarthatóságának kérdéskörének is, mert a fejlesztés alatt napjainkban jellemzően 

urbanizációt, építkezéseket értenek, pedig sok térség esetében fontosabb lehet a 

revitálizáció. A jelenlegi társadalmi berendezkedéssel például a Balaton kiemelt 

üdülőkörzetében elterjedté vált, hogy a táj a profitszerzést, a városmarketing „hely brand” 

építését szolgálja (elsődleges üdülési szerepköre alapján) és a táj művelése, kezelése 

háttérbe szorul. A Káli Kör civil szervezet célja a Káli-medence tájvédelme, építészeti 

arculatának megőrzése. 2019-ben készített fókuszcsoportos interjú alapján a fejlődés 

megfelelő iránya a szerves életfejlődés, nem az anyagi tárgyak értéknövelése (4. ábra). „A 

meglévő épületek legyenek helyreállítva, nyíljon meg újra az iskola és legalább kétszáz 

háziállat legelje körbe a tájat.” (Káli Kör, 2019) 

 

 
4. ábra: Somogyi Győző Salföld festményének másolata (forrás: salfold.hu) 
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ABSTRACT 

Sustainable nutrition (SN) is one of the most popular topic of nutritional sciences and a 

globally important issue to ensure the future of the humanity. The aim of this study was 

to explore the practical applicability of SN and to analyze the acquired data. Our work 

proved that scores used for the evaluation of SN could give a clear measure for 

practitioners. We also found significant correlation between the total meat intake, dietary 

quality and ecological footprint but this should be proved on a bigger sample. 

 

Keywords: ecological footprint, dietary quality, sustainable nutrition, body composition 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Nowadays, one of the most trending topics of nutritional sciences is the SN. It is a complex 

and holistic nutritional approach that also includes the environmental considerations. SN 

is a part of the urgent global issue to transform the food chain to be more sustainable in 

order to nourish the growing population and lesser the burden of the environment [1]. 

Numerous reviews and articles focus on the different aspects of this topic; however, most 

of them approach from the theoretical aspects [2]. The assessment and optimization of SN 

is a recently forming methodology that aims to measure and optimize the diets from a 

holistic approach. For the assessment of healthiness and environmental impact of diets, 

dietary quality and sustainability scores are often applied [3], however, the methods differ 

depending on the analyzed population or individual and the ultimate scope of the study 

such as to lower the environmental impact or satisfy the minimal nutritional needs.  

2. AIMS 

The aim of this study was to explore the methodology of SN measurements on a practical 

example and to analyze the acquired data.  Thus, we can explore the possible practical 

application of this new approach of nutrition and dietetics practice. 

 

3. MATERIALS AND METHODS  
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We recruited the participants with and an online questionnaire (08/05/2020-

01/16/2020) that served a double role: data collecting and recruitment in the 

measurements. In the second round, 25 – out of 75 initial applier – adult and healthy 

people participated. The study included the collection and validation of dietary records of 

3 days and a body composition measurement. The dietary records were analyzed with 

NutriComp 5.0 DietCAD (NutriComp Bt., Budapest, Hungary) diet planning software to 

determine the nutritional intake data. We further processed the nutritional intake data 

and with algorithms we created a so-called dietary quality score (DQS). DQS is an often 

applied evaluating method in studies on SN and consist of the quality indicator nutrients. 

These nutrients can either be qualifying (i.e. beneficial) or dis-qualifying (i.e. non-

beneficial) based on the population intake level and their association with non-

communicable diseases. Their score value was calculated on the basis of the Hungarian 

recommended dietary intake values. In this study, we applied the same indicators as 

Masset and co-workers [4]. As a result, we could determine a dietary quality measure in 

the dimension of a score value. Besides, we used the dietary records to analyze the 

consumed food items from which we estimated the ecological footprint of diets by 

compiling our data with Barilla’s database [5].  In this case, we applied the real values of 

the participants’ diets in m2 global/kg food/ 3 days dimension as a measure. We also 

analyzed the body composition of the individuals by using InBody770 that can distinguish 

lean and adipose body tissues based on bioimpedance and we considered the fitness score 

as measure for this study. The variables (DQS, total meat intake, ecological footprint and 

fitness score) we included into the analyses were not gender-specific so that we did not 

have to further decrease the size of the sample. Instead, we based the comparison of 

descriptive results on the classification of plant-based and normal diet groups.  

4. RESULTS AND DISCUSSION  

The analyzed sample were 25 (7 male and 18 female) healthy adults between the age of 

18-59 (mean: 28). The statistical analyses were carried out with Jamovi 1.2. software [6]. 

The normality of variables were tested with Shapiro-Wilk test and its results were used 

to decide the applied “comparing means” (Student’s T, Mann-Whitney U) and correlation 

(Pearson’s and Spearman’s) tests. Between the normal and plant-based groups, there 

were significant differences in the means of ecological footprint, DQS, and total meat 

intake but not in the case of fitness score (Fig. 1-4.). It is considerable how the fitness 

scores were similar between the two groups while their total meat intake values were 

extremely different. The ecological footprint was lower while the DQS was higher in the 

plant-based group that suggest that their diet could be beneficial in both environmental 

impact and health aspects.  
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There were no significant correlations among fitness scores, DQS and ecological footprint 

(Pearson’s, p = > 0.05). However, there were significant results in case of total meat intake 

with DQS (-) and ecological footprint (+) (Spearman’s, p < 0.05)(Fig. 5-6.). These results 

suggest that a diet higher in meat can have a greater environmental impact and lower 

dietary quality. 

  

5. CONCLUSION  

Our work provided a methodology for the practical application of SN. The scores we used 

are suitable to give a clear and simple feedback about the dietary quality and ecological 

footprint of diets. This evaluation method could be applied by dietitian and nutritionist 
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practitioners. Our correlation analysis showed that high meat intake possibly lower the 

dietary quality and increase the ecological footprint, however, these results should be 

proved on a greater sample. 
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ABSTRACT 

Remote sensing is one of the key element of precision agriculture which develops rapidly 

even in viticulture. Special agricultural sensor designed for small UAV’s are one of the 

most effective tools today to take remote sensing measurements from vineyards. Because 

of that facts this article focusing to the on-site application and describe detailed 

experiences during the steps of the remote sensing procedures. Calculation and 

evaluation multiple agricultural index are necessary to demonstrate the effectiveness of 

the UAV remote sensing. 

 

Keywords: UAV, vegetation indices, remote sensing, index maps 

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND 

Remote sensing can be considered as an efficient tool for precision farming where the aim 

is the site-specific field management. Remote sensing has several methods. Satellite based 

remote sensing is the oldest one with reliable spectral data in the desired bands. 

Nowadays basic satellite data are available for everyone, but higher quality special 

vegetation indices can be requested for satellites as well against extra payment. UAV or 

commonly called drone based remote sensing is a subsection of aerial remote sensing [1]. 

Which are divided into 2 section to the fix winged drones and the multi rotor copters. 

Nowadays the quad and multicopters have the higher spectrum usability as well as 

agricultural and other sensor attachment possibilities. In agriculture the frequently used 

single sensors are the single NDVI, NDRE, and thermal cameras. For detailed maps the 

multispectral cameras are better as they usually have 5-6 separate lens and they collect 

the R-G-B bands totally separated. The best among the agricultural plant health 

monitoring sensors are the hyperspectrals which are able to collect the desired 

wavelengths as well as a dozen other bands which are useful for the grower [2]. In 

agricultural plant health monitoring the most effective spectrum is the Near infrared 

(NIR). The biggest portion of NIR reflectance is coming from the spongy mesophyll layer 

of the plant leaf which changes rapidly according to the health status of the plant. Even a 

small change in the reflectance could result in plant health issues. Spongy mesophyll layer 

contains bigger amount of water compared to another plant leaf structures which means 

that if the plant would suffer from water or nutrient stress the spongy mesophyll layer 

would be the first where the stress can be detected. 

mailto:vighmate98@gmail.com
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Figure 1.: Leaf-radiation interactions at microscopic level. The thickness of the arrows 
are proportional to the magnitude of the radiational fluxes [3] 

 

It is in important to note that NIR is not visible for human eye so in that and also many 

other cases the remote sensing technique can detect problems around 2 weeks earlier and 

this period the plants can be saved with bigger chances as if the problem will be visible 

for human eye that means a more serious stress or damage which made changing the 

palisade mesophyll layer and also the upper epidermis [3]. 

The first vegetation index was the RVI (Ratio Vegetation index) which is described with a 

formula RR/RNIR [4] which is one of the easiest calculable index but still providing reliable 

and precise plant health information’s. 

The most common agricultural index is the NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index). NDVI can be described with a formula (RNIR-RR) / (RNIR+RR) [5] which has detailed 

and better classified index value range compared to the previous vegetation indices. 

An upgrade of the NDVI is the OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index) where 

the soil adjusted means that an average reflectance of fertile soil which is 0,16 added to 

the denominator part of the NDVI equation and by that eliminating the soil reflectance 

caused disruption of the vegetation index values. This index was discovered by Rondeaux, 

et al in 1996 with a formula: (RNIR-RR) / (RNIR+RR+0,16) [6]. 

NIR based indices require special sensor designed for agricultural use but those who don’t 

have such an equipment still able to calculate several RGB based vegetation indices which 

also capable to show plant health issues in the culture. The first RGB based agricultural 

index appeared in 1979 when Tucker discovered the NGRDI (Normalized Green-Red 

Difference Index) [7] the formula which is very similar to the NDVI but instead of NIR it is 

using the reflectance of the Green band which showing changes much later compared to 

NIR reflectance but it is still effective for calculating approximate plant health and the 

equipment’s for that cost much less than special sensors.  

As an improvement of the NGRDI Gitelson et al. in 2002 subtracted the the reflectance of 

the Blue band from the denominator part of the formula resulting (RG-RR / RG+RR-RB) [8] 

which is called VARI (Visual Atmospheric Resistance Index) [8]. Next to NDVI maps it is 

frequently used by agronomist as some platforms such as Drone Deploy recommending 

the VARI from high resolution RGB maps [9].  
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The newest vegetation indices are the ones containing both the RGB and NIR spectrums. 

However, Gitelson, et al. made the first in 1996 which is the GNDVI (Green Normalized 

Difference Vegetation Index) [10] it is similar to NDVI but instead of the addition and 

subtraction of the RED band he used the Green and by that focusing to the opposite values 

compared to NDVI. The bigger part of the VNDVI’s are discovered by Wang et al. in 2017 

such as the Blue NDVI, Green-Blue NDVI, Red-Blue NDVI, PNDVI which contains the whole 

RGB spectrum as well as the NIR band. 

 2. AIMS 

Investigation of the advantages and disadvantages of UAV remote sensing in vineyards 

and evaluating the possibilities and methods of agricultural index extraction from aerial 

data&apos;s.  

 3. MATERIALS AND METHODS  

The experimental flights took place in two different vineyards in two different wine 

regions. At the Balaton-Felvidék wine region a 0,8 ha Welschriesling vineyard was 

examined in Monostorapáti where the row spacing is 2,2m and vine spacing is 0,9m. 

Training system is medium cordon with Teleki-Kober 5BB rootstock. The vineyard is 

conventionally managed and maintained. 

 

Figure 2.: Aerial photo of the vineyard at Monostorapáti mentioned in the experiment 
(Own photo) 

 

Another 1,4ha vineyard with different clones of Welschriesling cultivars was examined at 

the Badacsony wine region at the National Agricultural Research and Innovation Center’s 

Viticulture and Enology station.  

The scouting device was a DJI phantom 4 pro drone equipped with Sentera high precision 

NDVI single sensor. To ensure the safe and reliable flights the Phantom 4 pro is equipped 

with 5 directional obstacle avoidance system which contains forward, backward and 

downward vision sensor pairs which works similarly to human eye, at the bottom of the 

drone for further precision there are ultrasonic downward sensor pairs. On both sides of 

the aircraft IR sensors are active for obstacle sensing during low speed movements. The 

GNSS module is receiving information from the Russian GLONASS and the GPS from the 

US. This results a total of 55 earth orbiting satellites [11]. 



Ifjú Tehetségek Találkozója   SZIEntific Meeting of Young Researches 
 

Szent István Egyetem - 423 - 2020. december 7. 

The aircraft has an integrated RGB camera with a 3-axis gimbal. 20-megapixel camera 

with a sensor size of 1” CMOS with mechanical shutter captures high quality photos and 

videos with a resolution of 4866x3648 pixel ratio [12]. 

As an extension of the drone the Sentera true NDVI sensor is mounted and connected 

permanently to the rear. It has a 1,2-megapixel CMOS sensor with global shutter with 

1248 horizontal and 950 vertical pixel resolution, 60° degree horizontal and 47° degree 

vertical field of view, focal length is 4,14mm. The sensor has a precise band separator 

which ensures the clean separation of the NIR and RED bands. It has an own firmware 

which receives position and other flight data from the drone’s IMU unit, furthermore it 

has an own removable memory card where all the snapshots and important flight 

information’s are saved [13]. 

 

 

Figure 3.: Details of the DJI Phantom 4 pro drone (Own photo) 

 

In Monostorapáti the first flight was on the 2nd of September 2020 and then on the 14th of 

September 2020. For comparison we made a flight on the 2nd of September 2020 in 

Badacsony as well. For mission planning we used the sentera field agent mobile 

application version 4.3.3 [14] where we set manually all the flight settings: like altitude 

28m, side and front overlap 80%, GSD 2,5cm/px, aircraft speed 5m/s, integrated camera 

gimbal angle to nadir (-90°). The application calculated based on the given data&apos;s 

that the drone will fly during 15 minute and by that time it will cover 1 ha with georeffered 

photos. After the input of the desired parameters it is required to set the field boundary. 

However, the drone is equipped with obstacle avoidance system if it senses an obstacle 

the system will automatically stop the drone and not let it closer to the obstacle this may 

result a missing waypoint. That’s why it is crucial to walk through the chosen field for 

aerial survey before fly it. Then by knowing all the hot spots of the field then it is time to 

adjust the boundaries of the flight in the application. Scouting row crops, orchards and 

vineyards it is suggested to set the flight direction with the rows at least during the first 

missions. As later improving a base map different quality improvement flights can be 

made with lower gimbal pitch and for example against the rows flight direction. After 

connecting the drone to the application if all the internal check is complete the drone will 

fly the previously set route automatically.  

After the flight the difficult part is coming as single pictures from the field don’t really 

worth the drone operation.  

For data processing we used the Drone Deploy online platform where the processing itself 

was done in the cloud. For higher quality and detailed processing the PIX4D software’s 

trial period [15] was used which requires a high capacity desktop computer. To better 
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indicate of the processing results and creating further indices with raster calculator we 

used the QGIS freely available software [16]. 

 4. RESULTS AND DISCUSSION  

The aerial mapping resulted 536 RGB and 534 NIR and RED images in Monostorapáti 

02.09.2020 and on the same date in Badacsony the similarly set flight resulted 544 RGB 

and 544 NIR and RED images. After processing the results are high resolution individual 

RGB and NDVI maps. The NDVI map shows clear differences between reflection of 

different site of the vineyard which may indicate a missing or unhealthy vine. 

Furthermore, the inter-row weed coverage and evaluation of the effectiveness of soil 

management is also possible with NDVI maps. It is highly suggested to take RGB maps 

simultaneously with NDVI or other vegetation index maps to validate the index map. In 

our example we made georeferred rectangular polygons on top of the NDVI layer in the 

QGIS software to count precisely the missing vines and the breakages in the canopy. 

On that shapefile we made 106 polygon all indicating low NDVI values checking their 

validity by putting the RGB layer below the shapefile layer clearly shows that the bigger 

portion of the marked areas cannot considered missing vines but surely breakages on the 

canopy as the training system in Monostorapáti was optimized for machine harvest and 

by that the cordon arms going against the poles and not passing by which could result 

vibration lost during harvest as all the vibration frequency would be taken up by the poles 

instead of the vine and it would remain unharvested a solution to avoid this is to train the 

cordon arm in the opposite direction from the poles. Our survey from 14th of September 

shows that the aerial surveys are very sensitive for shadows as it is highly effects the 

reflectance values of the different sites. However there are multiple differences in the 

maps such as the climatic conditions was rainy and moderate on 2nd of September and 

from that till the 14th of September there was no precipitation and the weather was quite 

warm that resulted that the grass around the vineyard produced minimal NDVI values 

which means it is highly stressed, most probably suffering irreversibly.  

 

 

Figure 4A-B.: A: 02.09.2020 NDVI map from Monostorapáti and B: 14.09.2020 NDVI map 
from Monostorapáti calculated with PIX4D application (Own map) 

As a result, it also came out that aerial maps are not 100% effective in missing wine 

calculation and precise vine health indication as for example in Badacsony where the 
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workers during shoot positioning folded the shoots above a neighbouring missing vine 

which is from above showing a continuous canopy without any extreme NDVI values. So 

counting the missing vines are effective with aerial solutions just after pruning with RGB 

and Elevation maps. 

With the help of the raster calculator of the QGIS we have calculated the following RGB 

based indices: VARI, RGBVI, NGRDI, GLI, TGI.  

From NIR and RED based indices we have calculated the NDVI, RVI, OSAVI. From the 

Visible NDVI indices which are the most complex as they are containing the visible 

spectrum from the RGB sensor and the Near infrared and Red from the Sentera sensor, 

we made maps with GNDVI, GBNDVI, PNDVI. 

 5. CONCLUSION  

In our opinion remote sensing data are so variable as during evaluation it is important to 

check multiple kind of indices and compare them. Our experiment shows the effectivity of 

the RGB and NDVI sensor together in an aerial platform in that case an UAV. However, in 

the case of vineyard scouting it is difficult to acquire 100% true values as it is hard to 

capture the sides of each row. we think for an overview in different perspectives of the 

vineyard with multiple kind of plant health data its worth to deal with UAV based remote 

sensing 
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ABSTRACT  

Apricot is one of the most important stone fruits in the world. Non-destructive techniques, 

like near infrared (NIR) spectroscopy, are increasingly used to determine the 

physiological state and quality of such fruits. The aim of the present research was to 

employ NIR spectroscopy and chemometrics, namely principal component analysis 

(PCA), linear discriminant analysis (LDA) partial least squares regression (PLSR) to 

classify apricot fruit based on cultivar, maturity, storage time, and to predict 

physicochemical attributes, such as firmness, L* a* b* values, normalized difference 

vegetation index (NDVI), normalized anthocyanin index (NAI), soluble solid content (SSC) 

and pH. Classification models by cultivar, maturity, and storage time showed varying 

accuracy. L*, b*, and pH values could be predicted with PLSR using NIR, when the RCV2 and 

RMSECV values were between 0.36-0.54 and 0.59-3.42, respectively. The developed 

models require further optimization with wider natural variability of the fruits and higher 

sample numbers.  

Keywords: Apricot, physicochemical properties, NIR spectroscopy, chemometrics  

1. INTRODUCTION, PROFESSIONAL BACKGROUND  

Apricot is an important stone fruit with an annual production of 3.8 million tons [1]. The 

most cultivated apricot varieties belong to Prunus armeniaca L. It satisfies the latest 

nutritional trends due to its moderate energy, high dietary fiber, antioxidant and mineral 

content. Consumers prefer high-quality, flavor-rich varieties, and the sugar-acid ratio of 

which is one of the most important characteristics, besides firmness and attractiveness 

[2]. In the determination of the physiological state and physicochemical traits of fruits, the 

use of methods that examine samples as a whole in a “fingerprint” approach, is 

widespread, thereby, determination and intervention can come to fruition in a fast, non-

destructive and even on-the-spot manner [3]. Near-infrared (NIR) spectroscopy in 

combination with chemometric methods has been used effectively to predict fruit quality, 

namely soluble solid content, titratable acidity, firmness [4], skin color [5,6] and also to 

discriminate sweet and non-sweet nectarines [7] and to predict the days before decay of 

peach [8].  
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2. AIMS  

The aim of the research was to develop correlative models that contribute to the rapid 

and accurate determination of certain physicochemical attributes of apricots of different 

varieties, different ripening stages and batches of apricots stored for different periods of 

time.  

3. MATERIALS AND METHODS  

3.1. Test samples  

Different varieties of apricots (Bergeron, Bergerouge, Zebra) were used in the 

investigations. The fruits were of different maturity stages on the time of harvest 

(tendering, ripe for consumption and ripe for processing). The fruits were analyzed on 

the day of harvest and the group of ripe for processing were subjected to analysis after 

one and two weeks of storage. A total of 25 fruits per variety were examined using five 

fruits per each treatment group resulting in a total of 75 fruits.  

3.2. Determination of physicochemical properties  

Among the physical parameters, firmness and CIE L* a* b* values were measured, 

normalized difference vegetation index (NDVI) and normalized anthocyanin index (NAI) 

were also specified. Among the chemical traits, soluble solid content (in °brix) and pH 

were determined. The mentioned tests were performed twice on each fruit, on the 

greener and redder sides.  

3.3. Near infrared spectroscopic analysis  

The spectral data were collected in the wavelength range of 1000–2500 nm with an PMC 

Spectralyzer 10-25 infrared spectrophotometer. Each sample was measured three times, 

once on the greener side, once on the redder side and once on cut fruit surface.  

3.4. Data analysis  

Before actual data analysis, the recorded NIR spectra were pretreated between 1000-

1600 nm with Savitzky-Golay smoothing filter (2nd order polynomial, 13 points), the 

pretreatment was further optimized by the following methods: multiplicative scatter 

correction (MSC), standard normal variate (SNV), 1st or 2nd derivative using the Savitzky-

Golay filter with 2nd order polynomial and 13 or 17 points. Principal component analysis 

(PCA) was employed to detect outliers and to reduce the initial data matrix. Linear 

discriminant analysis (LDA) models were built for classification according to apricot 

varieties, maturities, and storage time. Partial least squares regression (PLSR) models 

were developed to predict the aforementioned physicochemical parameters by 

measurement sides. The models were tested with leave-one-out validation. The PLSR 
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model fit was described by the coefficients of determination (R2) and the root mean 

square error (RMSE) during model calibration (C) and validation (CV). 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

In terms of the accuracy of the LDA models, the combination of Savitzky-Golay smoothing 

(2nd order polynomial, 13 points) and 1st derivative (2nd order polynomial, 13 points) 

pretreatments proved to be the most efficient. In these cases, the average correct 

classification of the apricot varieties was 75 and 68.87% in recognition and prediction 

(Figure 1a). The classification accuracies of fruit maturity were between 68.35-88.36% 

for model building and 33.3-56.66% for validation, by cultivar (Figure 1b). 

Misclassification was mostly in the case of Zebra cultivar. For different cultivars, the 

storage time was distinguished by LDA with 78.32 to 100% accuracy during model 

construction, and with 76.78 to 83.4% accuracy during validation (Figure 1c).  

 

Figure 3. LDA classification of the fruit samples using their NIR spectra based 
on a) apricot variety; b) fruit maturity; c) storage time  

The PLSR models developed to predict various physicochemical parameters of apricots 

performed rather poorly. In general, L*, b*, and pH values could be estimated, when the 

RCV2 and RMSECV values were between 0.36-0.54 and 0.59-3.42, respectively (Table 1). 

The pH could be estimated from all sides (greener, redder, greener + redder, cut surface), 
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but most accurately from the cut fruit surface with1st derivative (2nd order polynomial, 17 

points) pretreatment.  

Table 2.  NIR spectroscopy-based PLSR prediction of some selected physicochemical 

parameters of apricot  

Property Measurement side Components RC2 RMSEC RCV2 RMSECV N 

L* Redder 3 0.48 3.16 0.39 3.42 75  

b* Redder 3 0.45 2.92 0.36 3.16 75 

pH Cut surface 10 0.76 0.43 0.54 0.59 75  

RC2, RCV2 — Coefficient of determination of model calibration and cross-validation; RMSEC, RMSECV — Root mean square 
error of model calibration and cross-validation; N — Sample count  

5. CONCLUSION  

The study aimed to construct LDA and PLSR models on NIR spectra of apricots to predict 

apricot cultivar, maturity, storage time and numerous physicochemical quality attributes. 

According to prior publications, NIR spectroscopy is suitable for conducting such 

research. After multiple spectral pretreatments, NIR spectroscopy proved to be effective 

in classification. The parameter estimation PLSR models performed rather feeble, this can 

be explained by the relatively low natural variability of the tested fruits and the small 

sample number. However, based on our experimental results, further optimization is 

required, both in experimental design and data evaluation.  
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1. INTRODUCTION 

Lignocellulosic biomass is considered an important and renewable resource for the 

modern industry in many aspects due to its great availability. To convert lignocellulose 

into valuable results, enzymatic activities were utilized in the biological pretreatment to 

break up the recalcitrant structure of lignocellulose materials. Aspergillus niger 

filamentous fungi was studied in the pretreatment of wheat bran in solid stage 

fermentation [1]. Several attempts have been reported to enhance the degradation 

efficiency of lignocellulose such as genetic engineering or applying biotechnological tools 

[2]. Another promising approach to enhance the biodegradation capacity of fungi is 

supplementation of macronutrients such as carbon source, nitrogen source, and 

micronutrients like mineral salts in media, which stimulate the metabolic pathway 

towards goal products [3]. In this study, two different substrates as cellulose powder and 

wheat bran were investigated to explore the effect of various supplements including 

carbon source, nitrogen source, and mineral salts in the fungal pretreatment.  

2. MATERIALS AND METHODS 

Materials: Aspergillus niger F.00632 (NCAIM), wheat bran (Denes-Natural Kft, Pecs, 

Hungary) 

Biological pretreatment: various supplements as cellulose powder (1%w/w), ammonium 

chloride(2%w/w), mineral salts (2.0g/L NaNO3, 1.0g/L KH2PO4, 0.5g/L MgSO4, 0.5g/L 

KCl) were added in 150ml acetate buffer pH 4.0 containing 3g substrate (gds). After 

autoclaved at 121oC in 20 min and cooled, 5-day old Aspergillus niger F.00632 strain grew 

on YPD agar slant was added to the culture medium at the concentration of 105 

conidia/gds. Then flasks were inoculated at 30oC for 7 days under static conditions. 

Sample was taken every 24 hours. 

Determination: Reducing sugar concentration was determined by Somoyi-Nelson 

methods using glucose as standard compound; the amount of fraction of soluble 

carbobydrates was analyzed by High performance liquid chromatography HPLC. 
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3. RESULTS 

The optimized time for the pretreatment by Aspergillus niger was different according to 

the specific substrate and type of supplements. Using cellulose powder as sole substrate, 

the reducing sugar reached the peak on the 1st day of pretreatment without supplement 

(12.494mg/gds), and on the 5th day when adding mineral salts (11.868mg/gds) before 

diminishing. The mycelial growth was unclearly observed in flasks containing cellulose as 

the sole substrate, indicating the negligible breakdown of polysaccharides into 

fermentable sugars. Meanwhiles, Aspergillus strain grew rapidly on wheat bran 

substrates, secreted hydrolysis enzymes to convert the recalcitrance structure of 

lignocellulose into different fractions of carbohydrates. The maximum of reducing sugars 

was obtained after 48hr with the addition of mineral salts (367mg/gds). Fungal 

pretreatment of wheat bran in the absence of mineral salts can be improved by the 

addition of cellulose powder, however nitrogen source was proved not to support the 

degradation of wheat bran, resulted in the low reducing sugar measured. The previous 

finding of Wang et al. [4] also proved the negative effect of NH4Cl as a nitrogen source on 

the growth of Aspergillus flavus within 6 days of treatment. The combination of carbon 

and nitrogen source did not improve the degradation efficiency of wheat bran. Regarding 

glucose production, mineral salts accounted for the high conversion rate of disaccharides 

to monosaccharides. Cellulose powder was a promising candidate that gave the 

improvement of glucose yield instead of mineral salts. Nitrogen gave no significant 

innovation for the biodegradation of wheat bran.  

Our results are preliminary but may serve very good base for development of biological 

pretreatment technology for processing lignocellulic biomass.    
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ABSTRACT 

Beetroot is one of the most globally consumed vegetables; although, their known 

auspicious nutritional values especially from waste parts are limited. In this study, 

specific compound extractions from the peel of Detroit type dark beetroot (Beta Vulgaris 

L.) were obtained with 20 % isopropanol (1:10, peel to solvent ratio) at varied processing 

temperatures in the range of 20 °C, 30 °C, 40 °C and 50 °C. Samples were collected at 

interval processing time (15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 75 min) until the end of 90 

minutes of extraction. Spectrophotometric analysis measurements delivered of betalains 

at maximum amounts were of compositions: betaxanthin (101.9 mg/L), betacyanin 

(181.13 mg/L), total phenolic compounds (257.68 mg/L) and antioxidant activity 

(1065.36 mg/L) at 30°C of extended extraction time of 90 min. From the ongoing analogy 

of the study, our observations will be helpful for food waste management as investigations 

have been based on the waste part (peel) of beetroot. 

Keywords : Beetroot peel, isopropanol, betalains, phenolics, antioxidants   

INTRODUCTION 

Food waste management has evolved through several decades in reducing the 

waste discharges from the agro-industries with a conscious increase of its value in recent 

days partly due to the focus on the volarization of bioactive compounds. High efforts have 

been put on the recycling of the food wastes in several ways but, meanwhile, the recovery 

of bioactive compounds with minimal cost to compensate the whole process is still 

challenging.  

Betalain is a water-soluble natural colour compound which theoretically composes 

of yellow betaxanthin and red-violet betacyanin compounds; hence, those can be easily 

extracted by water or aqueous alcoholic solvents by conventional way [1]. Among several 

species, from which betalains are extractable, Beta vulgaris and Opuntia or 

Pitaya/Pitahaya are prominent [2]. The color compounds extraction from them with 

different types of methods and solvents have recently been innovated [3-6. 

Beetroots (Beta vulgaris L.) have attracted attention lately, due to their enrichment 

in those natural colour compounds which in turn exhibit antiradical activity. Aside from 

that, beetroots are the chief source of sugar, micro and macro elements, vitamins (mainly 

vitamin C) and minerals. Their considerable amounts of folic acid and carotenoids make 
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them superior compared to other vegetables [7]. Among several studies, the recovery of 

phytochemicals from waste parts of the beets is still countable. In this study, alcoholic 

solvent (isopropanol) extraction of betalain and phenolic compounds with their radical 

scavenging activity were focused. 

MATERIAL AND METHODS 

Extractions of phytochemicals were achieved from the peels of dark beetroots 

(Detroit type). Fresh beets were picked up from the local supermarket and cleaned 

carefully to remove dust and hairs. By then, the processing was started with peeling, 

grinding the peels, weighing them followed by extraction, centrifugation of the extracts 

and spectrophotometric analysis were performed simultaneously. 

Continuous extraction processes were accomplished with 20 % isopropanol 

solvent (1:10, peel to solvent ratio), and at various processing temperatures of 20 °C, 30 

°C, 40 °C and 50 °C. Sample collections were performed at the interval processing time of 

15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min and up to 90 minutes when the extraction process 

was finished. Thereafter, phytochemicals in the sample extracts were quantified 

spectrophotometrically using Genesys 5 UV visible spectrophotometer. Subsequently, 

analytical measurements were employed to quantify and identify resulted samples: Folin-

Ciocalteu for total phenolic compounds (TPC) and Ferric Reducing Antioxidant Power 

(FRAP) for antioxidant activity (AA). Herein, presences of betaxanthin (BX) and 

betacyanin (BC) colour compounds were detected at 480 nm and 535 nm whereas TPC 

and AA were investigated at 760 nm and 593 nm with triplication, respectively [8].  

RESULTS AND DISCUSSION  

From the spectrophotometric analysis, the amount of betalains recovered in the 

collected samples within the extraction process increased gradually with time from 15 

minutes up to 90 minutes. In the case of betaxanthin, the recovered amounts throughout 

the extraction (15 min to 90 min) were in the range of 16.17 mg/L to 49.79 mg/L, 64.42 

mg/L to 101.9 mg/L, 49.54 mg/L to 69.04 mg/L and 53.13 mg/L to 69.3 mg/L at 20°C, 

30°C, 40°C and 50°C (Figure 1(A)), respectively whilst betacyanin was recovered in the 

following ranges; 35.57 mg/L to 99.73 mg/L at 20°C, 134.2 mg/L to 181.13 mg/L at 30°C, 

82.87 mg/L to 127.6 mg/L at 40°C, and 101.57 mg/L to 123.93 mg/L at 50°C (Figure 1(B)). 

Overall, the greatest amounts of betalains were detected at 30°C amongst the operation 

temperatures accompanied by 90 min of extraction time. In the same vein, the minimum 

amount of phenolic compounds in the extracts was observed at 20°C within 15 min of 

extraction time which later on increased continuously with wider extraction period. 

However, reduction in the amount of phenolic compounds was experienced in the longer 

extraction time with elevated temperature. At this point, the maximum recovery amount 

of phenolic compounds, that is 257.68 mg/L, was observed after 90 min of extraction time 

at 30°C (Figure 1(C)). Similarly, antioxidant activity was found to be highest (1065.36 

mg/L) under the same trend of process conditions (Figure 1(D)). Since the temperature 
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above 30°C led to the deduction of the amount of studied bioactive compounds, those 

results are revealing the thermal stability of antioxidant rich bioactive compounds which 

specifically are present in the beetroot peel [1,9]. Furthermore, correlations between 

desired compounds were satisfactory with R2 values of 0.98 between betaxanthin and 

betacyanin, 0.98 between betaxanthin and AA, 0.96 between betacyanin and AA, and 0.91 

between TPC and AA, respectively (Figure 2). This is the proof of antiradical scavenging 

activity of bioactive compounds especially betalains and phenolics, those exit in the peel 

of the Detroit type beetroot, which is in accordance with the observation of Bazaria and 

coworkers [10]. 

 

 

 

Figure 1 Recovered amounts of respective bioactive compounds 
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Figure 2 Correlational tests between the targeted bioactive compounds 

CONCLUSION 

 From an overall point of view, 30°C of extraction time brought maximum amounts 

of betaxanthin (101.9 mg/L), betacyanin (181.13 mg/L), total phenolic compounds 

(257.68 mg/L) and antioxidant activity (1065.36 mg/L) at the extended extraction time 

of 90 min. Besides, strong antiradical scavenging activities of the phytochemicals were 

proved by high R2 values. Based on these results, our observations as part of the 

conclusion will be helpful for food waste management as paramount tools in 

authenticating the versatility of beetroot waste area specificity in the enrichment of their 

bioactive compound extracts.  
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