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I A téma ismertetése 

A földtani örökségvédelem (geoheritage) – mint a 

földtudományok, illetve az örökségvédelem fiatal szakterülete – a 

természeti örökség élettelen elemeinek megőrzésével 

(geoconservation), illetve bemutatásával foglalkozik oktatási 

(geoeducation), és turisztikai (geotourism) célokkal megerősítve. A 

földtani örökség elemei gyakran szoros kapcsolatban vannak a 

földtani veszélyforrásokkal szembeni védekezéssel (disaster risk 

reduction – DRR) is. Lehetnek veszélyforrások, melynek a 

társadalom egyes alrendszerei (közösségek, infrastruktúra) 

kitettek. Ugyanakkor lehetnek sérülékeny elemek is, melyeket 

gyökeresen átalakíthatnak vagy elpusztíthatnak a természeti 

folyamatok (gyakran magát az örökségi elemet, tehát a 

geohelyszínt létrehozó erők), vagy emberi behatás, így például az 

urbanizáció, a tömegturizmus. A veszélyforrás-sérülékenység 

megközelítés mellett a földtani örökség szerves része lehet a 

veszélyforrásokkal szembeni ellenállóképességnek is (resilience), 

melynek keretében a rendszer a veszélyhatás(ok)nak ellenáll, 

azokhoz alkalmazkodik, és majd ideális esetben felépül a 

következményekből. A geohelyszínek megőrzési célkitűzései 

csökkenthetik mind a helyszín, mind a hozzá kapcsolódó 

rendszerek sérülékenységét, a földtani folyamatok tudatos 

bemutatása pedig hozzájárulhat a társadalom veszélyforrásokkal 

kapcsolatos ismereteinek bővüléséhez. Ez a két példa jól mutatja 

a két szakterület közti lehetséges kapcsolatokat.  

A földtani örökségi értéktárak geohelyszíneken (geosites) mint 

alapegységeken keresztül rögzítik egy forma vagy jelenség 
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alapinformációit és jelenlegi állapotát. Mindez alapvető 

fontosságú megőrzésük, és esetleges jövőbeni „fejlesztésük” 

szempontjából, akár oktatási, akár turisztikai megközelítéssel. A 

geohelyszínek kvantitatív értékelése során alkalmazott indikátorok 

(pl. tudományos vagy turisztikai érték) a döntéshozókat és a 

földtudományok szakembereit egyaránt segíthetik abban, hogy 

felmérjék egy helyszín jelenlegi állapotát, és azokat hatékony 

kezelésük egyik információforrásaként tudják hasznosítani. 

Számos kvantitatív (és kvalitatív, tehát szöveges leírásokkal 

dolgozó) módszert használnak világszerte, melyek módszertana 

egyelőre nem egységes. Az értékelési szempontok (indikátorok), 

így például a földtani veszélyforrások is, igen különböző módon 

jelennek meg az egyes módszerekben az eltérő felmérési és 

értékelési struktúra miatt. 

Aktív és inaktív vulkáni területekkel számos helyen 

találkozhatunk világszerte, melyek egyszerre képviselnek erő- és 

veszélyforrást a társadalom számára. Mindemellett a globális 

geodiverzitás egyik leglátványosabb és legjelentősebb részét 

jelentik. Ez jól tapintható a földtani örökségvédelemben is, 

számos geopark, világörökségi helyszín, nemzeti hatáskörű 

védelmi kategória foglalkozik velük, míg más vulkáni helyszíneket 

még nem, vagy csak kis részben értékeltek földtani örökségük 

okán.  

II Célkitűzések 

1. A dolgozatban – általános célkitűzésként – három, jól 

megválasztott vulkáni terület földtani örökségét vizsgáltam, 

figyelembe véve a hozzá kapcsolódó rendszerek 
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veszélyforrásait és az azokkal szembeni ellenállóképességet. 

A három mintaterületet összeköti a kontinentális riftesedéshez 

kötődő vulkanizmus mint fő kialakító folyamat. Ugyanakkor 

földrajzi, társadalmi és gazdasági környezetük erősen eltérő, ami 

befolyásolja a földtani örökségvédelem jelenlegi helyzetét és 

jövőbeni lehetőségeit is, mind a megőrzés, mind az oktatási és 

turisztikai felhasználás, mind pedig a veszélyforrások kezelése 

kapcsán.  

2. A földtani örökség és a veszélyforrások kezelésével 

kapcsolatos elméleti háttér tömör összefoglalására alapozva a 

dolgozat felvázolja a két terület közötti főbb összefüggéseket, a 

bevezető fejezetben (I) a földtani örökség és veszélyforrások 

kapcsolatának előzetes elvi megközelítését adva.  

3. Az első esettanulmány (II. fejezet) a franciaországi Chaîne 

des Puys – Limagne vetőzóna, 2018-ban felkerült a 

világörökségi listára mint a kontinentális riftesedés globálisan 

kiemelkedő példája. E terület tájképi megjelenését alig lepusztult 

monogenetikus vulkánok, domboratfordulatot példázó területek 

és a vetőzóna szerkezeti-morfológiai elemei adják. A területet a 

francia nemzeti földtani örökségi leltár ugyan lefedi, ám ennek a 

területkezelési gyakorlatba való beépítése egyelőre még 

kezdetleges, és lefedettsége is korlátozott a nemzeti szintű 

felmérés méretaránya miatt. Épp ezért az  esettanulmány a célja 

egy, a világörökségi terület számára készült, nagyfelbontású 

földtani értéktár volt, kiegészítve a geohelyszínek kvantitatív, 

összehasonlító kiértékelésével – a nemzeti módszertant, illetve 

egy több környezetben alkalmazott, erős geoturisztikai fókuszú, 

nemzetközi módszert felhasználva. 
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4. A második mintaterület (III. fejezet), Clermont-Ferrand, 

földtani értelemben szorosan kapcsolódik az előzőhöz, 

ugyanakkor a földrajzi környezet mégis erősen eltérő az intenzív 

urbanizáció miatt. Épp ezért a cél itt minden lehetséges földtani 

érték, feltárás felmérése volt egy városi földtani értéktár 

keretében.  

5. Az etiópiai Dallol, a harmadik mintaterület (IV. fejezet), az 

előzőektől erősen eltérő mind komplex (proto)vulkáni, 

hidrotermális és sókarsztos jelenségei okán, mind pedig az extrém 

földrajzi környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok miatt. A 

veszélyforrást is jelentő hidrotermális jelenségek rendszeres, 

helyszíni monitorozása egyelőre teljesen hiányzik, egyedi 

felszínformái semmilyen hivatalos védelmet nem élveznek, a 

földtani örökség leírása és kezelési terve pedig még gyerekcipőben 

jár. A dolgozat e fejezete így ezeken a területek kíván előrelépni 

távérzékeléses monitorozással, továbbá egy olyan, előzetes 

földtani értéktár megalkotásával, mely három, kvantitatív 

kiértékelési módszer összehasonlító vizsgálatát tartalmazza. 

6. Végül az utolsó, szintetizáló fejezet (V) a három 

esettanulmány tanulságait és a földtani örökség és veszélyforrások 

előzetes elméleti koncepcióját felhasználva a földtani örökség 

értékelési módszereinek perspektíváit taglalja, illetve a 

veszélyforrásokkal kapcsolatos szemléletmódnak az 

örökségvédelembe történő integrálási lehetőségeit mutatja 

be. 
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III Módszerek 

Minden fejezet, illetve esettanulmány részletes szakirodalmi 

áttekintésen alapul, elsősorban tudományos publikációkon és 

szakmai jelentéseken, de emellett az örökségvédelemhez és 

területkezeléshez kapcsolódó dokumentumokon is. A fejezetek 

mindezen forrásmunkák tömör, kivonatos ismertetésével 

indulnak.  

A három esettanulmány mindegyike az adott terület földtani 

értéktárának létrehozásán, illetve kvantitatív és részben 

kvantitatív (részben szöveges), összehasonlító geohelyszín-

értékelésén alapul. Az egyes módszerek kiválasztásában a 

felmérés célja és megközelítése (elsősorban megőrzési és/vagy 

geoturisztikai), illetve a helyi kontextus játszott szerepet 

(összevethetőség lehetősége az adott ország más felméréseivel). A 

módszerekben alkalmazott indikátorok változtatás nélküli 

használatának célja az volt, hogy az eredmények a jövőben 

összevethetők legyenek más országokban/területeken végzett 

hasonló felmérésekkel is. Mindezek mellett a dolgozat azonban 

kritikai észrevételeket is megfogalmaz az egyes módszerek 

szerkezetével, indikátoraival kapcsolatban.  

Az öt alkalmazott módszer a következő: DE WEVER ET AL. 

(2015) – II. és III. fejezet, REYNARD ET AL. (2016) és BRILHA 

(2016) – IV. fejezet, VUJIČIĆ ET AL. (2011) – II. és IV. fejezet, és 

TOMIĆ & BOŽIĆ (2014) – II. fejezet. 

Mindegyik földtani értéktár egyben egy geoadatbázis, ahol az 

egyes elemek (geohelyszínek) pontszerű adatként jelennek meg a 

térbeli felbontás szempontjai miatt. Az egyes elemek az ODK 
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Collect nyílt forráskódú adatfelvételező alkalmazásban kerültek 

rögzítésre. A geohelyszínek összehasonlító kiértékelése szintén az 

említett szoftverben, továbbá Google Formban történt. A térbeli 

adatok feldolgozásának eszköze a QGIS 3.x volt, míg az 

adatokkal kapcsolatos további számítások, illetve megjelenítésük 

MS Excelben zajlott. A II. fejezet kísérleti tanulmánya - mely a 

földtani örökségi indikátorok geohelyszín-látogatók általi 

értékelésén alapult – szintén Google Formot használt.  

A Dallolról szóló IV. fejezetben, a hidrotermális jelenségek havi 

rendszerességű távérzékeléses vizsgálata a PlanetScope 

nagyfelbontású műholdképein alapul (3 m, RGB a 4 spektrális 

sávból). A felvételek osztályozása az ENVI 5.0 szoftverben 

zajlott, míg a további feldolgozás, illetve az interpretációból 

automatizált modell segítségével levezetett veszélyeztetettségi 

térképek készítése pedig QGIS-ben (3.x) történt.  

IV Eredmények - tézisek 

1. A disszertáció felvázolja a földtani örökségvédelem és a 

veszélyforrásokkal szembeni ellenállóképesség első, előzetes 

koncepcióját, eddigi tanulmányokra alapozva. Ennek elemei a 

következők: I) a megőrzés feladatai (azonosítás, monitoring, 

helyreállítás/stabilizáció, (terület)kezelés), II) az oktatási szerepkör 

főbb megjelenései (korábbi katasztrófák területei, aktív és 

potenciálisan aktív földtani jelenségek geohelyszínei, bemutatási 

helyszínek és lehetőségek), III) geoturisztikai szempontok (jól 

érthető mondanivaló veszélyforrásokról a bemutatás során, 

turisztikai bevételek a közösségek ellenállóképességének 

erősítésében).  
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2. A Chaîne des Puys - Limagne vetőzóna specifikus 

földtani értéktárának a dolgozat keretében megvalósított 

létrehozása, illetve a geohelyszínek összehasonlító értékelése 

információforrást jelent a helyszínek megőrzésében érintett 

szakemberek számára. Az egyes geohelyszínek földtani-

tudományos értelemben koherens egységek, ugyanakkor 

kiterjedésük úgy lett megválasztva, hogy a területkezelési 

szempontokat is figyelembe vegye. Az értéktár azonosította 

azokat a földtani jelenségeket, illetve felszínformákat is, 

melyek a nemzeti értéktárban eddig nem, vagy csak részben 

jelentek meg. Ide tartozik a Limagne vetőzóna eddigi teljes 

mellőzése, vagy a domborzatfordulat kiemelkedő példái közül a 

Montagne de la Serre kihagyása. Mindezek mellett a világörökségi 

földtani értéktár kisebb méretű geohelyszíneinek értékelése is 

megerősítette a terület tudományos értékét, rámutatott 

természeti (pl. lejtők stabilizálási problémái, egyes helyszínek 

túlzott növényborítása) és társadalmi veszélyforrásokra 

(ösvénymenti erózió, nem megfelelő erdőkezelés), illetve a 

geoturizmus erősségeire és gyenge pontjaira 

(bemutóhelyszínek, háttérinfrastruktúra).  

3. Clermont-Ferrand városi földtani értéktárának 

létrehozásával egy olyan adatbázis született, amely minden, a 

települési területen belül található, nyilvánosan elérhető 

feltárást, illetve fontos felszínformát tartalmaz. A részben 

kvantitatív kiértékelés azonosította a városi geohelyszínek 

legfőbb veszélyeztető tényezőjét: a tudományos értéket 

csökkentő stabilizálási munkálatokat. A dolgozatban felvázolt 

előzetes kezelési terv érinti a megőrzés főbb kérdéseit, épp úgy, 
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mint a geohelyszínekhez kapcsolódó oktatási és turisztikai 

lehetőségeket is, különösen a számos feltárásban megjelenő 

negyedidőszaki Grave Noire lávafolyás, illetve a Clermont-Chamalières 

maar tufagyűrűje esetén.  

4. Az etiópiai Dallol és Black Mountain 

esettanulmányának egyik alapja az egyszerű, havi rendszerességű, 

távérzékeléses monitorozás volt, mely az első hasonló projekt a 

régióban. Az interpretált műholdfelvételekből levezetett 

veszélyeztettségi térképek információforrásként szolgálhatnak 

a terület látogatói számára, így erősítve a rendszerszintű 

ellenállóképességet. A három éve zajló vizsgálat előzetes 

eredményei – amit további tanulmányok és felmérések nagyobb 

összefüggésekbe helyezhetnek, vagy módosíthatnak – azt 

mutatják, hogy Dallol térségében a felszíni, aktív geotermikus 

területek enyhén visszahúzódtak, míg a Black Mountain 

esetén a forró, sós bischofit (magnézium-klorid) kibocsátás 

rendszeres (havi szinten mérhető). 

5. Elkészült Dallol és a Black Mountain, továbbá a 

Danakil-mélyföld északi részeiből válogató előzetes földtani 

értéktár. A három módszer összehasonlító vizsgálatával 

végzett geohelyszín kiértékelés a terület fontos tudományos 

értékét jelzi, bizonyos pontok, így a dalloli hidrotermális 

jelenségek, vagy Black Mountain bischofit folyásai esetén 

globálisan kiemelkedő mértékben. Mindehhez a helyszínek 

erős veszélyeztettsége társul, köszönhetően az igen aktív 

természeti erőknek, a védelem teljes hiányának, illetve a 

turizmusban és a közeli bányatevékenységben rejlő veszélyeknek. 

Így rendszerszinten a terület földtani veszélyekkel szembeni 
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ellenállóképessége alacsony, épp úgy, mint a jelenlegi 

geoturisztikai hasznosítás és potenciál.  

6. A geohelyszínek kvantitatív és összehasonlító 

kiértékelése, az alkalmazott indikátorok többszempontú 

elemzése hozzájárulhat a minél objektívebb értékeléshez, az 

előnyökhöz képes mérsékelt többletbefektetéssel. Hasonló 

indikátorok (pl. tudományos érték) többszempontú megközelítése 

a különböző módszerekben hitelesítheti a kapott 

eredményeket, míg a más módszerek okán használt eltérő 

indikátorok új szempontokat hozhatnak a geohelyszínek 

elemzéséhez.  

7. A geohelyszínek veszélyeztetettsége, illetve védelmi 

helyzete megjelent mindegyik, alkalmazott geohelyszín-

értékelési módszerben, még ha különböző mértékben, illetve 

megközelítésben is. Ugyanakkor a geohelyszínekhez kötödő 

veszélyforrások, melyek az azzal kapcsolatban lévő kitett 

elemekre hathatnak (állandóan vagy időszakosan ott tartózkodó 

közösségek, infrastruktúra) nem jelentek meg az amúgy 

széleskörben használt módszerekben. A párhuzamos, 

összehasonlító alkalmazás ugyan segíthet a módszerek egyes 

hiányosságainak kiküszöbölésében, ugyanakkor a 

geohelyszínekhez kötődő veszélyforrások szerepét értékelő 

indikátorok hiánya arra is rámutat, hogy a közeljövőben 

kívánatos lesz a jelenleg alkalmazott kvantitatív és kvalitatív 

módszerek áttekintése, újraértékelése, és szabványosítása, a 

földtudományi szakemberek minél szélesebb körű, 

interdiszciplináris megközelítésű együttműködésével.  
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