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Történeti tájátalakulás és társadalmi-gazdasági hajtóerőinek 
vizsgálata Duna ˗Tisza közi mintaterületeken 
 

Célkitűzések 

A doktori tématervemben a tájváltozások vizsgálatát tűztem ki célul a Duna-Tisza köze 

északi részén kijelölt mintaterületen, a következő két megközelítés szerint: 

 A XX. századi történeti tájváltozások rekonstrukciója a tájváltozások mögött álló 

társadalmi-gazdasági hajtóerők (driving forces) elmélete és a DPSIR 

keretrendszer alkalmazásával. 

 A tájváltozások érzékelésének vizsgálata. 

A kutatási tervben megjelölt legfontosabb módszerek: tájváltozások térinformatikai 

elemzése történeti térképek segítségével, történeti dokumentumok feldolgozása, félig 

strukturált interjúk készítése, tájökológiai terepmunka. 

Eddigi eredmények  

Szakirodalom áttekintése 

Az első év során megismertem az elméleti fogalmakhoz kapcsolódó („driving forces”, 

„DPSIR framework”, „landscape change perception”) legfontosabb tudományos cikkeket, 

áttekintettem a tervezett publikációknak megfelelő folyóiratokat (pl. Landscape and 

Urban planning, Journal of Historical Geography, stb.), szakkönyvek olvasásával 

tájékozódtam társadalomtudományi módszerek környezettudományi alkalmazásáról. 

Terepi kutatás megalapozás: kutatási terület megismerése, terepbejárások, 

kapcsolatfelvétel 

A kutatási terület a Homokhátság kb. 20x30 km-es középső-északi területére lett 

szűkítve, ez mindegy 15 település határát érinti (Kunadacs-Tabdi között). Az első évben, 

a Kiskunsági Nemzeti Park védett területein természetvédelmi őrök szakvezetésével, e 

terület nagy részét sikerült bejárni. A kutatási terület összes településén sikerült 

kapcsolatot találni a helyi lakosokkal, a lehetséges interjúalanyok száma 50 feletti. 

Módszertani, technikai eredmények: 

 Térinformatikai programok használatával megkezdtem (QGIS, ArcView) a 

kutatási terület térinformatikai adatbázisának kiépítését. 

 Tájékozódtam a társadalomtudományi kutatásokat, kvalitatív adatfeldolgozást 

segítő számítógépes programok használatáról (NVivo 10). 



 Kidolgozásra kerültek a tájváltozás-érzékeléséhez kapcsolódó interjúkérdések, 

kutatási segédanyagok, kérdőívek. 

Társadalomtudományi terepmunka - interjúkészítés 

A kutatás során időben első feladatként a tájváltozások társadalmi érzékelésének 

vizsgálatát tűztük ki célul:  

 Ehhez 12 részletes, DPSIR keretrendszer szerinti tájtörténeti interjút készítettem 

helyi lakosok (gazdálkodók, természetvédők) körében. 

 A részletes tájtörténeti interjúk feldolgozása alapján kifejlesztettünk egy a 

tájváltozás-érzékeléséhez kapcsolódó interjúmódszertant (egy képcsoportosító 

(pile sorting) kérdéssort az ökológiai jelenségek trendjeiről valamint egy 

idővonalas módszert a társadalmi-hajtóerők vizsgálatához). 

 Az új módszer 7 embernél sikeresen kipróbálásra került.  

Az új kutatási módszertanhoz kapcsolódóan elkezdtük egy konkrét cikktervezet 

kidolgozását, melynek célja a homokhátsági helyi lakosok, gazdálkodók valamint 

„szakértők” tájváltozás-érzékelésének összehasonlítása. 

Időbeosztás tervezet 2014/2015: 

 Nyár: interjúk készítése (50-60 helyi lakos+10-20 szakértő), terepbejárások,  

„Intense field course in ethnobiology”, 2014 July, Estonia 

 Ősz: adatfeldolgozás, irodalmazás, tájváltozások térinformatikai elemzése 

 Tél: cikkírás (Landscape and Urban planning/Landscape Research/stb.) 

 Tavasz: újabb cikktervezet kidolgozása, terepmunka 

Tervezett konferencia-részvételek: Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája, 

Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Tájökológiai Konferencia 
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