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Kiss Imre 

A georendszerek területi mérlege az Érmellék  
középső részén 

Érmihályfalva körzetének fekvése és geomorfológiája 

 

z a kistérség mind Románia, mind Bihar (Bihor) megye északnyugati részén terül el. 
Egy kis (mező)várost és 13 falut foglal magába, amelyek közigazgatásilag 5 községbe 

csoportosulnak (1. ábra). (1) 
 

 

 1. ábra: Települések Érmihályfalva övezetében  

 

E 
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2. ábra: Érmihályfalva körzetébe tartozó természetföldrajzi egységek 
 
A kisrégió összterülete majdnem 400 km², ami az alföld szintjén a domborzati, vízrajzi, 

biopedológiai viszonyok és az emberi beavatkozások szempontjából változatosnak értékel-
hető. Természetföldrajzi (főleg geomorfológiai) szempontból az Érmihályfalva körzetébe 
tartozó természetföldrajzi egységek a következők: (2. ábra) (2) 

–  a Bogyoszlói domblábi magas alföldön terülnek el Érbogyoszló és Albis falvak teljes 
egészükben, Szalacs és Ottomány falvak keleti határrészei. Ez a magas (al)föld meredeken, 
glacisok közbeiktatása nélkül végződik az Ér-alföldje felé. A glacisokat a balra tolódott Ér 
(előtte a Tisza–Szamos) völgye tüntette el. A Bogyoszlói-alföld a Nyugati-dombok lábánál 
kialakult „Margittai-plató” részét képezi. (3) A térség mezőgazdasági szerepköre (a szántóföl-
dek magas aránya) miatt a legismertebb román geomorfológusok (3) (Posea Gr., Mihăilescu 
V., Bogdan A., Indries C.A.) a Nyugati-alföldhöz sorolják. A Bogyoszlói-domblábi alföld fo-
lyóközi térségei (interfluviumjai) hasonlítanak a Géta-(hegylábi, piemont) fennsík (Podişul 
Getic) vagy a Dél- és Közép-Dobrudzsai-fennsík (Podişul Dobrogei) térségeihez. Viszont a 
Bogyoszlói-alföld belsejében, a patakvölgyekben mégis megjelennek a kiterjedt glacisok. Eb-
ben az esetben a felszín egyenetlenségei nem az Ér, hanem a Berettyó alapszintje függvényé-
ben simultak el. Albistól délre, Margitta felé, geomorfológiailag kimutatható egy lesüllyedt 
térség, amely felé folyamatosan húzódott a Berettyó is. Egyidejűleg a glacisok szélét a Berety-
tyó völgye úgy levágta, hogy a glacisok kb. 25 m-rel az árterület fölött „felfüggesztve” marad-
tak. A Bogyoszlói-alföld glacisainak tszfm.-a 150 m-en kezdődik és északnyugatra, az Ér-völ-
gye felé elérik a 160-170 m tszfm.-ot. 
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– az Ér árterülete az előbbi földrajzi egységtől északnyugatra húzódik, amely annyira széles, 
hogy kialakításában az Ér elődjei a Szamos és a Tisza játszottak fontos szerepet, mielőtt az 
utóbbi két folyó nem változtatott irányt, északkeletre, a lesüllyedő Bereg–Szatmári-síkság felé. 
Napjainkban az Ér-csatorna gyűjti össze a térség vizeit. Ennek két oldalán az egykori Ér 
árterülete és legalacsonyabb terasza (2-6 m-en, azaz 107-111 tszfm.-on) mutatható ki a leg-
több helyen. 

– a Nagykárolyi-alföld részeként számon tartott, löszös agyag által borított magas síkságon, 
az Ér árterületétől nyugat-északnyugatra, következnek az Ér folyó jobboldali teraszai. Gr. 
Posea (3) és A. Bogdan ebben a térségben 5 folyóteraszt írtak le: a legalacsonyabb teraszt a II. 
követi 4-6 m-en, azaz 120-125 m tszfm.-on. Ezt a terasz szintet a Szamos és a Tisza, a Würm 
III-at megelőző időszakokban alakították ki, amikor ezek a Körös felé folytak. A III. szint kb. 
125-132 m-es tszfm.-on található. A IV. szint az árterülettől kb. 40 m-rel magasabban, 147-
152 m tszfm.-on található. A legmagasabb szint, az V. már a Nyírség homokterülete alatt, kb. 
155-165 m tszfm.-on helyezkedik el. Kádár L. (1957-ben, akit Benedek Z. és Bogdan is idéz) 
csak 3 folyóteraszt különített el az Ér jobb oldalán a 125-129, a 133-136 és a 149 m-es tszfm.-
okon. Kádár L. szerint a 160 m-es folyóterasz már a Nyírség részét képezi. Benedek Z. kuta-
tásai szerint az Ér teraszai csak szaggatottan mutathatók ki. Több helyen ún. álteraszok írha-
tók le, vagy a nyírségi hordalékkúp nyúlványaiba, vagy a glacisokba hozott létre az Ér 2-3 te-
rasz szintet.  

 

 

3. ábra: A nyírség természetföldrajzi egységei 
 
– a Nyírség romániai részét (3. ábra) (4) az 1980-as évektől kezdve a román szakirodalom-

ban Nagykároly–Érmihályfalva alföldjeként tüntetik fel. Azelőtt a térképeken Nyír-alföldje-
ként (Cîmpia Nirului) jelent meg. Ez a román magyar határ mentén elterülő homoki térség a 
Nyírség déli részéhez tartozik és a Nyírség összterületének kb. 2%-át alkotja. A Nyírség romá-
niai része az országhatártól (Érkenéztől Csanálosig) keletre addig tart, amíg a homokrétegek 
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fellelhetők a talajszelvényben. Emiatt a keleti határvonal nem egyenes vonalú, hanem a legdé-
lebbi ponttól kezdve nyugatról északkelet felé veszi az útját, majd Érkenéznél „beöblösödik”. 
Innen Új-Semjéntől délre halad a Nyírség határa a Fűzék patak medréig. Ezt követően 
Érmihályfalva Dihenes nevű negyedétől a homoki terület a Móka patakig hatol keletre, amely 
kettőbe osztja a kisvárost. Északkeletre a homokterület a Csiri-tagtól északra eléri az E-671-es 
(Nagyvárad–Szatmárnémeti) országutat, amelytől azonnal eltávolodik nyugatra. A határvonal 
ketté vágja Érkörtvélyes belterületét.  

Összefoglalva, a nyírségi homok kistérségünkben megtalálható Érkenéz falu DNY-i, NY-i 
és ÉNY-i részén, Érsemjén NY-i és ÉNY-i határrészeiben, Érmihályfalva kisváros NY-i, 
ÉNY-i, É-i és ÉK-i térségeiben, valamint Érkörtvélyes DNY-i NY-i, ÉNY-i és É-i részeiben. 
A bemutatott határvonaltól keletre a homokrétegeket majdnem mindenütt beborította a fo-
lyami üledék, vagy a hordalékkúpból a szél által kifújt porréteg, ami később löszréteggé alakult 
át. A felszínen elszigetelt homok foltok találhatók Érvasad falu nyugati bejáratánál a Koldus-
dombon (La Colduşei), vékony folyami üledék réteg alatt. A löszüledékek által beborított ho-
mokrétegek nyomon követhetők a talajszelvény alatt az Ér árterületéig kutakban, fúrásokban, 
vagy az érsemjéni és az értarcsai „beöblösödés” partfalaiban. Granulometriai elemzések bizo-
nyítják, hogy a befedett homokanyag a nyírségi homokkal azonos szemcseösszetételű. Az Ér 
szaggatottan jelentkező teraszainak enyhén hullámos domborzata a betemetett homokbuc-
káknak is tulajdonítható.  

A Nyírség romániai részének felszíne kisrégiónkban, geomorfológiai szempontból, válto-
zatosnak mondható. Az első részletes (1:25000-es) geomorfológiai térképét Kiss I. (5) készí-
tette el 1975-ben, Borsy Z. debreceni és Al. Savu kolozsvári professzorok irányításával. A 
legnagyobb területet az akkumulációs felszínformák foglalják el: a parabolabuckák, köztük a 
fejletlen nyugati szárú parabolabuckák és a garmadák. A meg nem kötött futóhomok 1%-nál 
kisebb területet foglal el. Az előbbinél kisebb területet borítanak a deflációs felszínformák: a 
deflációs medencék a buckaközökben, a szélbarázdák, a maradékgerincek, az elmocsarasodott 
vagy kiszáradt buckaközök. A Nyírség déli részének magyarországi területeihez hasonlóan 
több övezetben a felszínformák átmenetinek mondhatók, nevezetesen szélbarázdák, deflációs 
medencék, parabolabuckák, garmadák kombinációjából alakultak ki. Az antrópikus felszín-
formák közül legelterjedtebbek a „szocialista mezőgazdaság virágkorában” intenzív gyümölcs- 
és szőlőültetvények kialakítása céljából elegyengetett homokbuckák. A közlekedési utak épí-
tése idején töltéseket, bevágásokat alakítottak ki. Ember alkotta felszínformáknak számítanak 
a homokbányák, a szemétgödrök, a temetők, a pincék stb.  

Elemzésünk tárgyát képező kistérség, az Érmellék középső részének legdélebbi pontja 
Albistól délre a 47° 37' 53" É. sz.-en, a legészakibb pontja pedig Érkörtvélyestől északra, a 
47° 29' 04'' É. sz-en. A legdélibb és a legészakibb pont közti távolság 25,5 km. A legnyugatibb 
pont Érkenéztől NYÉNY-ra (47° 28' 04'' Ész) és a legkeletibb pont, Szalacstól délkeletre, 
közti távolság 26,4 km. A földrajzi helyzet elemzésekor figyelembe kell venni a tengerekhez, 
óceánokhoz mért távolságot is. Kisrégiónk kb. 1100 km-re fekszik az Északi-tengertől, 750 
km-re a Balti-tengertől, 900 km-re a Jeges-tengertől és 550 km-re a Földközi-tengertől. 
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A regionális földrajzi kutatás felhasznált módszertani elvei 
 
2007. január 1-ét, Románia EU-s csatlakozását követően az uniós alapok lehívása és fel-

használása gyakorlatilag elképzelhetetlen alapos, regionális és helyi fejlesztési tervek felmuta-
tása nélkül. Ezek elkészítését rendszerelvű, többtényezős elemzésekkel kell kezdeni, amelyek 
eredményeit a helyi és megyei tartós fejlesztési stratégiák kidolgozásakor lehet felhasználni. A 
földrajzi kutatások előtt ily módon olyan új parancsoló kihívások és lehetőségek nyíltak meg, 
amelyeket nem szabad eltékozolni. Ebben az összefüggésben fel kell mérni az adott térség 
állapotát még akkor is, ha ennek jellemzőit nem minden esetben tudjuk mennyiségtanilag ki-
fejezni, hanem a lehető legpontosabb állapotbecslésekre vagyunk utalva, például a talajter-
melékenység, az erdők vágásérettsége, egyes tájelemek idegenforgalmi vonzerejének értékelé-
sekor. A multifaktorális, szisztemikus elemzések adatait csak akkor használhatjuk fel, ha azok 
megfelelnek a földrajzi környezet strukturális törvényszerűségeinek. A geoszisztemikus elem-
zés csökkenti a tudományok túlzott információs feldarabolásának, szakosodásának hátrányait 
és lehetővé teszi a kutatás tárgyát képező terület lényeges és általános elemeinek kiemelését, az 
interdiszciplináris kutatások eredményeinek egységbe foglalását. Ezen felfogás szellemében a 
földtudományokra hárul az a feladat, hogy regionálisan elemezzék a georendszer ökológiai 
potenciáljának tényezőit (4. ábra) (6).  

 

 

4. ábra: A georendszer ökológiai helyzetének tényezői 
 
V.B. Szocsava (7) szerint a természetföldrajzi rendszer, ami úgy foglalja magába az embert 

is, mint a környezetre sajátosan, antropogenetikusan ható biológiai lényt, georendszerként 
határozható meg. Az emberi beavatkozás ellenére a georendszer természeti entitás marad, 
amelyben viszont a társadalmi-gazdasági rendszernek csak azon törvényszerűségei érvénye-
sülnek, amelyek közvetlenül hatnak a georendszerre. Újvári J. (8) szerint a szociológiai elv a 
modern földrajz leghatékonyabb fegyvere a gyakorlati helyzetteremtésben. Ezen elv elméleti 
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és gyakorlati elmélyítésétől függ mind gazdasági, mind társadalmi szempontból a területrende-
zés, az emberi környezet és az életminősége javításának eredményessége. Az ember által meg-
alkotott eszközök segítségével az emberi társadalom a georendszereket átalakítja hatékonyabb 
ökoszisztémákká (rendszerekké). A területek feljavításával a természetinél magasabb szintű 
geoszisztemikus egyensúly alakulhat ki, ami biztosítja a jobb biológiai kihasználást a georend-
szer ökológiai lehetőségei és az antrópikus beavatkozás összefüggésében (4. ábra) (6). Viszont 
egy pillanatra sem feledhető az a tény, hogy az új georendszer nem egy szokásos emberi alko-
tás, hanem ebben is tovább hatnak a természetföldrajzi törvények. Az ember csak összekap-
csolja, egybeilleszti a természet és a társadalom törvényeinek tárgyát képező rendszeralkotó 
elemeket. V.B. Szocsava (7) hangsúlyozta, hogy az ún. antropogén landsaftok nem mások, 
mint az eredeti természeti geoszisztémák sajátos állapotú változatai. Az emberi beavatkozás 
mértéke függ annak szükségességétől, természetétől (például az épületek nagyságától vagy a 
talajjavítás hatékonyságától), a termelő erők és eszközök fejlettségi fokától. Az antropogén 
beavatkozás a természeti georendszer egyensúlyi állapota függvényében is megnyilvánul. 

A kronológiai elv szerint, amely a földrajzi strukturalizmus szempontjából is alapelvnek te-
kinthető, figyelembe kell venni az adott térség környezettípusának kialakulását a geológiai és 
az ősföldrajzi fejlődés folyamatában, elemezve a természet, az életfeltételek, a gazdasági élet 
minden jellegzetességét az időben mért evolúció során. Ilyen értelmű elemzés hiányában nem 
lehet kibogozni a jelenségek kialakulásának láncszemeit, nem lehet megérteni azokat a reális 
ok-okozati összefüggéseket, amelyek létrehozták a jelenlegi struktúrákat és nem lehet haté-
kony előrejelzéseket sem kidolgozni. A megismerésnek ebben a folyamatában fő szerepet 
kapnak az ősföldrajzi és a történelmi-földrajzi tanulmányok, amelyek segítségével rekonstru-
álják a letűnt korok georendszereiben a növények, az állatok és az ember életfeltételeinek 
elemeit. Mind az ősföldrajzi mind a történelmi-földrajzi tanulmányok az aktualizmus (vagy 
maiság) elvére épülnek, mely szerint a Föld múltjában ugyanazok az egyidejűleg építő és rom-
boló erők hatottak mint a jelenben. E sorok írója, úgy próbálta érvényre juttatni a kronológia 
elvének rehabilitációját, szoros kapcsolatban a térbeliség (korológia) elvével, hogy elkészítette 
az Érmellék középső része tájmódosulásainak leltárát az ember megjelenésétől 2025-ig (9), 
megszerkesztve 12 ős- és történelem-földrajzi szelvényt, amelyek az analitikus adatok által 
jelzett alkotóelemeket úgy illesztik be abba a komplexumba, amibe tartoznak, hogy közben 
kiemelik a földrajzi elemek és az általános dinamika összefonódását mind térben, mind idő-
ben. Ez a dolgozat is megpróbálja bizonyítani a kronológia és a térbeliség szétválasztására tett 
próbálkozások tarthatatlanságát. I.P. Geraszimov (6) már 1975-ben felhívta a figyelmet az 
ilyen irányzatoknak a földrajz fejlődése szempontjából kártékony hatására. A földrajzi mozgás 
törvényszerűségei – a bonyolultabb mozgás formáit irányítják, amelyek magukba foglalják 
mind a geoszisztemikus, mind a szociálszisztemikus mozgást. I. Donisă (10) azt javasolta, 
hogy ezeket a törvényeket szociálgeoszisztemikus törvényeknek nevezzék. 

A felsorolt alapelveket, a komplex tájkutatás más eredményeit figyelembe véve, a jelen és a 
jövő útjait kutatva, célravezetőnek tartjuk a földrajzi környezet alapegységeinek elkülönítését a 
rendszerelvű egység és működés, az ökológiai és alaktani ismérvek alapján. Felhasználtuk a 
térképek egymásra helyezésének, a komplex földrajzi metszetek elemzésének módszerét, tár-
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sítva a mennyiségi mutatók és az uralkodó tényezők módszerével. Ezen kritériumokat szem 
előtt tartva az Érmellék középső részén 4 georendszert különítettünk el: 1. a Nyírség homok 
területének georendszerét (GNY); 2. az Ér teraszainak georendszerét (GT); 3. az Ér árterület-
ének georendszerét (GÉ) és 4. a Bogyoszlói magas domblábi alföld georendszerét (GB) (5. 
ábra).  

 

5. ábra: Érmihályfalva övezetének georendszerei 
 
A fenti georendszereken belül V.B. Szocsava (7) taxonómiai egységeit tartottuk a legmeg-

felelőbbeknek a geomerek sorozatából, nevezetesen a geofáciesek osztályát, csoportját, a geo-
fácieseket, a biocönózisokat és a geotópokat (mint a georendszer homogén elemi egységeit). 
Például a Nyírség georendszerét geofáciesek osztályai alkotják. A Nyírség déli részét egy geo-
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fácies osztálynak azonosítjuk, míg ennek keretein belül geofáciesek csoportjait különíthetjük 
el. Ezekben, és ezek alegységeiben elemezzük az ökológia egyensúly aktuális állapotát. A geo-
rendszerek osztályozásának és térképezésének taxonómiai alapelve G. Bertrandtól (6) szárma-
zik, aki átvette H. Erhardt biorhezisztázia elméletét és az ökológia és dinamikus rendszerek-
hez igazította. G. Bertrand bevezette a klimax fogalmát és annak származékait a szubkli-
maxot, a paraklimaxot, a pleiszioklimaxot. 

1.  A biosztázia állapotában levő georendszerek azok a tájegységek amelyek alkotó elemei 
viszonylag stabil egyensúlyban vannak. Egy olyan növénytársulás jellemzi, amely nagy meny-
nyiségű szerves anyagot termel, és amely több szinten szerveződött a térség pedoklimatikus 
feltételeivel összhangban. Az emberi beavatkozás egy bizonyos időre regresszív dinamikát is 
előidézhet, de ez még nem okoz visszafordíthatatlan átalakulást és adott körülmények között 
gyorsan visszaállhat az eredeti állapot. Attól függően, hogy mennyire közeli a georendszer 
állapota a klimaxhoz, több altípust különítettek el: 

a) a biosztáziában levő szubklimax egyensúlyú georendszerek olyan térségeket foglalnak 
magukba, amelyek nagyon közel állnak a klimax állapothoz, és történelmi léptékkel mérve is 
stabilok vagy metastabilok (amely állapot bizonyos ideig fennmarad, de nem felel meg az 
adott körülmények közötti valóságos egyensúlynak). Például az erdei és a fűnemű növényzet, 
ha elég sűrű és úgy megköti a talajt, hogy az erózió csak véletlenszerűen jelentkezik, ilyen kli-
max körüli állapotba sorolhatók. A táplálkozási (trófikus) viszonyok kiegyensúlyozottnak tűn-
nek, a vadállomány viszonylag gazdag. Ezek a tények azt igazolják, hogy az ökológiai potenci-
ált jól megőrizték.  

b) a paraklimaxos egyensúlyú biosztáziában levő georendszerek olyan környezettípusok, 
amelyek jelenleg stabilak de szerkezetüket az emberi beavatkozások kis mértékben úgy befo-
lyásolták, hogy ezek nem szenvedtek visszafordíthatatlan rongálódást. Ide tartoznak a bucka-
közi terek, a Bogyoszlói alföld őshonos erdőségei, az Ér jobboldali teraszain található termé-
keny szántóföldek. Ezek az övezetek enyhén lejtenek, emiatt talajerózió alig fordul elő. 

2.  A biorhezisztáziában levő georendszerek olyan tájtípusok, amik legtöbb esetben 
visszafordíthatatlan dinamikus regressziónak vannak kitéve. Ide tartoznak az elegyengetett 
homokbuckák. Az első időszakban a buckák elegyengetése egy progresszív leromlást okozott 
az ökológiai potenciál tekintetében, azaz mesterséges erózióról van szó. Ez a nagy területeket 
érintő tömeges erózió tönkreteszi a talajréteget, összekeveri azt az anyakőzettel, a letarolt nö-
vények maradványaival. A biorhezisztázia fő oka ebben az esetben olyan emberi beavatkozás, 
amely ésszerű célt követ: az elegyengetés előtti rozoga egyensúlyban levő gefácies csoportot, 
amely határain belül a talajvízszint csak megfelelő mélységben nem volt hozzáférhető (8-12 m 
mélységben a buckagerincek alatt és mindössze 0,5-1,5 m mélyen egyes buckaközökben). A 
növénytakaró átalakítása csak a domborzati viszonyok gyökeres megváltoztatásával volt kivi-
telezhető, vagyis a homokbuckák letúrásával és a buckaközök részleges feltöltésével. Ezek a 
földmunkák lehetetlenné teszik az eredeti állapot visszaállítását. Az emberi beavatkozás akkor 
lett volna ésszerű és célravezető, ha külön távolították volna el a talajtakarót, külön a 
kovárványrétegeket.  
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3.  A párásztáziában levő georendszerek azok a földrajzi tájtípusok, amelyek alkotó ele-
mei és a köztük kialakult kapcsolatok erőteljesen mesterségessé váltak az emberi beavatkozás 
következtében. Ezek keretein belül sem az élő (az ember kivételével), sem az élettelen alkotó 
elemek nem felelnek meg az egykori természeti feltételeknek és az emberi beavatkozás meg-
szűntével megindulhat egy regresszív vagy progresszív fejlődési folyamat, viszont az eredeti 
állapotot, vagy a hozzá hasonlót csak évszázadok alatt, egyes esetekben sohasem lehet vissza-
alakítani.  

Ide sorolhatók az elegyengetett homokbuckákon létrehozott szőlő- és gyümölcsültetvé-
nyek helyén az 1990-es években parlagon hagyott területek és a települések belterületei. 

Már 2004-ben elkészült Románia Északnyugati fejlesztési régiójának (ide tartozik Bihar, 
Szatmár, Máramaros, Beszterce–Naszód, Kolozs és Szilágy megye) területrendezési terve. 
Napjainkban véglegesítik Bihar megye fejlesztési tervét, amely magába foglalja a megye pol-
gármesteri hivatalainak javaslatait, a települések saját tartós fejlesztési stratégiáival összhang-
ban. Bihar megye fejlesztési tervét szakértők, köztük Lakatos Péter parlamenti képviselő véle-
ménye szerint: „a vágyálmok gyűjteményének lehet nevezni, egy leltárnak az elvégzendő fel-
adatokról. A feladatokat viszont nem állították fontossági sorrendbe.” (11) A földrajzi geo-
rendszerek belső elemzései, introspekciói a területfejlesztés stratégiájának megfogalmazásához 
vezethetnek. A helyi és regionális tervezés alapját a területi mérleg elkészítése jelenti. A tanul-
mányozott térség területi mérlegét a földrajzi környezet fontos sajátosságainak értékelésével 
készítik el. A sajátosságok becslésének nehézségeit csökkenthetjük azzal is, hogy az elemzett 
területet más övezetekkel hasonlítjuk össze. Kistérségünk területi mérlegének elkészítésekor 
Beszterce megyei jogú város körzetének mérlegét vettük figyelembe. (12) 

A környezet mérlegelt jellemzői a következők: a természetföldrajzi összetevők, az antrópi-
kus alkotó elemek, a térség társadalmi-gazdasági fejlettségének foka, a térség műszaki ellátott-
sága és a területi rendszer működési zavarai.  

1.  A természetföldrajzi összetevők közül a területi mérleg meghatározásában négy ténye-
zőnek van fontos szerepe: a domborzat jellegzetességeinek mint a georendszerek alapzatának; 
az éghajlat sajátosságainak, amelyek az emberi tevékenységet döntő módon befolyásolják; a 
vízburok erőforrásainak nagysága és minősége, úgy is mint a terület lakhatóságának és fejlődé-
sének elengedhetetlen feltételei; a földalap, benne a talaj jellemzői mint az adott térség mező-
gazdasági és erdészeti hasznosításának fő eleme. 

a) a felszín vonzereje (favorabilitási mutatója) a települések, a műszaki infrastruktúra kiala-
kításakor és a mezőgazdasági és erdészeti hasznosítás idején befolyásolja a területi mérleget. 
Ebből a szempontból kistérségünk georendszereinek domborzata az 1-10-es skálán 4,0 és 8,0 
között váltakozik.  

b) kistérségünk éghajlata Románia – általános mérsékelten szárazföldi éghajlatával össze-
vetve – kedvezőnek mondható és az éghajlati tényezők vonzereje  7,5 és 8,0-ra értékelhető. 

c) a vízburok erőforrásai, vízkészlet mennyiségi és minőségi mutatói a területfejlesztés sine 
qua non feltételeit jelentik bármely térségben. Ezeket a terület belső erőforrásaiból vagy kívül-
ről hozott vízzel biztosítják. Ezen a téren georendszereink közepes, vagy annál jobb vonzerő-
vel rendelkeznek (5,0-6,5 között). 
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d) a földalap minősége elsősorban a talaj felépítésére, összetételére vonatkozik. Ezek a mu-
tatók döntő jelentőségűek a hatékony mezőgazdálkodás gyakorlatában, nagy termőképességű 
növénytársulások kifejlesztésében. Az Érmellék középső részében a georendszerek vonzereje 
a földalap minősége terén jelentős különbségeket mutat (4,5 és 7,0 között). 

2.  Az antrópikus alkotó elemek a lakosság átlagos életkorára, a foglalkoztatási rátára, a 
népesség demográfiai magatartására és gazdasági hagyományaira vonatkoznak. Kistérségünk 
ezen a téren közepes, vagy annál valamivel kedvezőbb mutatókkal rendelkezik (5,0 és 6,0 kö-
zött). A georendszerek kontaktpotenciálja kihasználása terén kistérségünknek hagyományai 
vannak.  

3.  Az elemzett terület társadalmi-gazdasági fejlettsége összehasonlítható a megye, Romá-
nia vagy a Kárpát-medence kistérségeinek fejlettségével. Ebben a tekintetben felmérjük a 
főbb gazdasági ágazatok mutatóit, beleértve a jelenlegi iparágakat, a cégek nagyságát és fejlő-
dési távlatait; a mezőgazdaság típusait és a térség mezőgazdasági szerkezetét az elért termés-
eredményeket, az agrár-business megnyilvánulását az integrált nagy hatékonyságú mezőgazda-
ság kialakítása terén. Itt mutatjuk be az idegenforgalom szerepét, a kereskedelemi hálózat fel-
építését. Társadalmi téren az oktatás és nevelés, az egészségügy, a művelődés és az egyházak 
anyagi és személyi feltételeit mutatjuk be. A társadalmi-gazdasági fejlettség tekintetében kistér-
ségünk georendszerei a közepesnél gyengébb vonzerővel rendelkeznek (3,5 és 4,5 között).  

4.  A terület műszaki infrastruktúrája a közúti hálózat minőségére, a kerülő utak hiányára, 
a vasúti szállítás leépülésére, a települések vezeték- és csatornahálózatának hiányosságaira vo-
natkozik.  

5.  A területi rendszer megnyilvánuló zavarai bármelyik régióban csökkentik a favorabili-
tási mutatót és a területi mérleget alacsonyabb értékkel véglegesítik. A zavaró tényezők lehet-
nek rosszkor jött természeti jelenségek, vagy főleg az elégtelenül irányított, a be nem fejezett, 
vagy a georendszer kibontakozási és fejlődési irányához nem megfelelően igazított emberi be-
avatkozások. Az antrópikus törekvések a most létező állapot és a között helyezkednek el, ami-
nek léteznie kellene.  

A fent említett kritériumok mellett fontosnak tartjuk az elemzett térség földrajzi helyzeté-
nek értékelését is, azért, hogy meghatározzuk a terület kapcsolatait a szomszédos térségekkel 
és a fejlődés távlati központjaival. Kistérségünk földrajzi és geopolitikai fekvése az első világ-
háború után nagyon kedvezőtlen volt, zsáktelepülések halmazáról beszélhetünk, mert nem-
csak az országhatár szűkítette le Érmihályfalva és környékének mögöttes területét, hanem az 
egymást követő közigazgatási átalakulások a megye, a tartomány és a rajon határait a kistérség 
szempontjából előnytelenül módosították. 

 
A georendszerek jelenlegi geoökológiai állapota és területi mérlege  

 
Ebben a fejezetben külön-külön mérlegeljük kistérségünk négy georendszerének ökológiai 

helyzetét, megállapítva azok alegységeinek, a geofáciesek csoportjainak egyensúlyi állapotát, a 
közeljövő területhasznosítására ennek alapján teszünk javaslatot, majd elkészítjük a geo-
rendszerek területi mérlegét a 2007-es helyzetnek megfelelően.  
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I.  A Nyírség homokterülete georendszerének (GNYI,V,IX,X,XI) geofácies csoportjain belül –
attól függően, hogy mennyire közeli a geofácies csoport állapota a klimaxhoz, öt altípust kü-
lönítettünk el: 

1.  A biosztáziában levő szublimax egyensúlyú georendszeren (GNYI) belül az erdei táj 
geofácies csoportjai olyan erdei geofácieseket foglalnak magukba, amelyek termelékenységük 
szempontjából nagyon különböznek egymástól, a talajvízszint függvényében minőségileg kü-
lönülnek el a homokbuckák és a buckaközök eltérő topoklimatikus feltételeinek megfelelően: 

g1.1 az őshonos tölgyesek geofáciesei a homokbuckákon alacsony termőképességgel rendel-
keznek. A jövőben ezeket akácültetvényekkel kell helyettesíteni. Nem ajánlott a buckák el-
egyengetése.  

g1.2 az erdei fenyőfoltok geofáciesei a buckák gerincein és lejtőin a legjobb esetben is, ami-
kor vastagabb talajréteg borítja a homokbuckát, csak közepes termelékenységűek, de a leg-
több esetben a biológiai teljesítményük csak alacsonynak mondható. Emiatt kiterjesztésük 
nem javallott a homokbuckákon. A viszonylag termékeny homoktalajon érdemes megőrizni 
őket. 1961-ben jelent meg Z. Spîrchez könyve (13), amelyben értékelte Románia északnyugati 
részén található homoki területek erdősítésének eredményeit. Kritizálta a területrendezési ter-
vek hiányát és azt a tényt, hogy sok helyen nem megfelelően hasznosították a homokterülete-
ket. Gyenge homokterületeket hagytak meg szántóföldnek és olyan területeket telepítettek be 
erdőkkel, amelyek szántóföldnek jobban megfeleltek volna, nem biztosították az őshonos töl-
gyesek újrasarjadását, ott pedig ahova tölgyet telepítettek, a csemeték sűrűsége nagyon kicsi 
volt. Z. Spîrchez ebben a könyvében közölte azoknak a kísérleteknek az eredményeit is, ame-
lyek az erdőtípusokat a felszínformák, a talaj humusztartalma és a talajvíz mélysége függvé-
nyében határozták meg az erdőtelepítés módszereivel együtt. 1976 tavaszán egy valóságos of-
fenzíva indult a futóhomok területek és a gyenge legelők erdősítéséért. Érsemjénben összesen 
90 ha akácot ültettek. A legnagyobb ültetvényt Érsemjéntől északnyugatra, a Barantón hozták 
létre, ahol az ültetést megelőzően elegyengették a homokbuckákat. Itt az akácot amerikai kö-
kénnyel (Prunus seratin) vegyesen telepítették. Az utóbbi gazdag lombozata nagy mennyiségű 
szerves anyagot biztosít a talajnak, a gyümölcsét üdítő italok készítésére használják és a fácá-
nok kedvelt eledele is (14). 1990-től kezdve a megváltozott tulajdonviszonyok, az erdőgazdál-
kodás felszámolódása georendszerünkben az ésszerűtlen erdőkitermelést idézte elő. A vissza-
kapott magánerdők nagy részét a régi-új birtokosok kivágták, mivel megőrzésüket nem tudták 
megoldani. A homoki területeken jelentkeztek az erdőirtás következményei, főleg a térség 
mikroklímája lett szárazabb. Érsemjén térségében az állami erdészeti hivatal, az erdő erózió 
gátló szerepkörére hivatkozva, nem akart visszaadni kiterjedt közbirtokossági erdőterületeket. 
Hosszantartó pereskedés után sikerült igazolni a helyieknek, hogy az akác, még ha nem is tele-
pítik újra már a letarolást követő második évben annyira újrasarjad, hogy ellátja széleróziót fé-
kező funkcióját. Érmihályfalva és Érkörtvélyes határában az erdőirtást a földgázbevezetés las-
sította. Ilyen irányba hatottak a megkeményített erdészeti törvények is. A helyi tanácsok és 
magánszemélyek saját alapjaikból, vagy pályázatokon nyert összegekből kisebb-nagyobb terü-
leteken folytatják a futóhomok megkötését elsősorban akácültetvényekkel. Terepszemléinken 
sajnos megállapíthatjuk, hogy a jelenkori erdőtelepítés a parlagon maradt területek és a földtu-
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lajdon szerint történik az esetek többségében és nem veszik figyelembe Z. Spîrchez tudomá-
nyosan megalapozott intelmeit. Az utóbbi 2-3 évben a biodiverzitást támogató alapokat is 
megcéloznak magáncégek és önkormányzatok. 

g1.3 a homokbuckák akácosainak geofáciesei foglalják el a legnagyobb területeket, a szak-
emberek javasolják az akác újrasarjadásának elősegítését a mélyebben található főgyökerekből, 
de kiterjedt ültetvények létesítését is támogatják a gyengébb termőképességű, kovárvány réte-
gekkel rendelkező homoktalajokon.  

A nyírségi homok megkötése erdőtelepítéssel 1860 után kezdődött a homokbuckák gerin-
cein azért, hogy megvédjék a széleróziótól azokat a területeket, ahol növényeket termesztet-
tek. Ebben az időszakban a szárazságok az erdők hiánya miatt is gyakoriak voltak. 1936-ig a 
Nyírség romániai részén a legnagyobb fontosságot az akácültetés kapta. A fekete fenyő ülteté-
sét az egymás után megismétlődő cserebogár támadás akadályozta meg. A tölgy telepítésére 
azért figyeltek kevésbé, mert nagyon lassan növekszik és az 1895-ben végzett lecsapolások 
nyomán a talajvíz szintje 2-4 m-rel csökkent, ami nem felelt meg a tölgyfa igényeinek. Az első 
nagy kiterjedésű akác ültetvényeket 1892-1900 közti időszakban hozták létre. Elsőbbséget 
élveztek a homokbuckák, de a buckaközökbe is ültettek. A telepítéseket hagyományos mó-
don, 1-2 éves Debrecenből hozott facsemetékkel oldották meg. 1900 és 1920 között nagy 
területen ültettek akácot Érkörtvélyes nyugati határrészeiben. 1905 és 1909 között 7 ha erdei 
fenyőt ültettek Érmihályfalvától északnyugatra. Elszórtan ugyanebben a térségben ültettek 
bálvány (ecet) fát (Ailanthus glandulosa), vaddiót (Junglans nigra), kőrislevelű jihart (Acer 
negundo) stb. 1933 és 1940 között majdnem 800 ha akácot ültettek futóhomok területekre, 
vagy a gyenge legelőkre és szántóföldekre, amelyek a községek tulajdonát, vagy a parasztok 
kis területű parcelláit képezték. Az ültetvények legnagyobb részét a homokbuckákon alakí-
tották ki mezővédő erdősávok formájában. A második világháború után, már 1946-ban foly-
tatták a homokbuckás területek erdősítését és 1960-ig a Nyírség romániai részén majdnem 
1000 ha kevésbé termékeny talajt kötöttek meg akáccal. 1956-tól kezdve az erdőtelepítők az 
uralkodó akác mellett kisebb területeken tölgyet, fekete- és hibrid fenyőt, valamint nyárfát is 
ültettek  

g1.4 a homokbuckák nyárfásainak geofáciesei közepes termelékenységűek. Az esetek több-
ségében azt javasolják, hogy akáccal helyettesítsék őket. A nyárfaerdőket a nedvesebb bucka-
közökbe javallják. 

g1.5 a buckaközök akácosainak geofáciesei és a g1.6 a buckaközök kevert tölgyes-akácos 
geofáciesei majdnem klimax állapotú növénytársulások. Mivel termőképességűk nagyon jó, 
javasolják kiterjesztésüket itt a buckaközökben, beleértve a tölgyfák ültetését is. Ily módon 
biztosítani lehet a tölgyesek több évszázados folytonosságát térségünkben. Lehetőség nyílik a 
biodiverzitás fokozása érdekében a buckaközi kevert erdők területének növelésére. 

A mezőgazdaságilag hasznosított területek tájtípusait az évszázadok óta megművelt terü-
leteket és a másodlagos (erdőirtás után kialakított) legelőket sorolhatjuk a szubklimax egyen-
súlyú georendszerek közé, amelyek a termőhelyi feltételek szerint különülnek el: 

g1.7 a homokbuckák Cynodon dacylon, Poa bulbosa és Festuca vaginata által jellemzett le-
gelőinek és kaszálóinak geofáciesei vékony talajrétegű, napfényes buckagerincekre és lejtőkre 
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jellemzők, amelyek száraz tavaszokon széleróziónak is ki vannak téve. Szárazság idején meg-
nyilvánulnak a xerofilizmus (a félsivatagi állapot) jelei. Csapadékszegény években a legelők 
leromlanak, időlegesen a területnek csak kb. 30% át borítja növényzet, a biotömeg termelése 
pedig közepes. Javasolják az ápolási és a talajjavító munkák kiterjesztését. Az öntözés a ho-
mokbuckákon nehezen oldható meg, mert költséges és kis hatásfokú lenne, mivel a bucka-
gerincek és a buckaközök közötti szintkülönbség 9-12 m között váltakozik. Ilyen térségekben 
ajánlott a buckák elegyengetése gyümölcsösök számára, vagy homokbányák létesítése azzal a 
feltétellel, hogy a telepítés előtt és a kitermelés után betartsák a talajrehabilitációra vonatkozó 
tudományos és/vagy törvényes előírásokat. Jelenleg a gyenge legelőket juh- és kecskete-
nyésztők hasznosítják. 

g1.8 a juta (Chochorus olitorius) foltok geotópjait meg kell tartani, mert eredményesen kö-
tik meg a futóhomokot. 

g1.9 a buckaközök Cynodon dactylon, Festuca sulcata és Carex distimus stb. borította lege-
lők és kaszálók geofáciesei kiterjedtek a részlegesen lecsapolt, enyhén lejtő buckaközökre is. 
Rendszerint magas termelékenységűek (évente 8-10 t/ha zöldtömeg). Ésszerű hasznosítással 
jó minőségű természetes legelőknek és kaszálóknak számítanak. Felszántásuk csak akkor in-
dokolt, ha a leendő mezőgazdasági területen jobb feltételeket teremtenek a takarmánynövé-
nyek termesztésére, vagy öntözéses zöldségtermesztéshez fognak. 

g1.10 a homokbuckák megművelt geofáciesei általában kis termelékenységű területek és az 
enyhén lejtő, szántóföldnek alkalmas alacsony buckákra jellemző. Ez a kultúrtáj típus a gabo-
nafélék (árpa, rozs), a takarmánynövények, a dohány, a dinnye termesztésére szakosodott. A 
közepes terméseredmények is gyakran elmaradnak, mivel a talajnedvesség a homokbuckákon 
csak a nagyon csapadékos időszakokban fogadható el. 

g1.11 a buckaközök megművelt területeinek geofáciesei közepes termelékenységűek, mivel a 
talajvíz közelebb van a felszínhez, az itteni homoki talajok pedig közepesen vagy megfelelő 
szinten gazdagok humuszban, tehát majdnem a teljes tenyészidőszakban adott a növények 
fejlődése számára szükséges talajnedvesség. Mivel a búza, a kukorica, a napraforgó csak köze-
pes terméseredményeket produkálnak, ezek termőterületeit lecsökkentették, viszont kiter-
jesztették a rozs, a takarmánynövények, a korai burgonya és a dohány termesztését a széle-
sebb buckaközi térségekben. Csak a belterjes, öntözött zöldségtermesztés biztat klimax álla-
pottal, például Érmihályfalvától északnyugatra a Füzék-patak partján, ahol lehetőség lenne 
kisebb víztároló kialakítására is, a Strand nevű határrészben. 

g1.12 a részben megmaradt szőlőültetvények geofáciesei és g1.13 a részben megmaradt inten-
zív gyümölcsösök geofáciesei az el nem egyengetett homokbuckákon általában alacsony ter-
melékenységűek, mert túlnyomórészt kétkezi munkával tartják fenn. Az ápolási munkák leg-
nagyobb részét nem lehet gépesíteni. Az idősebb nemzedék ragaszkodik a direkttermő, 
gyenge minőségű borokat termő fajtákhoz, helyenként nagyobb területen, például 
Érmihályfalván a Jókertben. A szakemberek fontosnak tartják egyes hibrid szőlőfajták megőr-
zését a választék növelése, must, lekvár készítése céljából. 

g1.14 a Typha latifolia és Phragmites comunis által uralt mocsaras geofáciesek területe a 
nyírségi georendszerben lecsökkent a lecsapolások után. Ezek csak a csapadékos években ke-
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rülnek klimax közeli helyzetbe. Sajnos azért sem helyettesíthetők nagy víztárolókkal, mert a 
homoktalaj szigetelése nehezen oldható meg. Sokan védik ezeket a geofácieseket, mert a lápi 
madarak utolsó menedékhelyei. 

g1.15 a Fűzék patakok reofil (folyóvízi) geofáciesének állapotát a vízhozam ingadozásai ha-
tározzák meg. A lecsapolásokat követően a halállomány meggyérült, csak a mocsárvízben élő 
keszeg, ritkán a ponty, meg a csík (Mizgurnus fossilis) maradt meg. 

2.  A paraklimaxos egyensúlyú biosztáziában levő georendszerek (GNYV) közé tartoznak a 
következő geofáciesek:  

g5.1 az őshonos tölgyesek buckaközi geofáciesei esetében a termőképesség magas, ezért 
megőrzésük, újratelepítésük, kiterjesztésük ajánlott tiszta vagy kevert állományban, felhasz-
nálva a biodiverzitást támogató alapokat is.  

g5.2 a hibrid (fekete) nyárfák buckaközi geofácieseinek a termelékenysége a vizenyős terü-
letein magas. Ezért kiterjesztésük javallott. 

3.  A biorhezisztáziában levő georendszerek (GNYIX) keretein belül megkülönböztettük 
g9.1 az 5-10 évvel ezelőtt még nemes szőlőültetvények parlagon hagyott geofácieseit. 

Az 1970-es években egyengették el a legnagyobb homokbuckás területeket georendsze-
rünkben azért, hogy megfelelő mélységbe irányítsák a talajvízszintet és gépesíthessék a mező-
gazdasági munkákat. Ezeket a jelentős domborzatmódosító beavatkozásokat az 1980-as évek-
ben az elegyengetett területek betelepítése követte. Az 1980-as évek végére a nemes szőlőül-
tetvények termőre fordultak. Már az első években látszott, hogy a nagyon igényes nemes sző-
lőfajták egy évtized alatt legtöbb 3-4 évben hoznak majd elfogadható termést, nagyon nagy 
befektetés árán. A tavaszi fagyok kistérségünkben gyakoriak, a szőlőültetvényeknek nem felel 
meg az elegyengetett homokbuckák vízháztartása. Az egykori állami gazdaság területén műkö-
dött kísérleti állomáson végzett kutatások igazolták azt a követelményt, hogy minden ültet-
vényt csepegtető öntöző rendszerrel kellene ellátni. Az 1990-es évek elején a tulajdonvi-
szonyok gyorsan megváltoztak azért is, mert az állami gazdaság az elsők között szabadult meg 
a szőlőültetvényeitől. Napjainkban az ültetvények csak foltokban maradtak meg az 1970-es 
években tervezett és kialakított új klimaxállapotban. A parlagon hagyott szőlőültetvények 
hasznosítására több forgatókönyvet is készítettek: 

a) egy vagy több tőkeerős befektető privatizálja és telepítse újra a szőlőskerteket;  
b) néhány év intenzív talajképző munkálatai után, beleértve a zöldtrágyázást is, szántóföldi 

növényeket termesszenek;  
c) akácosokat és/ vagy kevert erdőket telepítsenek.  
g9.2 az elegyengetett homokbuckák egykori gyümölcsösei helyén kialakult parlag visszava-

dult területeinek geofáciesei között sajátos helyet foglal el az érmihályfalvi Brassai Sámuel utca 
végén, a Pince mögötti kétszer elegyengetett homok terület. Ez a gyümölcsös tartozott az 
egykori kísérleti állomáshoz, ahol ún. szuperintenzív gyümölcsöst hoztak létre, csepegtető 
öntözéssel. Ezt az ültetvényt 1988-ban felszámolták, mivel hirtelen csökkent a termelékeny-
sége. A második elegyengetésre azért volt szükség, mert a felső talajréteg kimerült és szüksé-
gessé vált a talaj feljavítása, máshonnan idehozott jó mennyiségű, humuszban gazdag talaj-
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anyag bejuttatása. Ez a munkálat is félbeszakadt, s jelenleg ez a terület a parlagon hagyottak 
sorsára jutott. 

4.  A párásztáziában levő georendszerek (GNYX) nagysága kistérségünkben az elegyenge-
tett homoki területeken kialakult antropodenaturalizálodott térségek révén, kb. 1650 ha-ra 
tehető Érsemjén, Érmihályfalva és Érkörtvélyes határában. Azok a területek kerülhetnek a 
párásztázia állapotába, amelyek biológiai termőképessége meghaladja a homokbuckák el-
egyengetését megelőző hatékonyságot. Ehhez az állapothoz legközelebb a foltokban megma-
radt ültetvények vannak.  

g10.1 az elegyengetett homokbuckákon kialakított gyümölcsösök foltokban megmaradt geo-
fáciesei megtalálhatók az érsemjéni Barantón és Érkörtvélyesen, a Balázsiban. Ezeknek az in-
tenzív gyümölcsösöknek a termőereje leszálló ágban van. Új ültetvényeket kellene létrehozni. 
A jövőben a bel- és a külpiac igényeinek megfelelő gyümölcsfajtákkal kell próbálkozni. A ter-
mésingadozásokat csak öntözéssel lehet kivédeni 

g10.2 az elegyengetett homokterületeken kialakított szőlőültetvények geofáciesei a gyümöl-
csösökhöz hasonlóan csak foltokban maradtak meg klimax körüli állapotban. A termésinga-
dozásokat a késő tavaszi fagyok miatt, öntözéssel nem lehet kivédeni.  

g10.3 az elegyengetett homokbuckák akácosait a Barantón hozták létre. A jövőben ezek az 
elhagyott szőlőskertek és gyümölcsösök helyére is kiterjeszthetők.  

Érmihályfalva kisváros (g11.1), Érkörtvélyes (g11.2) és Érkenéz (g11.3) falvak belterületeinek 
(GNYXI) „homokra merészkedett” utcáinak geofácieseit a homoktalaj gyengébb termőképes-
sége jellemzi. Itt gyakoriak a háztáji szőlőskertek, gyümölcsösök, ritkább a zöldségtermesztés. 
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6. ábra: A Nyírség romániai részének georendszerei 
 
A GNYI,V,IX,X,XI területi mérlege: 
1.  A természetföldrajzi elemek állapota a másik három georendszerrel összehasonlítva 

gyengébb állapotúnak értékelhető (5,25):  
a) A domborzat azért kedvező, mert a homoki területek jórészt árvízmentesek, a talajeró-

zió jelentéktelen, de a száraz tavaszokon szélerózió okoz károkat. A talaj termelékenysége kb. 
3-szor kisebb mint a közeli csernozjomtalajokon. Nagy méretű anyagi és munkaerő ráfordí-
tással ez a hátrány kiegyenlíthető erdőgazdasággal, intenzív, öntözéses zöldség-, gyümölcs- és 
szőlőtermesztéssel, méhészettel, vadászattal stb. A nyírségi domborzat favorabilitási mutatója 
a közepesnél gyengébb (4,0). 

b) A térség éghajlata kedvezőnek értékelhető (7,5), mert az évi csapadékmennyiség megha-
ladja az országos átlagot (600-650 mm), az átlagos középhőmérséklet kedvező (9-10ºC). Az 
évi összhőmérséklet eléri a 3800-4000ºC-ot, amiből 3100-3200ºC a tenyészidőszakban gyűlik 
össze. Kistérségünk többi georendszeréhez viszonyítva a csapadékmennyiség a tenyészidő-
szakban nem elegendő, súlyosabbak az aszálykárok (főleg ott, ahol nem alakultak ki kovár-
ványrétegek). A buckaközökben gyakran formálódnak fagyzugok, viszont az itteni erdők vé-
dettebbek a szélviharok idején. 
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c) A vízkészlet 90%-a helyi forrásokból származik: talajvízből (35-40 m mélységből a ple-
isztocén víztartó kavicsos rétegekből) és víztárolókból. A száraz években az öntözés elenged-
hetetlenül fontos, de jelenleg nagyon kevés parcellára korlátozódik. 10%-nyi a kívülről érkező 
vezetékes ivóvíz és a Fűzék patak által hozott vízmennyiség. A vízellátás közepesnek mond-
ható (5,0).  

d) A földalap szerkezete és a talaj termelékenysége az 1985-199-es időszakban érte el az 
eddigi legkedvezőbb állapotát. 1991-től megszűnt a jelentős állami befektetés és megindult az 
intenzív gyümölcs és szőlőültetvények fokozatos leromlása. A megművelt területeken a talaj-
erő utánpótlása esetleges. A homoki földek több mint 1/3-a parlagon maradt. A térség termé-
szetadta (kovárvány rétegek gyakori előfordulása) és örökölt antropogén lehetőségei (az ele-
gyengetett homokbuckák helyén a talajvíz megfelelő mélységben van, gépesíteni lehet) majd-
nem közepesre emelik a földalap vonzerejét (4,5). 

2.  A nyírségi georendszer antrópikus összetevői átlagon felülinek mondhatók (5,5), an-
nak ellenére, hogy itt is érzékelhető a lakosság elöregedése. Ez enyhébb formában jelentkezik 
mint Bihar megye és Románia más régióiban. Véleményünk szerint még létezik az a népes-
ségtartalék, ami a közeljövőben biztosítani tudja a demográfia egyensúlyt, az országos és a 
megyei természetes szaporulatot meghaladó értékeket, mert ez a térség hagyományai szerint 
sem „egykéző” övezet. A lakosság szakképzettsége valamivel meghaladja az országos átlagot, 
mivel a közép- és felsőfokú oktatást az országos átlagnál jóval többen igénylik. Számíthatunk 
a lakosság mezőgazdasági és feldolgozóipari jártasságára, az iskolázott lakosság aktivizálható 
kétnyelvűségére és arra, hogy a határon átívelő, a Hajdú–Bihar–Biha(o)r eurorégiós kapcso-
latokat felgyorsíthatja az a tény, hogy az itteni lakosság több mint 90%-a tud magyarul. 

3.  A GNY gazdasági társadalmi fejlettsége összehasonlítva a kistérség többi georendszeré-
vel, Románia és a Kárpát-medence homokhátságaival, a skála alsó harmada körül mozog 
(3,5). A kitermelőipar (szénhidrogén és homokbányászat) mellett jelen vannak a feldolgozó-
ipari kisvállalatok: az érmihályfalvi Medicor finommechanikai részlege, a konzervgyártó rész-
leg, pékségek emelhetők ki főleg azért, mert túlnyomórészt férfi munkaerőt foglalkoztatnak. 
Napjainkban a mezőgazdasági termelés eredményei a közepesnél is gyengébbek, a belterjessé-
gi foka alacsony. Az agrár-business egy magasabb hatékonyságú, integrált mezőgazdaság te-
kintetében még kezdeti stádiumban található. Az erdőgazdálkodás tíz évnyi pangás után kezdi 
megtalálni helyét a homoki területek hasznosításában. Az idegenforgalom még nem jelent ki-
egészítő alternatívát a térségfejlesztésben. Az áruforgalom 1990 után visszaesett, gyakorlatilag 
megszűnt a csemegeszőlő, a korai burgonya, a gyümölcs, a gyapjú, a konzerv stb. exportja. Ja-
vult viszont a kereskedelmi egységek árukínálata, de felszereltségük az esetek többségében 
nem megfelelő. 

Társadalmi téren a GNY-en belül biztosított az óvódások és az I-IV. osztályos tanulók ok-
tatása az érmihályfalvi Zelk Zoltán általános iskola kültelki (Dihenes, Bank utcai) épületeiben, 
az V-VIII. osztályosok pedig a főépületben tanulnak tovább. Az állandó orvosi ellátást Érmi-
hályfalva homoki kerületeiben (a Dihenesen, a Százholdon és a Pásztorgazon) a több évtize-
des kérések ellenére helyben még most sem oldották meg. A georendszeren belül a művelődé-
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si tevékenység az iskolákban zajlik. Egyházi téren az infrastruktúrát javítja a bankasori (Ér-
semjén) és a pásztorgazi imaház. 

4.  A GNY műszaki infrastruktúrája az értékelési skála közepe alatt helyezkedik el (4,0), 
mivel az utak korszerűtlenek. Igaz hogy megnőtt az Érmihályfalva–Nyírábrány nemzetközi 
közút forgalma, de az asztfaltburkolat gyenge minőségű. Hiányoznak az ehhez az úthoz tar-
tozó biztonságos vasúti átkelők és a várost elkerülő út. A vasúti gócpont jelenléte napjainkban 
kisebb jelentőséggel bír a vasúti forgalom visszaesése miatt. A vízhálózat kiépítése GNY tele-
pülésein folyamatban van, de Érmihályfalva minden utcájában bevezették a földgázt.  

5.  A megnyilvánuló működési zavarok a területhasznosításra, a műszaki infrastruktúrára, 
a gazdasági és társadalmi fejlettség hiányosságaira vonatkoznak, amelyek jelentős működőtőke 
hiányára vezethetők vissza. Emiatt a nyírségi georendszer átlagos vonzerejéből (4,56-ból) 1,5 
pontot kell levonni. 

Az Ér jobboldali teraszainak (GTII,IV,X) geofácies csoportjait a mezőgazdasági területek 
uralják (GTII), amelynek keretében öt geofácies csoport található a biosztázia szubklimaxos 
egyensúlyában: 

g2.1 Az állandó, vagy időszakos vízfolyások mentén előforduló vizenyős (hidrofil) legelők 
és kaszálók geofáciesei közepes termőképességűek. Cylodon dactylon, Festuca sulcata és a 
Carex disnus stb. növénytársulás jelenléte azt mutatja, hogy nagyon hasonlít a g1.9-hez. Ezek 
helyén a jövőben még létesíthetők víztárolók. Karbantartva, trágyázva nagyon sok zöldtöme-
get termelnek, viszont ott, ahol a terület nyárig vizenyős marad, a legelők és kaszálók termés-
minősége alacsony azért, mert megnövekszik a Cyperaceae és a Juncaceae fajok gyakorisága. 
Vízlevezető árkokkal, utánvetéssel javítani lehet a legelők és kaszálók florisztikai összetételét, 
minőségét. 

g2.2 A külterjes szőlőültetvények geofáciesei Érsemjéntől és Értarcsától nyugatra, Érkenéz-
től északnyugatra, Gálospetritől északra kis területeken fordulnak elő. Elsősorban hibrid, 
gyenge minőségű szőlőültetvények, ezért jó lenne egy részüket gyümölcsösökkel helyettesí-
teni. 

g2.3 Mocsaras geofáciesek jelennek meg az állandó és az időszakos vízfolyások mentén, 
ahol Typha latifolia és Phragmites comunis terjedtek el. Víztárolókkal helyettesíthetők. 

g2.4 A bányatavak, mocsaras geotópjai az agyagkitermelést követően jöttek létre. Növény-
zetük visszavadult. Minden falu határában előfordulnak. Mivel haszontalanok, építési törme-
lékkel is feltölthetők.  

g2.5 A halastavak geofáciesei, az egykori mocsarak helyén, a felszín mélyedéseiben mester-
ségesen hozták létre őket. Főleg a száraz években válik nyilvánvalóvá a tavak eliszaposodása, 
vele együtt az állóvíz hőmérsékletének növekedése, a vízben oldott oxigén csökkenése. A nö-
vényzet a tavak partjai mentén visszavadul és a vándormadarak számára pihenőhelyül szolgál. 
A ponty jelenléte jelzi a halastó ökológiai állapotát.  

Biosztáziában levő paraklimaxos egyensúlyú georendszerek (GTVI) keretein belül az Ér 
jobboldali teraszain nagy területeket foglalnak el a g6.1 a nagyon termékeny szántóföldek 
geofáciesei, amelyek termelékenysége a belterjes korszerű mezőgazdaság körülményei között 
magasra értékelhető, mivel vetésforgót alkalmaznak. A mezőgazdasági munkákat a gabonafé-
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lék és az ipari növények termesztése esetében majdnem teljes mértékben, a zöldségtermesztés 
esetében részben gépesítették. Már a közeljövőben minél nagyobb területekre ki kell terjesz-
teni a biogazdálkodást. 

g6.2 Az Érsemjéntől nyugatra található őshonos tölgyerdő folt humuszban gazdag talajon 
maradt meg. Újrasarjadását,kiterjesztését, ésszerű kitermelését támogatni kell. 

Párásztáziában levő georendszerként írhatjuk le a települések termékeny csernozjomtala-
jon, teljesen vagy részben elhelyezkedő belterületeit (GTXIII). Ide tartozik Érmihályfalva kisvá-
ros központjának és belterületének több mint fele (g13.1), Érvasad teljes (g13.3), Érsemjén (g13.4, 
g13.6, g13.5) és Gálospetri (g13.7) majdnem teljes belterülete, Értarcsa (g13.8) belterületének észak-
nyugati része. Itt a háztáji kertek jóval termékenyebbek mint a GNYXI esetében. Általában 
megállapítható, hogy ezek a geofáciesek a fent nevezett települések fejlettebb részei.  

Az Ér teraszai (GT) georendszerének területi mérlege: 
1. A természetföldrajzi összetevők állapota sokkal jobbnak értékelhető (7,37) mint a GNY 

esetében: 
a) a domborzat kevésbé változatos mint a GNY felszíne, de könnyen megközelíthető, ár-

vízmentes, nagykiterjedésű, sima felületű interfluviumok jellemzik. Ezeket az emberi beavat-
kozás (az erdőirtás, a mocsarak és belvizesedésre hajlamos területek lecsapolása, szántóföldek 
kialakítása) termékeny alfölddé alakította át, úgy, hogy a talajerózió jelentéktelen méretű. A 
domborzat favorabilitási mutatója a skála felső harmadába tehető (8,0). 

b) a teraszok éghajlata azért kedvezőbb (8,0) a GNY éghajlatánál, mert a csapadék mennyi-
séget az itteni termékeny talaj jobban értékesíti, a fagyzugok ritkábban alakulnak ki. 

c) a terület vízgazdálkodása is jobb (6,50), mint a Nyírségben, mert több helyen termálvizet 
találtak, 5 víztárolót alakítottak ki Érvasad, Gálospertri, Érmihályfalva, Érsemjén és Érselénd 
határában, amelyek partjain öntözésre berendezett parcellákon zöldségféléket termesztenek. 
Még csapadékos tavaszokon is ritkán fordulnak elő belvizes területek. Csak a bővizű vízfo-
lyások hiányoznak, a szeszélyes vízjárású patakok nem tudják pótolni őket. 

d) a földalap szerkezetében, a talaj összetételében és termelékenységében a rendszerváltás 
csak kisebb módosulásokat okozott: továbbra is a gabonafélék termesztése uralkodik, az ipari 
növényeket viszont a leszerződhető terménymennyiség függvényében termesztik. Az idén 
például napraforgóval nagy területet vetettek be, de cukorrépaföld csak elvétve található. Ta-
lajkutatóktól, például V. Bacinschitől (14) származó, 1975-ös adat szerint a Gálospetri és az 
Érvasad határában találhatók Románia legtermékenyebb szántóföldjei. A tulajdonviszonyok 
megváltozását követő években sok volt az elhagyott (köztük több nadrágszíj-) parcella. Nap-
jainkra a mezőgazdasági társulások elterjedésével az elhagyott földek területe minimálisra 
csökkent. A talajvízszint a GT-én majdnem mindenütt optimálisnak mondható, a mezőgazda-
sági munkákat legnagyobb részt gépesítették. A földalap vonzereje magas (7,0). 

2.  A GT georendszerben az antrópikus elemek kistérségünkben a legjobbaknak mondha-
tók. Itt található öt település központja, a népsűrűség magasabb mint a belterületek homoki 
részein. Az emberi beavatkozások erőteljesebbek, emiatt a vonzerő közepesnél jobb (6,0).  

3.  Az Ér teraszok térségének gazdasági-társadalmi fejlettsége a GNY-el összehasonlítva 
magasabb fokúnak, de a középértéknél így is kisebbnek értékelhető (4,5). A GTII,VI,X maga-
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sabb gazdasági fejlettsége a nagy feldolgozó iparvállalatok jelenlétével, a vezetékek (földgáz, 
víz, csapadékvíz levezető) és az épületek nagyobb sűrűségével magyarázható. Itt jelen van 
még a szénhidrogén kitermelés Szalacs és Érselénd határában, az agyagkitermelés (házépítés, 
csempekályhák készítése és az újra divatossá vált vályogvetés stb. céljából). Kistérségünk sza-
bad női munkaerejének legnagyobb részét német és olasz lábbelikészítő cégek foglalkoztatják. 
A mezőgazdaság belterjes és korszerű. A kereskedelem a mezőgazdasági termékek mellett 
könnyűipari termékeket is exportál. A belkereskedelmi választék jónak mondható, és időn-
ként kielégíti a bevásárló turisták igényeit is. A szállítások legnagyobb része az E-671-es or-
szágutat terheli. Az oktatási intézmények közül az érkörtvélyesi, érvasadi, értarcsai általános 
iskolák mellett a tanulók továbbtanulása terén fontos szerep hárul az érmihályfalvi Mezőgaz-
dasági Iskolacsoportra is. A térség településeinek művelődési élete pezsgőnek és gazdagnak 
mondható. A falusi művelődési otthonok közül jelenleg az érsemjénit korszerűsítik. Kialaku-
lóban van a kistérség múzeumainak és tájházainak hálózata. A georendszerek közül itt talál-
ható az egészségügyi ellátás és ügyelet központja jelen pillanatban még Érmihályfalván, a Bu-
janovics-kertben. Az egyházközségek és gyülekezetek tagjainak lelki szükségletei kielégítésére 
megteremtődtek az anyagi és a személyi feltételek. 

4.  A GT műszaki infrastruktúráját az értékelési skálán közepesnél kisebbre tehetjük (4,5), 
mivel az utak korszerűtlenek, a vasúti szállítás szerepe csökkent. Igaz, hogy az E-671-es or-
szágút minősége az idén javult, de késik ennek gyorsforgalmi úttá fejlesztése, az Érmihály-
falva–Nyírábrány nemzetközi út korszerűsítése, a hidak felújítása stb. 

5.  A jelenleg megnyilvánuló működési zavarok a GT zsákövezet jellegéből (távol a buka-
resti, de gyakran még a nagyváradi „tűztől is”), az 1990-2004-es időszak kedvezőtlen politikai 
széljárásával, a határon átívelő gazdasági kapcsolatok erőtlenségével is magyarázható. Ennek 
következtében a működési zavarok 1,0 ponttal csökkentik a GT átlagos vonzerejét 5,59-ről 
4,59-re. 

III.  Az Ér ártéri síkságának georendszere (GÉIII,VII,X) az egykori mocsárvilág lecsapolása 
nyomán kb. 35 éve alakult ki. Főként mezőgazdasági művelés alatt álló geofácieseket foglal 
magába. Három biosztáziában levő geofáciescsoportot különítettünk el: 

g3.1 az egykori mocsarak helyén kialakult legelők és kaszálók geofácieseinek arculatát a 
Linmionuni gmelini és a Camphorosma fajok határozzák meg a viszonylag alacsony területe-
ken. Ezek állapotát klimax felé lehet irányítani a túllegeltetés megakadályozásával, trágyázás-
sal, fölé vetéssel, öntözéssel (ott ahol a talajvíz 2-2,5 m-nél mélyebben van). Csapadékos évek-
ben, ahol a talajszikesedés még nem jelentkezett, eredményesen lehet takarmánynövényeket 
termeszteni. A legalacsonyabb és/vagy gyengén termő területeken elő kell segíteni a renatura-
lizációt, többek között a Natúra-2000 program keretében. 

g3.2 a megművelt területek geofáciesei közepes termőképességűek, nagykiterjedésű ártéri te-
rületek felszántásával alakultak ki. A klimax állapot csak akkor alakítható ki, ha a termesztett 
növényeket a hidropedológiai viszonyoknak megfelelően választják ki, előnybe részesítik a 
burgonyát, a cukorrépát, a kendert, a silókukoricát s más takarmánynövényt. Csak fejlett állat-
tenyésztési komplexumok biztosíthatják a talajfeljavításhoz szükséges nagy mennyiségű szer-
ves trágyát. 
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g3.3 a folyóvízi (reofil) geofácies az Ér-csatorna és annak mellékpatakjai vizével azonosít-
ható. A vízhozam, a víz hőmérséklete, a vízben oldott oxigén mennyisége az év folyamán na-
gyon ingadozik. Ezek függvényében alakul az ichtiológiai élettér. Uralkodó a ponty, ritkábban 
fordul elő a harcsa és a csuka. 

GÉVII: g7.1 Az Ér ártéri síkságán kis területen elkülöníthetők biosztáziában levő paraklimax 
egyensúlyú geofáciesek, az egykori mocsarak szigeteinek helyén kialakult, nagyon termékeny 
szántóföldek. Termőerejüket folyamatosan pótolni kell. A nagy költségek miatt kiterjesztésü-
ket nem szabad erőltetni. 

GÉXII Az elszikesedett legelők (g12.1) fáciescsoportjai párásztázia állapotában lévő georend-
szereknek számíthatók, mivel a lecsapolás után ezek a területek erőteljesen mesterségessé vál-
tak. A kialakult terméketlen növény- és állatvilág nem felel meg az egykori életfeltételeknek. A 
csapadékos években megindul egy progresszív folyamat az eredeti állapot visszaalakítására. Az 
antrópikus beavatkozás, emberi beavatkozás nélkül is felgyorsítja a visszavadulást, de ennek 
hiányában csak időlegesen alakulnak ki mocsárfoltok. 

GÉXIV A falvak belterületeinek geofáciesei magukba foglalják Éradonyt teljes egészében 
(g14,1), Értarcsa legnagyobb része (g14.2) Szalacs északi fele (g14.3), Gálospetri délkeleti része 
(g14,4) és Ottomány északi és északnyugati utcái. Mindegyik település kihasználja a GÉ és a 
szomszédos georendszerek „kontaktpotenciálját”, azaz hasznosítják az egymással találkozó 
térségek erőforrásait. Nem okoznak nagyméretű beavatkozást a természeti környezetbe, ha-
nem belesimulnak abba. 

Az Ér árterületének (GÉ) területi mérlege. 
1.  A természetföldrajzi alkotóelemek összességükben (6,12) jóval alacsonyabbra értékel-

hetők, mint a GT és a GB, viszont majdnem 1,0-el jobbnak bizonyulnak, mint a GNY termé-
szeti viszonyai.  

a) a domborzat vonzereje (5,5) a GNY és GT közötti, de az előbbihez közelebbi értékre te-
hető, mert az egykori mocsár talaja most is növeli az utak és az épületek költségeit. A felszín 
elegyengetése helyett területrendezéskor a feltöltés gyakran válik szükségessé. Az E 671-es 
utat Értarcsa és Éradony határában nagyon nagy befektetéssel tették használhatóvá. A talaj-
vízszint több helyen csak 0,5-1 m mélységben állandósult, ahol a talaj elszikesedett. A belvi-
zek levezetése az alacsonyabb területekre a leendő reökologizált térségek kialakítása kedvezni 
fog.  

b) az éghajlati tényezőket a GNY-hez hasonlóan értékelhetjük (7,5), mert a fagyzugok he-
lyett a ködös időjárás gyakoribb és a csapadékos tavaszokon kiterjedt belvizek alakulnak ki.  

c) a vízkészlet javítása érdekében csapolták le ezt a területet az 1960-as évek végén. Az Ér-
csatorna állandó folyóvizét sajnos nem hasznosítják öntözésre, sőt a csatorna megakadályozza 
a víz visszajuttatását a renaturalizálandó alacsony területekre. A falvak kialakulását és fejlődé-
sét az ártézi kutak biztosította jó minőségű ivóvíz is elősegítette. A termálvíz kitermelése bel-
terjes zöldségtermesztést és alternatív geotermikus energiát biztosíthat. Ezek figyelembe véte-
lével a térség vízmérlege közepesnél jobbnak (5,5) minősíthető, a belvizes, az elszikesedett 
földek és a visszavadítás tulajdonjogi nehézségei ellenére is. 
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d) a földalappal kapcsolatban a szikes legelők meszezés, trágyázás hatására feljavíthatók, a 
talajvízszint állandósult és kialakult a mezőgazdasági hasznosítás rendje. Alig találni parlagon 
hagyott területeket. Ezért az itteni földek vonzereje, igaz a talajjavító beavatkozások révén, 
közepesnél jobbnak mondható (6,0). 

2.  Az antrópikus összetevők közepesre értékelhetők (5,0) a lakosság alacsony foglalkoz-
tatási rátája, a gyakori ingázás, a vasúti összeköttetés hiánya, a georendszer elszigeteltsége 
miatt. Kedvező irányban hatnak a lakosság szakképzettsége, az országúti közlekedés javulása, 
az ingázás és a tanulók iskolába járásának megoldása, a személygépkocsik számának növeke-
dése, az érmihályfalvi Mezőgazdasági Iskolacsoport profiljainak sokszínűsítése, az magyar 
nyelvű oktatás kiszélesítése. 

3.  A gazdasági és társadalmi fejlettség tekintetében a GÉ valamivel jobb értékelést kap 
(4,0), mint a GNY mivel itt kevesebb az elhagyott föld, a földalap termelékenysége jobb, az 
ipari munkahelyek valamivel nehezebben megközelíthetők. A helyi nyersanyagok feldolgozása 
alacsony színvonalú, az iparvállalatok hiányoznak. A mezőgazdaság megtalálta a viszonylagos 
fejlődés útjait, a kereskedelem, az oktatás, a művelődés, az egészségügy, az idegenforgalom 
infrastruktúrája lassan fejlődik.  

4.  A georendszerek műszaki infrastruktúrája a közepesnél gyengébbre értékelhető (4,0) 
0,5 ponttal gyengébb, mint a GT esetében, főleg a vasútvonalak hiánya és a talaj gyenge teher-
bíró képessége miatt. 

5.  A működési zavarok visszahúzó ereje napjainkban a GÉ területén a GNY-hez hason-
lóan 1,5 pontra minősíthető. 

IV.  A Bogyoszlói-domblábi alföld georendszere (GBIV,VI,VIII,XV) 
Biosztázia állapotában és szubklimax egyensúlyban levő georendszerek közé tartoznak a: 
– g4.1 a hidrofil (nedves) legelők és kaszálók geofáciesei az állandó és időszakos vízfolyások 

mentén a g2.1-el majdnem azonos körülmények között alakultak ki.  
– g4.2 a külterjes szőlőültetvények geofaciesei nagyon hasonlítanak a g2.2-höz; 
– g4.3 a mocsarak geofáciesei majdnem azonosak a g2.3-al; 
– g4.4 a halastavak geofáciesei a szalacsi tóra és az albisi tavakra vonatkoznak. Ezek ökoló-

giai feltételei nagyon hasonlítanak egymásra. A tavalyi (2006) esők megemelték a vízszintet és 
a tavak ökorendszere klimax körüli állapotba került. Ebben jelentős szerepe volt az 5-6 évvel 
ezelőtt végzett kotrásnak is. A kitermelt iszapot a terméketlen mocsaras területek feltöltésére 
használták. 

Biosztázia állapotában és paraklimax egyensúlyban levő georendszer (G g6.1) a  
– g6.1 a tölgyesek és akácosok kevert erdeinek és a tölgyeseknek geofáciesei kistérségünk 

legősibb erdei amelyek, mind a vízszintes folyóközi területeken, mind az enyhe lejtőkön elő-
fordulnak. Uralkodik a kocsányos tölgy viszonylag gazdag aljnövényzettel. Mivel ez a 
geofácies humuszban gazdag talajokra települt, a szakemberek javasolják fenntartását, szapo-
rítását és ésszerű kitermelését. 

– g6.2 a termékeny szántóföldek geofáciesei uralják a GB-t,ahol vetésforgóban termesztik a 
gabonaféléket, az ipari és a takarmánynövényeket. Kisebb területeken termesztenek burgo-
nyát és zöldségféléket. 
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– g6.3 a nemesszőlők geofáciese Albis határában igazi paraklimax egyensúlyban található. 
Ezeket a szőlőskerteket jól karbantartják, magas termőképességűek. 

– GBXV a falvak belterületei magukba foglalják Érbogyoszló g15.1 és Albis g15.2 teljes terüle-
tét, Szalacs (g15.3) és Ottomány (g15.4) déli részét. A belterületek árvízmentesek, rendezettek és 
beilleszkednek a természeti környezetbe.  

 

 

7. ábra: Az Ér teraszai, ártéri síksága és a Bogyoszlói-domblábi alföld georendszerei 
 
A GB területi mérlege által mutatott vonzerő (4,43) összességében alig marad el a GT átlag-

értékétől.  
1.  A természet földrajzi viszonyok átlag értéke (7,25) csak 0,12-al marad el a GT hasonló 

átlagától.  
– a) A domborzatot eróziómentes, kiterjedt területű folyóközi térségek jellemzik, emiatt 

vonzereje magas (7.5). Csak a magasföld nyugati pereme, Éradony határában tavasszal és ősz-
szel van kitéve enyhe talajeróziónak, mivel felszámolták a szőlőskertek jórészét (g6.2). 

– b,c,d) Az éghajlat, a vízkészlet és a földalap vonzereje megegyezik a GT hasonló értékei-
vel: 8,0; 6,5 és 7,0  
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2.  Az antrópikus alkotóelemek vonzereje hasonló a GT favorabilitási mutatójával (6,0), 
mivel a vasúti összeköttetés hiányát Margitta közelsége pótolja, ami elősegítette a piacra ter-
melő városközeli mezőgazdaság megjelenését. 

3.  Gazdasági-társadalmi fejlettsége hasonló a GT-hez, de nem éri el a középértéket (4,5). 
Jelentősebb iparvállalatok teljes hiánya, viszont az iparszerű, magas terméshozamokat produ-
káló mezőgazdálkodás fejlődése jellemzi a térséget. A kereskedelem, a közúti szállítások az 
egészségügyi ellátás, az oktatás színvonala hasonlít a GT-hez. Jelenleg az idegenforgalom lehe-
tőségei még a GT turisztikai potenciálját sem érik el. 

4.  A georendszer műszaki infrastruktúrája jóval a középérték és a GT hasonló értéke alatt 
marad (4, 0), a vasúti közlekedés hiánya és a Margitta–Ottomány megyei út gyenge minősége 
és amiatt, hogy a GB viszonylagos elszigeteltségét az is fokozza, hogy Érbogyoszló központjá-
ban térerő hiányában nem használható a mobiltelefon.  

5.  A GB jelenleg megnyilvánuló működési zavarainak visszahúzó ereje a GT-vel megegye-
zően -1,0 pontra értékelhető. 

Az 1. táblázat foglalja össze kistérségünkben található négy georendszer területi mérlegé-
nek értékeit.  

 
Georendszer 1a 1b 1b 1c 1Átlag 2 3 4 Átlag 5 Vonzerő 

GNY 4,0 7,5 5,0 4,5 5,25 5,5 3,5 4,0 4,56 -1,5 3,06 
GT 5,0 8,0 6,5 7,0 7,37 6,0 4,5 4,5 5,59 -1.0 4,59 
GÉ 5,5 7,5 5,5 6,0 6,12 5,0 4,0 4,0 4,78 -1,5 3,28 
GB 7,5 8,0 6,5 7,0 7,25 6,0 4,5 4,0 5,43 -1,0 4,43 

1. táblázat: A kistérség négy georendszerének területi mérlege (2006)  
 

A georendszerek területi mérlegének valószínű alakulása 2025-ig 
 
A realitás alapján végzett elemzések szerint a georendszereink területi mérlege 2025-ig a 2. 

táblázatba foglalt értékekre javulhat. 
 
Georendszer 1a 1b 1b 1c 1Átlag 2 3 4 Átlag 5 Vonzerő 

GNY 5,5 7,5 6,0 5,5 6,12 6,5 5,0 5,5 5,75 -0,5 5,25 
GT 8,5 8,0 7,0 8,0 7,87 7,0 6,0 6,0 6,71 -0,25 6,46 
GÉ 6,0 7,5 6,5 7,0 6,75 6,0 5,5 5.5 5,94 -0,50 5,44 
GB 8,5 8,0 7,0 8,0 7,87 6,5 6,0 5,5 6,47 -0,25 6,22 

2. táblázat: A georendszerek területi mérlegének valószínű alakulása 2025-ig 
  
 I.  A Nyírség romániai részén (GNY) a domborzat vonzereje (1a) az el nem egyengetett 
területeken úgy javulhat, ha a jelenleg elhagyott területeken gyors ütemben folytatják az erdő-
telepítést, biztosítva a biodiverzitást, azaz az akác mellett őshonos tölgyfát és nyírfát is fognak 
ültetni, vegyesen a rövid idő alatt kitermelhető nyár- és fenyőfajtákkal. Az összefüggő nö-
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vénytakaró kialakításának klimatikus, szennyezésgátló, hidrológiai, eróziógátló és talajképző 
szerepét kell erősíteni, többek között az energiaültetvények elterjesztésével is. Megfelelő nagy-
ságú befektetéssel folytatódhat a homokbuckák elegyengetése, de a múlt tapasztalataiból 
okulva, úgy hogy a kovárványrétegeket nem keverik össze a felső termékenyebb talajjal és az 
anyakőzettel, a sivárhomokkal. Bizonyos buckaközi térségekben, ahol termékenyebb talaj (fe-
kete homok) található, ki kell terjeszteni az öntözéses zöldségtermesztést úgy, hogy kisebb-
nagyobb víztárolókat alakítanak ki. Már 2007-ben az Érmihályfalva–Nyírábrány közötti nem-
zetközi út korszerűsítése során meg fogják változtatni a bevágások és töltések méreteit. 2025-
ig várható a települések belterületének növekedése is, ami módosítani fogja a domborzat ar-
culatát, például Érmihályfalván a Deréki-kert szőlőskertjei helyén.  

Ha számolunk (1b) a globális felmelegedés lehetséges következményeivel, a hosszú forró 
nyarakkal, az enyhébb telekkel, a szeszélyesebb időjárással, akkor tovább kell szorgalmazni az 
öntözés kiterjesztését. A csapadékos évek vízfölöslegét levezető csatornázással a kialakítandó 
víztárolókba vagy a visszavadított buckaközökbe kell irányítani. Már ősztől kezdve ki kell 
használni a mezővédő erdősávok telepítését támogató alapokat.  

A vezetékes ivóvízhálózatot (1c) és szenny- és esővíz csatornázást minden utcára ki kell 
terjeszteni. A felszín alatti vízkészletet fokozottabb mértékben kell hasznosítani a létesítendő 
gyümölcsültetvényekben, miután ésszerűen végzett elegyengetéssel megfelelő talajvízszintet 
alakítanak ki. 

A földalap (1d) javulását az utóbbi években megmutatkozott érdeklődésre alapozzuk. Re-
mélhetjük, hogy 2025-ig az 1970-1990 közti időszakhoz képest is nagyobb befektetéseket fog-
nak eszközölni, amik a parlagföldek teljes és hatékony hasznosítását fogják biztosítani, a kor 
leendő igényeinek megfelelően. Öntözött, intenzív gyümölcsösök, az elegyengetett homokte-
rületeken nemes szőlőfajták újratelepítésével, a talajerő utánpótlásának rendszeresítésével, a 
gépesítés, a vegyszerezés a helyi feldolgozás (biobrikett, aszalt-fagyasztott gyümölcsök, kon-
zervek, üdítők gyártása; csemegeszőlő, borpárlat stb. termelése) megoldásával, a gazdák szö-
vetkezetekbe tömörülésével stb. a középértéknél magasabbra emelhető a földalap vonzereje. 

2.  A befektetések, beleértve Érmihályfalván a Hunyadi János utcába tervezett ipari par-
kot, az Érmihályfalvát és Érkörtvélyest Penészlekkel összekötő út megnyitását, korszerűsíté-
sét, a határátkelő kibővítését, az antrópikus összetevők szerepét jelentősen megjavítják. A 
GNY népességmegtartó és vonzó szerepét az is növelni fogja, hogy a fiatalok szakképesítése 
helyben vagy Nagyváradról és/vagy Debrecenből Érmihályfalvára telepített tagozatokon old-
ható meg. Hasznosítható lesz a lakosság aktív kétnyelvűsége, a határon átívelő programok 
megvalósításával minimálisra fog csökkenni a kistérség zsákövezet jellege.  

3.  Gazdasági-társadalmi fejlettségét a jelentős részben helyi nyersanyagokat, munkaerőt 
hasznosító iparvállalatok, kiegyensúlyozott terméseredményeket produkáló mezőgazdaság, az 
idegenforgalom (a Diószeg–Érmihályfalva borút, a határon átnyúló vadaskert, a Natúra-2000 
program kivitelezése nyomán kialakult védett területek hálózata, a kerékpárutak, a panziók, 
szolgáltató és kereskedelmi egységek kiépítése, Érmihályfalván az Úrkútában kifejleszthető 
egy motoros- és lovassport bázis stb.) kifejlődése, a vasúti szállítás lehetőségeinek kihaszná-
lása, az áruforgalom fellendítése stb. útján valósítható meg. Az oktatási-, kulturális, orvosi, 
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egyházi infrastruktúra javítását úgy oldják meg, hogy az óvodai csoportokat és az elemi osztá-
lyos tanulókat a lakóhely közelében korszerűsített tanintézményekben helyezik el. A nagyobb 
tanulókat iskolaközpontokban oktatják majd. Fokozni kell a települések kontaktpotenciáljá-
nak kihasználását és a homokra merészkedett településrészek profitálhatnak az egész város, 
vagy falu gazdasági és más természetű eredményeiből. 

4.  A GNY műszaki infrastruktúrája a közepesnél jobbra emelhető lesz, ha az említettek (2. 
pont) mellett kiépítik az Érkenéz–Bagamér utat, az E671-es (Nagyvárad–Szatmárnémeti) or-
szágutat gyorsforgalmú úttá fejlesztik. Be kell vezetni a földgázt mindegyik faluba, ki kell épí-
teni az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatot, majd az utak jórészét le kell aszfaltozni. 

5.  Ilyen fokú fejlesztés nyomán a működési zavarok visszahúzó ereje 2025-ben nem lesz 
nagyobb -0,5 pontnál.  

II.  Az Ér teraszain (GT) a domborzat vonzereje (1a) tovább javítható, mert az erózió mi-
nimális és a térség a még hatékonyabb mezőgazdasági termelés színtere lehet. Jó alapzatot 
jelent a műszaki infrastruktúra és az épületek számára.  

Az éghajlat vonzereje (1b) addig tartható, amíg a szárazabb nyarak nem teszik általánosan 
kötelezővé az öntözést. 

A GT vízháztartását (1c) 3-4 újabb víztároló kialakításával lehet javítani. Sokkal több vizet 
fognak kitermelni a 35-45 m mélyen elérhető pleisztocénkori, kavicsos üledékekből. A tavak 
és a kutak körül kiterjesztik az öntözéses zöldség- és takarmánytermesztést. A vízkészlet 
vonzereje a globális felmelegedés lehetséges tünetei miatt, csak 7,0 pontra jelezhető előre.  

A földalap minőségének javulása (1d) az állattenyésztés fejlődésével lesz szoros kapcsolat-
ban, mert a talajerőt a farmok megtermelt nagy mennyiségű szerves trágyájával pótolhatják. 
2025-re a GT a szeszélyesebb időjárás körülményei között is modern gabona és ipari növény-
termesztésre és hús- és tejtermelő állattenyésztésre szakosodott agrártérséggé válhat.  

2.  Az emberi beavatkozások a GT vonzerejét növelni fogják. Érmihályfalva városban és a 
jelenlegi községközpontokban folytatódik a városiasodás az infrastruktúra javulása révén, a 
termálvíz hasznosításával, a szemétfeldolgozó telep, a lakosság szakképesítését előmozdító 
inkubátorház megépítésével, az érmihályfalvi középiskolai oktatás korszerűsítésével, tömbház 
rehabilitációval, a pataktakarítás és városszépítés folyamatosságával stb. 

3.  A gazdasági és társadalmi fejlettség érezhetően jobb lesz a jelenleginél, ha új iparválla-
latokat létesítenek mind a női, mind a férfi munkaerő foglalkoztatására belterjes árutermelő 
mezőgazdaság kialakításával. Az érsemjéni és az érmihályfalvi továbbfejlesztett múzeumok 
mellett a falvak tájházai be fognak illeszkedni a turisztikai körforgásba, az érmihályfalvi ha-
lastó szabadidő központtá fejlődik stb. 

4.  A GT műszaki infrastruktúrája az E 671-es gyorsforgalmi út kiépítésével egyidejűleg, 
az Érmihályfalvától délkeletre, az Újtanyánál találkozó kerülőutak kiépítésével jelentősen fog 
javulni. Minden utcát le fognak aszfaltozni. Távközlés terén felszámolják Érbogyoszló mos-
tani hátrányát, a kistérségi helyi digitális rádió- és tv adásokat rendszeresíteni fogják. 

5.  2025-ben a georendszer akkori működési zavarai mindössze 0,25 ponttal csökkentik a 
GT általános favorabilitási mutatóját. 
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III. Az Ér ártéri síkságának (GÉ) esetében 2025-re ennek vonzereje közepesnél magasabb 
(5,44) lesz fejleszthető.  

A felszín tekintetében(1a), ha a Natúra-2000 program és más alapok segítségével sikerül 
újjáéleszteni a GÉ legmélyebb területein az egykori mocsárvilág foltjait, megoldható lesz a 
csapadékos tavaszok belvizeinek levezetése. Viszont a nyári aszályos időkben csak a mester-
séges vízutánpótlás biztosíthatja a mocsári élővilág folytonosságát. Az antropogén felszínfor-
mákat a vízlevezető árkok mellett a korszerűsítendő utak töltései, műtárgyai, a beépített terü-
letek fogják gazdagítani. 

A globális éghajlat-átalakulás ellenére az éghajlat jelenlegi vonzereje (1b), a megnövekvő 
vízfelület következtében tartható lesz. 

A vízkészlet (1c) magas fokú hasznosítását a mostani hidrológiai erőforrások kiszélesítése 
mellett a leendő geotermikus erőművek által termelt villamos energia jelenti majd. A vízkész-
let vonzereje sikeres reökologizáció révén jelentősen növelhető lesz.  

A földalap (1d) jelentősen javulhat, ha a szikes talajok egy részét visszavadítják, másik ré-
szét pedig feljavítják. Az állattenyésztő farmoknak kell biztosítaniuk a termékeny parcellák, a 
talaj termőerejének rendszeres pótlását. 

2.  Az antrópikus összetevők a helyi munkahelyek, gazdaszövetkezetek megjelenésével 
tovább javíthatók. 

3.  A gazdasági-társadalmi fejlődést elő fogja mozdítani a lakosság egyre fokozódó ipari 
foglalkoztatása Érmihályfalván, Margittán, a helyi nyersanyagokat feldolgozó kisüzemekben. 
Az agrárium a takarmánynövények termesztésére és az állattenyésztés kifejlesztésére, az ér-
melléki halászat újraélesztésére helyezi majd a hangsúlyt. Az idegenforgalom élénkülése az ér-
adonyi termálstrand újraindításával, 3-4 újabb hasonló kialakításával, a szalacsi négylyukú híd 
környékének renaturalizásával érhető el. Társadalmi téren a szalacsi Balaskó Nándor és az ot-
tományi Baróti Szabó Dávid és az éradonyi általános iskolák, az egészségügyi ellátás korszerű-
sítése, a művelődési és egyházi tevékenységek anyagi és személyi feltételeinek javítása a fő cél. 

4.  A műszaki infrastruktúra javításában fő szerep az E 671-es gyorsforgalmi út kialakítá-
sáé lesz, de 2025-ig minden településen ki kell építeni a vezeték- és csatornahálózatot, majd 
korszerűsíteni kell minden utcában az utakat.  

5.  2025-re remélhetőleg a GÉ működési zavarai csak 0,5 ponttal fogják csökkenteni a 
georendszer területi mérlegének átlagát.  

IV.  A Bogyoszlói magas alföld (GB) természetföldrajzi viszonyai (1a, 1b, 1c, 1d), az antró-
pikus alkotóelemek (2) a GT feltételeinek megfelelően fognak fejlődni. A gazdasági-társadalmi 
fejlődést (3) Margitta megyei jogú város előrehaladása, annak közelsége fogja meghatározni. A 
GB Margitta pihenőövezetévé fejleszthető ki a hétvégi házak, a halastavak partjain kialakítandó 
panziók felépítése révén. A műszaki infrastruktúra (4) fejlődését a Budapest–Brassó autópálya 
közelsége (a feljáró út a Margitta melletti Tóti község külterületén épül fel) fogja irányítani, az-
az tovább kell korszerűsíteni az Ottomány–Margitta megyei utat. Minden faluban a többi geo-
rendszerhez hasonlóan ki kell alakítani a vezetékek és csatornák hálózatát és ezt követően 
minden utcát le kell aszfaltozni. 2025-re a GB működési zavarai legfeljebb 0,25 pontot von-
hatnak le a területi mérleg átlagos értékéből.  
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A területi mérleg kiszámítása szempontjából döntő befolyást jelentő 5 tényező értékeit 
összesítve megállapíthatjuk, hogy kistérségünk fejlődési lehetőségei csak akkor lesznek kedve-
zőek, ha a helyi tanácsok itt is igazi önkormányzatokká alakulnak és eredményesen fognak 
pályázni az EU strukturális és más alapjaira, Romániában pedig olyan politikai és működő-
tőkét vonzó légkör alakul ki, amikor a „Partium Székelyföldje” (többségében magyarok lakta 
kistérségünk) nem szenved majd a múlthoz és néha még a jelenhez is hasonló hátrányos bá-
násmódot.  
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