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1. Л KISKIJlfSÁGÍ HEl'ZrTT PARK ПЛЛДТОЗБЛИЛГ
A Kiskunsági Nemzeti Park változatos természeti 

értékeket. ‘őrző (lúria-1 isza közi tájrészletek mozaik
ja. Ol yan viu'éknn jött létre l°75-ben, ahol. érintet
len''terül etek' csak szétszórtan, kis foltokban marad
tak. Az ezekhez csatlakozó, kevésbé zavart, nagyobb 
területre jellomz/! fáikul túr élőhelyeket az ár- és 
belvízmentesítések,, valamint a - többnyire extenziv 
aorírhasznnr.itás jellemzi.

Második hazai' nemzeti parkunk kialakításakor ezek 
az érintetlen és frlkultúr tájrészletek kaptak magas 
szinté védőimet. Л lehatároláskor érvényesült az az 
alapelv is, hogy a nemzeti parki területek a Duna- 
Tisza kiize egészét jel lenézzék. Л hat egységből él
lé- Kiskunsági) Nemzeti Park - kiegészülve az Oreová- 
nyi Tájvédelmi Körzettel - eleget is tesz ennek a 
követelménynek: tájkápileg és értékeit tekintve 
egyaránt a Icgvé!tezatosabb védett terület az Alföl
d-in. Sajátossága a szét tagoltsán, amely a védelemre 
érdemes területek földrajzi különállásából követke
zik.

E területeken a földtani, felszínálak tani , hidro-

+ Kiskunsági Nemzeti Park.
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lógiai, talajtani adottságok változatos módon kom
binálódnak. A védelem alá vont területek kivétel nél
kül szélsőséges élGhelyek: átlagon felüli szárazsá
guk, másutt vizgazdagságuk vagy éppen szélsőséges 
vizháztartásuk, s az ehhez kapcsolódó sófelhalmozó
dás sajátos arculatú élővilág létfeltételeit terem
ti meg.

A Kiskunsági Nemzeti Park értékeinek megóvását 
zavaró tényezők sokasága neheziti. Közülük a legfon
tosabbak
- a széttagoltságból eredő fokozott szegélyhatás,
- a hidrogeológiai és vizháztartási viszonyok ked
vezőtlen irányú befolyásoltsága,
- a tanyás településhálózat,
- a védett területek - bizonyos korlátozásokkal 
folyó - hasznosítása.

2. A OUNA-TISZA KÖZI VÍZVISZONYOK MEGHATÁROZÓ ELEMEI 
Nemzeti Parkunk hidrológiai és vizföldtani 

helyzete csak tágabb környezetével egységben érté
kelhető, hiszen izolált területeink nem önálló víz
rajzi egységek. A vízviszonyok alakulásában álta
lában a domborzati, a hidrogeológiai és az éghaj
lati elemek meghatározó jelentőségűek,, Működési te
rületünk' adottságairól összéfoglalóan elmondható:



míg klimatikus szempontból többé-kevésbé egységes 
a térség, addig a földtani fejlődés és a do.mboszat 
(síkvidéki körülmények közötti) változatossága fi
gyelemre méltó. A vízrajzi heterogenitás tehát ez 
utóbbi két tényező különbségeire vezethető vissza. 
Áttekintésük hozzásegít nemzeti parkunk egy sajá
tos problémájának megértéséhez.
2.1. A Ouna-Tisza közén a csapadék sokévi átlaga 
500-600 mm. A nyári párolgási hiány 150-180 mm ;
a felszín és a növényzet együttesen még ennyi vi
zet lenne képes elpárologtatni, ha az rendelkezés
re állna. A térség talajvízkészlete ebből követke
zően csak a téli csapadékból egészülhet ki, ami 
azonban szintén nem túl bőséges (220-250 mm/év).
2.2. A térség felszinalaktani gerince, egyúttal 
vízválasztója a Duna-Tisza közi Hátság homokvi
déke és a Bácska löszterülete. E két földrajzi 
táj 30-80 m-rel magasabb helyzetű, mint nagy fo
lyóink árterülete. Felszínközeli rétegsoruk több 
tiz m vastagságú, jól osztályozott szélszálli- 
totta üledék, amely kitűnő vízvezető képességű.
A csapadék szűkössége és szezonális eloszlása 
miatt a felszíni lefolyás csak esetleges az ilyen 
felszíneken. A vizek a felszín alatt mozognak; a 

vízháztartási egyensúly kb 2-4 m mélyen alakítja 
ki az átlagos talajvízszintet.
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A laza Duna-Tisza közi üledékekben a viz függő

legesen és a domborzati viszonyok függvényében oldal
irányban is gyorsan szivárog. A nagytérségi szivárgás 
a magas helyzetű Hátságról a Duna- és Tiszavölgy felé 
irányul.

Mikro-méretekben, a buckás felszineken az egyen
súlyi talajvízszint kisebb amplitúdóval követi a fel
színi egyenetlenségeket. E nagyságrendek között fog
lalnak helyet azok a helyi szivárgási rendszerek, 
amelyek a környezetüknél 10-20 m-rel magasabb bucka- 
vonulatok felől szállítják a felszínközeli vizeket a 
buckaelőtéri mélyedések felé. A túlmélyített szélba
rázdákban, deflációs laposokban szikes tavak és mocsa
rak alakultak ki az összegyülekező talaj- és csapa
dékvízből. A mélyedések lefolyástalanok, így e tavak 
kiegyenlítették környezetük talajvízjárását és sza
bályozták mikroklímáját.
2.3. A Duna 20-30 km széles és a Tisza jobb parti, 
keskeny völgysikját alluviális üledéksor fedi, amely 
földtani léptékben a folyó szakaszjellegének módosu
lását, szezonálisan pedig a vizhozamváltozásokat tük
rözve igen változatos. Felszinközeli rétegsora durva 
általánosítással jó víztartó és rossz vlzvezető ké
pességű . Az árterek talajvize a Hátság felől folyama
tos utánpótlást kap, miközben a folyók - vízállásuk-



tói függően - hol táplálják, hol pedig megcsapolják 
azt. A két ártér természetes állapotában felszíni 
vizekben gazdag terület, kedvezőtlen lefolyási vi
szonyokkal, tartósan visszamaradó pangó vizekkel.

3. A VIZSZABÄLYOZÄSOK
A Kiskunsági Nemzeti Pa'rk környezetében a vizsza- 

bályozások négy szakaszra tagolhatők.

3.1. A dunai és tiszai ármentesitéEi munkálatok zö
mét a múlt században elvégezték. Az a két nemzeti 
parki terület, amely a hajdani Duna-ártér mélyvona
lában fekszik (a Felső-kiskunsági puszta és a Felső
kiskunsági tavak), teljesen új vízháztartási viszo
nyok közé került. Tőserdő környékén, a Tisza-völgy- 
ben kevésbé volt éles ez a váltás, miután itt nem 
épült fővédvonal, csak nyári gát. Az ármentesités- 
sel előidézett változások alapadottságként kezelhe
tők .
3.2. A mentesített árterek továbbra is vizben gazdag 
területek maradtak, mert a felszín alatti vizek fo
lyamatos és bőséges utánpótlással látták el a Duna- 
és a Tiszavölpyet■ Ezt az állapotot kívánták fel
számolni a lecsapoló és öntöző társulatok e század 
első harmadában. Bár - amint elnevezésük is mutatja - 
komplex vizrendezésre törekedtek, a tartós tőkehiány
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miatt többnyire csak feladatuk első részét (műkö-r 
dési területük viztelenitését) végezték el. Munká
juk nyomán a két nagy folyó völgyében kiterjedt 
területek váltak múvelhetővé. Ugyanakkor a~z egyen
súlyi talajvizszint o,5-2 m között állandósult, ami 
jelentős területek másodlagos szikesedéséhez 'veze
tett. Ennek mé rtéke a részletes korabeli állapot
rögzítés hiján nem pontositható. Az azonban bizo
nyos, hogy dunavölgyi védett területeink mai termé
szeti képe a két egymást követő nagy beavatkozás nyo
mán teljesen átalakult. Az új helyzetben stabilizáló
dott viz- és 5Őforgalmi viszonyok gyökeresen átfor
mál ták a vidék vegetációs képét, állatvilágát, fel
számolták egy korábbi agrárgazdálkodási rend létalap
jait és új életformát kényszeritettek az itt élőkre!

■ A belvizmentesitési munkálatok első üteme sú
lyosan érintette a hátságperemhez közel fekvő Kolon- 
tavat, a legnagyobb Kiskunsági édesviző mocsarat is.
A ma már védett, több mint 1000 ha kiterjedésű álló
vizet hatvan éve teljesen lecsapolták. Csak a hasz- 
nositási kísérletek sorozatos kudarcai, majd a tá
rozás feltételeinek megteremtése és a természetvéde
lem évtizedes erőfeszítései nyomán vált ismét vizben 
gazdag, változatos élőhellyé a Kolon-tő.
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5.3. Az 1940-41-es és az 1965-ös.belvizes idősza* 
kok a hátsági vízrendezést is f elgyorsitották. A 
rendszerek több évtizedes üzemeltetése sorra fel
színre hozta e vészhelyzetbe indított munkálatok 
minden fogyatékosságát. A jelzett két időszakban 
mélyített csatornák feladata az akkor károsnak 
minősített vizek azonnali eltávolítása volt.; az 
hogy e legrövidebb utón a Dunába és a Tiszába jus
son a belvíz. Ennek érdekében, ill. ebből követke
zően i
- nem számoltak komolyan a helyi tározás késleltető 
szerepével,

- a csatornák nyomvonal kijelölésekor csak topog
ráfiai szempontokat mérlegeltek, . i

- a hidrogeológiai - talajmechanikai viszonyok fi
gyelmen kívül hagyásából következik, hogy a csa
tornákkal gyakran átvágták a vízzáró szinteket, 
teljesen új vizjárási (és ezen keresztül talaj
fejlődési) .helyzetet teremtve,

- eltérő vízkémiai jellegű^korábban lefolyástalan
f

területek összekapcsolásával drasztikusan módo
sították azok élővilágát,

- a rendszerek kiépitéskori állapota maradéktalanul 
tükrözte: a 14-15 évenkénti vizbőség egyszeri,

о könnyen érzékelhető kártételét nem szembesítették
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azzal az elmaradt haszonnal, amelyet a közbülső, év 
tizedes (és immár mesterségesen is fokozott) száraz 
idOszakok idéznek elő.

11a a Duna-Tisza közi hátságon viszonylag sűrű 
belvízcsatorna - hálózat van, amely az időközbeni 
fejlesztések ellenére sem megfelelően szakaszolt, 
a műtárgyakkal való felszereltség gyenge. Kétségte
len: a vizek évtizedeken át tartó rendszeres elve
zetése is hozzájárult, hogy a talajvizszint 19B5- 
Cé-ban az eddig észlelt legalacsonyabb szintre 
süllyedt. A Duna-Tisza közi állóvizek zöme egyidée 
jűleg vagy megszűnt, vagy súlyosan károsodott. 
Mindez a nemzeti park hátsági területeinek termé
szeti értékeit is érzékenyen érinti.

A riasztó hátsági állapotokkal szemben a Duna 
- és a Tisza-völgyben megkezdődött a belvizmente- 
sitő rendszerek arányos fejlesztése. Övcsatornák, 
zsilipek, átemelő telepek épültek. A műszaki fel
tételek ma egyre inkább kielégítik a modern víz
gazdálkodási követelményeket, s igy a természetvé
delem követelményeit is.
3.4. A komplex meliorációs munkák a 6o-as években 
kezdődtek a Duna- és Tisza-völgy kiskunsági szaka
szán. Az előkészítés alatt álló Tiszaalpár-Kiskun- 
félegyházi meliorációs program már a Hátság keleti
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peremét is érinti.
E munkálatoknak közvetlen hatása nincs (nem 

is lehet) védett területeinkre. Kétségtelen azonban 
hogy a nagy kiterjedésű, mikroreliefjüktől megfosz
tott, egyenletes viz - és tápanyagellátottságú te
rületek, amelyekéit ugyancsak homogén növénykultúrák 
állnak, a természetes élővilágnak gyakorlatilag nem 
hagynak életteret.

4. A KUTATÁSOK ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLAT
A Duna-Tisza-közi vízrendezések- amint azt ér

zékeltettük is - hidrogeológiai, környezetföldtani, 
talajtani problémák sokaságát vetették fel. A nem
zeti parkban foganatositandő ellenintézkedéseket 
alapos földtani feltáró munkával igyekszünk megala
pozni .

A földtani kutatások egyik része áttekintő jel 
legű. Az 1:25.000 léptékű földtani térképezés célja 
a felszinközcli (10 m-es) üledéksor mechanikai ösz- 
szetételének, geokémiai sajátosságainak, fosszilis 
élővilágának, a talajviz jellemző tulajdonságainak 
s a vizsgált rétegsor képződési viszonyainak tisz
tázása .

A vizsgálatok másik része a nemzeti park álló
vizeinek részletes földtani megismerését célozza.



Ennek során különös figyelmet fordítunk a tavak fe
nékszintjének (ezen belül - ha van ilyen - a vízzá
ró karbonátiszapok,vagy kemény kaxb.köícetel/,szi
várgási viszonyainak, szezonális vízkémiai változá
sainak, a szerves és szervetlen folyamatok kölcsön
hatásának vizsgálatára. A nemzeti park megalakulása 
óta 19 tavat, illetve egykori tavat vizsgálták meg
> . о ,

a kutatók.
A kutatások minden eseltiben alapos környezet- 

földtani értékeléssel' egészülnek ki. így váli- le
hetővé egyfelől abiogén természeti értékeink mód
szeres számbavétele, másfelől a már megvalósult 
és a még szükséges vízügyi beavatkozásaink bizton
ságos szakmai elókészitése.

A közeljövőben kiemelt fontosságú feladatunk 
a védett területeinket érintő csatornák geotechni- 
kai felülvizsgálata és ennek alapján nyomvonaluk 
szükség szerinti módosítása, valamint a tervezett 
csongrádi tározóhoz közeli tőserdei területünk 
részletes rétegtani feltárása.

A nemzeti parki földtani kutatások zömét a 
3ATE Földtani- és őslénytani Tanszéke végezte, 
de részt vállaltak abból a MÁFI Síkvidéki Osztálya, 

szegedi Területi Földtani Szolgálata és a KNP mun
katársai ie.



Miután a természetvédelmi' célú vizügyi fej
lesztéseket csak részben tekinti általános érde
kűnek' a vizgazdálkodási szervezet, e munkák zömét 
igazgatóságunk kezdeményezte és finanszírozza.1975 
óta dolgozunk a kedvezőbb vizállapotok visszaállí
tásán. Ezalatt közel ké-t tucatnyi zsilipet vagy 
tiltót építettünk, hasonló mennyiségű kezelését 
pedig átvettük a vizügyi szervektől. Így teremtő
dött meg a lehetősége, hogy Kunszentmiklóson és Bu 
gacon, hajdani mocsarakban ás gyepterüléteken lega 
lább tavasszal ismét vizet tartsunk vissza.

Önálló vízrendezési beruházásokba 1978-től 
kezdtünk. A fülöpházi szikes tavak megkerülő csa
tornája még az elmúlt évtizedben elkészült. Rövi
desen követte a Kolon-tó 2 km hosszú kereszttöl
tésének magasítása, ami rugalmasabb vízgazdálkodá
si lehetőséget teremtett e nagy mocsarunkban. Ez
után került sorra a szabadszállási Szántó-szék viz 
feltöltését biztosító töltésépités.
A sikeres munkálatok újabb vállalkozásokra bátorí
tanak. Jelenleg két vízrendezési munkán dolgozunk. 
Apajpusztán 160 hektáron próbáljuk visszaállítani 
a hajdani ártérre jellemző vízviszonyokat. Ehhez 
fölhagyott halastavak kínálnak alkalmas terepet.
A Kolon-tőban a nyílt, vizű területek teljes eltű-
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nése késztet arra bennünket, hogy 100-150 cm tő
zegréteg eltávolításává! újra kedvező életfelté
teleket teremtsünk a mélyebb vizet kedvelő növény- 
és állatfajoknak, s javítsuk a fajgazdag gém-telep 
lakóinak táplálkozási feltételeit.

Bár ezek a munkák - sajnos - lassított ütem
ben folytathatók, nem mondhatunk le a vízviszonyok 
további javításáról. A szikrai Holt-Tisza folyama
tos átöblitése és kotrása üdülési célokat is szol
gál majd, s ezért a nemzeti park a feladatok csak 
kisebb részét vállalhatja. Az ágasegyházi és orgo- 
ványi mocsarak feltámasztásához megkerülő csatornára 
lenne szükség. S még viszonylag friss, de hidrogeo
lógiai oldalról már többé-kevésbé megalapozott a 
szándék értékes szikes tavaink medjifjitására is.

Cikkünkben a Kiskunsági Nemzeti Park gondjai
nak egyikét, a vizkérdést villantottuk fel a nagy
térségi problémák közé ágyazottan. Egyetlen kuta
tási téma (pl. a Kolon-tó üledék- és környezet- 
földtani vizsgálatának) részletes bemutatása bizo
nyosan sokkal konkrétabb, s ezért szakmailag jobban 
értékelt vállalkozás lett volna. Sokkal fontosabb
nak tartjuk azonban annak érzékeltetését: a termé
szetvédelem friss, ám megalapozott törekvései csak 
a tágabb földrajzi környezettel számolva, stabil
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gazdasági és erűs társadalmi hátországrö támasz
kodva vezethetnek eredményre. Erre példa a kiskunsági 
viszonyok rövid, korántsem teljes áttekintése.
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ENVIRONMENT GEOLOGICAL AND MATURE PROTECTIIJG 
EPE EC TS OF WATER REGULATIONS Hi THE MAT ION AL PARK 

OP KISKUNSÁG

Dr. A i Sz. lyány os i

The national park has been formed out in the area 
between the rivers Duna and Tisza in 1975« The park is consist
ing of 6 units at present and to its most characteristic 
features belong the wind-blown sand formations, upheapings of 
salt and the living nature characteristic for extreme conditions. 
The paper deals in details with the water problem from among 
the problems of the national park. It will be mentioned what sort 
of comprehensive and partial research is going on in the area 
in the interest of getting always better acquainted with this 
part of special features of our country.
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