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A regionális fejlődés és a táj teljesítő képessége a kassai kerületben
Dušan Barabas
A táj teljesítőképességének, a táj potenciáljának fogalmát használjuk fel a kassai kerület
természeti potenciáljának elemzésekor. Elsősorban a mezőgazdasági teljesítőképesség jellemzőit
mutatjuk be. Ez az elemzési mód lehetővé teszi a táj tagoltságának föltárását és segít értelmezni
a táj egyes részeinek hasznosítási lehetőségeit. A kassai kerület regionális fejlődésének
tervezésekor figyelembe kell venni a táj sokszínűségét.
Bevezetés
A terület betelepülése szorosan összefüggött, és ma is összefügg a táj felhasználásával. Arról
van szó, hogy minden táj felkínál valamit az ott lakó ember számára, biztosítja az emberi élet
társadalmi-szociális feltételeit. A táj kínálata az a fogalom, amelyet napjainkban módfelett
használunk. Ebből indul ki a táj értékelése, amelynek célja a táj teljesértékű és hatékony
felhasználása a tájrendszer stabilitásának megbontása nélkül. Az értékelés célja a természet
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rendszerébe való belépés biztosítása a tájban végbemenő önszabályozás és a dinamikus
homeosztázis folyamatának fenntartása mellett.
A kiinduló fogalom, amelyből mindent származtatunk, a táj potenciálja, a táj
teljesítőképessége. A tájpotenciált mint fogalmat Neef definálta 1966-ban. Ezzel foglalta össze a
táj tulajdonságainak összességét, amely előfeltételét képezi a gazdasági hasznosítás minden
fajtájának. Mivel később több természeti képességet határoztak meg, szükségessé válik körülírni
a választott területet. Dolgozatunkban természeti potenciálról, természeti teljesítőképességről
lesz szó. Minden földrajzi tér természeti teljesítőképessége olyan tényező, amelyből az illető
terület többi potenciálja is származik. Egy következetes elemzés a tájra történelmi szempontból
is tekintettel van, és így nézve a terület többi képessége csak részhalmaza a természeti
potenciálnak. A népesség növekedése, a természet teljesítőképességébe való beavatkozások,
valamint az ökológiai katasztrófák veszélye kikényszerítette a tájpotenciál definálását. Ezt úgy
értelmezzük mint a táj hasznosításának előfeltételét, mert az ember igényét fejezi ki. A fogalom
meghaladja a természeti kereteket, és hatása megnyilvánul a természetben és a társadalmigazdasági szférában (Drdoš et al. 1979, 1980; Mazúr a Drdoš 1984). A természeti potenciálban
hangsúlyosan jelenik meg a táj védelme. Ebből következik, hogy a természeti potenciált a tájra
vonatkoztatva is értelmezzük, amely fogalom a tájban bekövetkezett visszafordíthatatlan
változások kivételével minden más jelenség esetében használható. A természeti potenciál
figyelembe vétele korlátozza a föld kihasználását, tükrözi a vizsgált terület történelmi fejlődését,
sejteti a képesség egyéb fajtáját is, például a mezőgazdasági teljesítőképességet.
A dolgozat célja a kassai kerület mezőgazdasági teljesítőképességének elemzése az egyes
telekkönyvi területek statisztikai adatai alapján. A 2000. év adataiból feldolgoztuk a szántóföldi
adatokat, a tartós füves növényállomány, valamint a katasztrális terület összességi adatait. Az
adatokat a számítógépes Kokeš- és a Microsoft Excel program segítségével dolgoztuk föl.
Eredmények
A kassai kerület földhasznosításának adatait értékelve a térkép megrajzolásakor a szántóföld
méretét vizsgáltuk a települések egyenkénti kataszterében. A szántóföld és a kataszteri terület
aránya tükrözi az egyre rosszabbodó feltételeket a kerület mezőgazdasági potenciáljának
kihasználására. Feltételeztük, hogy a mezőgazdaságot érintő rosszabbodó feltételek a másik
oldalon emelni fogják a terület teljesítőképességét a természet védelmére, ami egyúttal a
rekreációs potenciál növekedését is jelentené, esetleg a víz tartalékkészletének potencálját is. A
szándékosan sematizált ábrázolás lehetővé teszi a terület jövőbeni kilátásaira való utalást, de ez
torzítja a valóságot. Ezért jónak láttuk elemezni a földhasználat másik módját, a szántóföld és a
tartósan füves növényállomány arányát. Ez a mutató kiegészíti a szántóföld és az egész
kataszteri terület arányának mutatóját.
A szántóföld és a teljes kataszteri terület aránya alapján megállapíthatjuk, hogy az egész
kerület katasztereiben kis mennyiségben képviselve van a szántóföld. Kontinuális területről van
szó, amelyet nagyon egyszerű szerkezet jellemez jelentékenyebb anomália nélkül.
A kassai kerület nyugati részén, amely földtani-geomorfológiai szempontból nagyon
sokszínű, jellemzően alacsony a mezőgazdasági ponetciál, de igen jenlentős a rekreációs
potenciál. Hasonló karakterrel rendelkezik a Vihorlát- és a Szalánci hegy déli-területe is.
Általában magasabb természetvédelmi fokú területekről van szó, melyek madárlaktaterületeknek vannak jelölve. Bizonyos eltérés csak a mecenzéfi területen van, amelynek a
karaktere teljesen más. Erre a területre hatással vannak az árvizek és az alámosások, amelyeket a
talajvíz magas szintje határoz meg. A szántóföld és a összes kataszteri terület koefficiens aránya
0 és 0.4 között mozog.
A szántóföld és a teljes kataszteri terület 0,4 és 0,6 koefficiens szintje a kassai-katlan északi
részén és a Kelet-Szlovák Alföld déli részén van jelen, amelyekre az extrém morfometrikus
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paraméterek, esetleg a magasabb talajvíz-szint jellemző, és ezért itt a szántóföld kisebb
mértékben van jelen. Esetleg bortermő vidékek területeiről lehet szó, amelyeket az értékelésnél
nem vettünk figyelembe.
A kassai-körzet utolsó kategóriájába olyan területek tartoznak, ahol a koefficiensek értékei
0,6 és 1 közé tartoznak. Olyan kategóriáról van szó, ahol képviselve van a kelet-szlovákiai
dombvidék és részben a Medzev-dombvidéke is. A bemutatott értékek alapján készült az 1.
ábra.
A terület természeti potenciál szerinti tagolása a térképen jól érzékelteti a táj változatosságát,
és rámutat az egyes részek fejlődési lehetőségeire, lehetővé teszi a jövőképek fölrajzolását is.

1 ábra: A termőterület aránya a kassai kerületben a telekkönyvi kataszter szerint
Forrás: Saját szerkesztés
A 2. ábra a szántóföld arányát ábrázolja a tartós füves növényállományhoz viszonyítva
(továbbiakban: TFN).
A koefficiensek értékét három csoportba osztottuk. Az így kapott adatok alapján
megállapítható, hogy a vizsgált területen jelentős különbségek vannak. Az egyik típusba az
extrém morfometrikus jellemzőkkel bíró területrészek kerültek, ahol a szántóföld képviselete 0
és 0,5 között van. Ezek túlnyomórészt a kassai kerület nyugati részén fekszenek. Ennél a
kategóriánál feltételezzük az idegenforgalmi jellegű hasznosítást. Ezek a koefficiens értékek arra
utalnak, hogy a mezőgazdaság átalakulása hatással lehetett a táj hasznosítására, ami a szántóföld
területének szűkülését eredményezte. Elsősorban a kassai kerület kevésbé fejlett
peremterületeiről van szó.
A második típusba az átmeneti területrészek kerültek, ahol a szántóföld és a TFN aránya 0,5
és 1 között található. Ilyen értékkel bíró területrészeket a kassai-katlannál lehet látni. Név szerint
a Vihorlátról, Kassa környékéről és Csetnekről (Štítnik) van szó. Itt a szántóföld nagyobb aránya
jellemző a TFN-nel szemben. Az alacsonyabban fekvő területek hydrológiai viszonyai láthatóan
deformálják a mezőgazdasági táj éghajlati potenciálját.
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2. ábra: A legelők aránya a kassai kerületben a telekkönyvi kataszter szerint
Forrás: Saját szerkesztés
Végül a harmadik típusba azok a területek kerültek, ahol a szántóföld és a TFN aránya
nagyobb mint 1, tehát a szántóföld van túlsúlyban, sőt néhány esetben többszörös aránnyal. Ez a
kategória a természeti potenciálon túl függ a nagyobb települések közelségétől is, mert itt
nagyobb az igény a szántóföldi termékekre.
Befejezés
Az eddigieket továbbgondolva azt állapíthatjuk meg, hogy a regionális fejlődés
szempontjából a kassai körzetet három részre tagolható.
Az egyik a kerület nyugati része, ahol a területre az extrém morfometrikus tulajdonság
jellemző. Ez összefüggésben van a történelmi hagyományokkal, a fa-, valamint az
érckitermeléssel. Manapság a fejtőipar és a feldolgozóipar válságának, átalakulásának
következménye a magas munkanélküliség. Ezen a területen az idegenforgalom különböző
ágazatainak formáiról lehet szó magas potenciállal.
A második a kassai-katlan területe, ahol a legjellemzőbb az ipar ma is szakadatlan fejlődése.
Ez elsősorban feldolgozóipar, és az iskolázott munkaerő meglétére támaszkodik, kihasználva a
munkaerő közelségét, illetve pótlási lehetőségét Eperjes (Prešov) város környékéről.
A kassai kerület harmadik jellegzetes tájfajtája a Kelet-Szlovákiai Alföld, ahol a
mezőgazdasághoz kötődő gazdag hagyományokkal, és a mezőgazdaság fejlődéséhez szükséges
potenciállal találkozunk. Az ország szempontjából fekvése periférikus, sőt a szomszédos
Magyarország és Ukrajna határ menti területei is hasonlóképpen periférikus jellegűek, emiatt
manapság nem nyújt elegendő lehetőséget nagyobb fejlődésre. A kerületnek ebben a részében a
nyugat-kelet irányú közlekedési folyosó kiépítése adhat perspektívát az esteleges intenzívebb
szállítás reményében.
Fordította: Czene Judit
Szöveggondozás: Mezei István
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