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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉS
Az ember tájátalakító tevékenysége és az utóbbi évtizedekben sejthetı
klímaváltozás következményei jelentıs változásokat eredményeztek Magyarországon is. Ezek a folyamatok állnak hazánk talán legismertebb vízháztartási problémája, a Duna–Tisza közén tapasztalható talajvízszintcsökkenés hátterében is (Pálfai 1994, Rakonczai – Bódis 2001, VITUKI
2005, Völgyesi 2006). Számos konferencia és tanulmány elemezte a változások hatótényezıit, jelentıségét a politika is elismerte. Vízhiányának kritikus mértéke és az ebbıl fakadó jelentıs tájdegradáció mára már sem nemzetközi, sem hazai viszonylatban nem vitatott. A legérintettebb területeken
ez nemcsak a természeti területek állapotromlásában tükrözıdik, hanem a
probléma már társadalmi, gazdasági kérdés is (Csatári 2004). A legjelentısebb változások a hátság legmagasabb részein tapasztalhatóak (Kuti et al.
2002, Rakonczai – Bódis 2002). E kutatómunka az egyik leginkább érintett
régióban (a Duna–Tisza köze délnyugati részén) fekvı Illancs kistáj tájváltozásait vizsgálja a fentebb említett probléma természetes és antropogén
hatótényezıinek tükrében az elmúlt kétszáz évre visszatekintve. Idıben és
térben is elemezi a térség vízháztartási problémájának kialakulását, és a
hatótényezık szerepét. Az értekezés a környezettudomány széles spektrumát felhasználva, a társadalmi vonatkozásokat figyelembe véve nyújt
komplex elemzést.
Azon kérdésekre keresi a választ, hogy:
(1) Milyen tájhasználati változások zajlottak le a területen, ennek milyen
okai és következményei vannak? A tájváltozásokból milyen tájtörténeti
idıszakokra lehet következtetni?
(2) Milyen mértékő az ember környezet-átalakító tevékenysége az
Illancson? Milyen mértékben maradt fenn a természetes vegetáció e
Duna–Tisza közi kistájban?
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(3) Milyen átalakuláson mentek át Illancs vizes élıhelyei az elmúlt 40 év
gyors hidrológiai változásainak következményeként? Mennyiben azonosíthatóak a vizes élıhelyek? Megfigyelhetı-e a talajok átalakulása is?
(4) Mi jellemzi ma az Illancs száraz élıhelyeit? Milyen veszélyeztetı tényezıkkel áll szemben (természetes és/vagy emberi hatások)?
(5) Milyen kapcsolatban állnak az erdık – mint az Illancs jelenlegi fı felszínborítási kategóriája – a csapadékkal, azaz mennyire lehetnek érzékenyek a szárazodás fokozódására? Bizonyíthatja-e ez a vizsgált kistáj
klímaérzékenységét?
(6) A táj lakói és gazdálkodói hogyan érzékelik a változást, vagy egyáltalán érzékelhetı-e változás a környezeti tényezıkben? Tapasztalják-e a
változások gazdálkodásra ható negatív következményeit? Miben látják
a problémák megoldását? Van-e kézzel fogható gazdasági kára a folyamatnak?
A kutatás során a kistáj-szintő vizsgálatokhoz szükséges illancsi tájhatár
a szakirodalomban ellentmondásokat mutatott. Emiatt a dolgozat a tájelhatárolás kérdéskörét is elemzi, a különbözı határvonalakat a tájalkotó tényezık részletes háttérvizsgálatával igyekszik pontosítani. Feltárja a tájban
aktuálisan zajló folyamatokat, kitekintést ad az elmúlt évszázad változásaira, így hozzájárul a lehetséges és célszerő természetvédelmi (és környezetvédelmi) kezelések reális céljainak megfogalmazásához.
2. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK
2.1. A kistáj-elhatárolás bizonytalanságai
Mivel a dolgozat kistáj-szintő elemzésekre vállalkozott, elengedhetetlenné vált egy határvonal definiálása. A szakirodalomban azonban az északkeleti határvonal ellentmondásokat mutatott (Marosi – Somogyi 1990a, 1990b,
Bíró et al. 2007, Dövényi 2010). Ezért összehasonlítottam az egyes lehatárolásokat a MÁFI földtani térképeivel, a Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térkép adataival, a talajvízszint-süllyedést ábrázoló térképekkel, vala-
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mint a vegetációs tájhatárral. A vizsgálat során a déli határvonal is kétségessé vált, melyet az elıbb említett források felhasználásán túl terepbejárással
pontosítottam a negyedidıszaki üledékek (homok-lösz) határa valamint a
tájhasználat alapján.
2.2. Tájhasználat-változás vizsgálata az elmúlt kétszáz évben
A

tájhasználat-változás

és

a

(nem

megfelelı)

tájhasználat

a

biodiverzitást leginkább fenyegetı tényezık közé tartozik a Duna – Tisza
közén (Mucsi – Kovács 2005, Schrett 2005, Bíró 2006, Kovács 2006,
Pándi 2006, Török et al. 2006, Dóka 2009, Somay et al. 2009). A vizsgált
kistáj tájhasználat-változásainak értékeléséhez saját adatbázist készítettem
az elsı, második és harmadik katonai térképezés, az 1950–1960-as és az
1980-as évek topográfiai térképei, illetve a 2005-ös légifényképezés adatai alapján, valamint felhasználtam a Corine Land Cover 1:50.000-es méretarányú adatállományát is. Az adatok digitalizálása és térinformatikai
analízise az ArcMap 9.3-as szoftverrel történt. A táj átalakításának mértékét a tájhasználati stabilitáson keresztül vizsgáltam, foltállandósági mátrixot készítve az egyes idısíkok azonos kategóriáinak átfedései alapján. A
tájhasználat változása mellett (és ahhoz szorosan kapcsolódva) további
antropogén hatásokat is értékeltem. Geomorfológiai elemzésekkel vizsgáltam a kistáj jellemzı homokformáit, elemeztem és szemléltettem a planírozások és az infrastruktúra hatásait a tájra.
2.3. A vizsgált kistájon tapasztalt vízhiány vizsgálata
A Duna–Tisza köze a klímaváltozás és az elmúlt évszázadok emberi tevékenysége miatt ma Magyarország egyik legjelentısebb vízháztartási
problémájával szembesül (Pálfai 1994, Liebe 2000, Kuti et al. 2002,
Rakonczai – Bódis 2002, VITUKI 2005, Völgyesi 2006, Szalai – Nagy
2009). A legnagyobb talajvízszint-süllyedés a hátság legmagasabb részein
figyelhetı meg, többek között a vizsgált kistájon is jelentısnek bizonyul. A
múlt század éveinek aszályosságát az Illancson a legközelebbi meteorológiai állomás (Kiskunhalas) adatai alapján, a Pálfai-féle aszályossági index
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segítségével vizsgáltam. A talajvízszint változását a kistáj talajvízszintészlelı kútjainak adatai alapján értékeltem. A 2007-es állapotokat elemezve
utaltam a vízhiány jelentısségére az Illancson. A térinformatikai mőveleteket az ArcMAP 9.3-as szoftverrel végeztem.
2.4. A vizsgált kistáj természetes élıhelyeinek vizsgálata
A homokbuckások Közép-Európa legveszélyeztetettebb élıhelyei közé
tartoznak. Az elmúlt évszázadok antropogén tevékenységei hatására a Duna–Tisza köze természetes homoki élıhelyeinek kiterjedése visszaszorult
(Molnár 2003, Bíró 2006, Molnár et al. 2008). A vízháztartásban bekövetkezı változások vizes élıhelyeit is közvetlenül érintik (Dóka et al. 2006,
Hoyk 2006, Varga 2009). A jelentıs talajvízszint-süllyedés a kistáj természeti területeinek állapot- és változásvizsgálatát különösen indokolja. A
száraz élıhelyek változásait a természetvédelmi oltalom alatt álló Hajósi
Homokpuszta és a Kéleshalmi Homokbuckák Természetvédelmi Területeken, az üde élıhelyek átalakulását pedig két buckaközi mélyedésben található mintaterületen (Borotai legelı, Kélesi-tó és környéke) elemeztem. Az
élıhely-térképezéshez az Általános Nemzeti Élıhely-osztályozási Rendszer
élıhely-kategóriáit alkalmaztam (Bölöni et al. 2007). Az élıhely-mintázat
ismeretében a fent említett területek jelenlegi állapotát vázoltam fel, különös tekintettel a kialakult jelentıs mértékő vízhiány következményeire és
utaltam a vizsgált mintaterületek veszélyeztetı tényezıire. A térinformatikai
elemzéseket az ArcMap 9.3.-as szoftverrel végeztem.
2.5. A szárazodás hatása a vizsgált kistáj üde élıhelyeire: a növényzet–
talaj–talajvíz kapcsolatrendszer
A Duna–Tisza közén feltárt regionális (Bíró et al. 2007) és lokális (Deák 2010) élıhely-mintázatok egyértelmően utalnak a terület vízáramlási
rendszere és az élıhelyek közötti szoros kapcsolatra, mely a talajvízszint
csökkenése következtében jelentısen hozzájárul a táj változásához. A növényzet–talaj–talajvíz kapcsolatrendszer alakulását az Illancs kistájban egy
buckamezık közötti mélyedés talajtulajdonságainak, vízháztartásának és
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fajösszetételének részletes vizsgálatával elemeztem. E területet a Kreybigféle Átnézetes Talajtani Térképsorozat 5462/4-es szelvénye (1949) szikesnek jelöli, melyet helyszíni talajvizsgálati jegyzıkönyv és laborvizsgálatok
támasztanak alá a mintaterület déli részén. 2008-ban a korábban vizsgált
pontban, valamint további két helyen történt talajmintavétel, melyekre öszszes sótartalom, pH, humusztartalom, karbonát-tartalom és szemcseméreteloszlás vizsgálatokat végeztem. A talajmintavételt egységesen 2 m-ig, 20
cm-enként végeztem el. Az élıhelyek meghatározása (Á–NÉR, Bölöni et al.
2007) mellett fajlistát készítettem a területre. A fennmaradt vizes (és szikes)
élıhelyek fajkészletét minden beazonosítható foltra külön elemeztem.
2.6. Táji érzékenység vizsgálata térinformatikai eszközökkel
A klímaváltozás-kutatásban a vegetáció és a klímaelemek kapcsolatának vizsgálata egyre jelentısebb szerepet kap (pl. Ahl et al. 2006,
Evrendilek – Gulbeyaz 2008, Huete et al. 2006, Kaurivi et al 2003,
Waring 2006). Vegetációs index adatsorok klimatikus vizsgálatával Magyarországon Kern és munkatársai (2007) és Kovács (2006) foglalkoztak,
akik bizonyították a biomassza-produkció szoros kapcsolatát a klímaelemekkel. A dolgozatban vizsgált kistájon tapasztalt jelentıs vízhiány és a
talajvízszint igen jelentıs mélysége a növényzet fokozott érzékenységét
feltételezi a térségben, melynek alátámasztására a vizsgált kistáj fıbb
erdıtípusainak (akácos és fekete fenyves) vegetációs dinamikáját 10 éves
MODIS NDVI és EVI vegetációs index adatsor alapján elemeztem, és
kapcsolatot kerestem az éves biomassza-produkció és a csapadék között.
Az adatfeldolgozásban HegTool, Python 2.4, ArcMap 9.3 szoftvereket
használtam. Az éves biomassza-produkció meghatározása során a vegetációs index értékek által meghatározott görbe alatti területet számítottam ki
minden vizsgált évre, majd ezen tényezı csapadékkal, mint változó klímaelemmel

való

kapcsolatát

elemeztem.

A

kistáj

„klíma-

érzékenységének” alátámasztására kontroll területeket jelöltem ki, ahol a
talajvíz-süllyedés kevésbé jelentıs, és ahol a talajvíz könnyen elérhetı a
fák számára (ásotthalmi erdık, Gemenci-erdı).
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2.7. Gazdálkodók és a szárazodás kapcsolatának vizsgálata
Mivel a problémának mára társadalmi és gazdálkodási vonatkozásai is
vannak (Csatári 2004), a lakossággal, erdészekkel, gazdálkodókkal készítettem személyes interjúkat a terepbejárások során. Továbbá kérdıíves felmérést végeztem a térség gazdálkodói között egy Jánoshalmán szervezett agrárfórumon. A kérdıív kérdései arra keresik a választ, hogy (1) tapasztaljáke a gazdálkodók a klímaváltozás hatásait? (2) mit gondolnak a talajvízszintsüllyedés mértékérıl (meg tudják-e becsülni a jelenlegi vízszinteket)? (3)
tudnak-e gazdálkodni ilyen feltételek mellett? (4) tapasztalják-e, hogy mások nem tudnak, és akár ez okból költöznek el a vidékrıl? (5) próbálnak-e
alkalmazkodni (mővelési-ág váltás), ha az addigi mővelés ma már tovább
nem folytatható? (6) és miben látják a térség kiútját a problémából?

3. EREDMÉNYEK
3.1. A kistáj-elhatárolás bizonytalanságai
Az Illancs kistáj korábbi elhatárolásainak bizonytalanságai mögött a terület kisebb ismertsége, a tájalkotó tényezık részletes vizsgálatának hiánya
és a kutatások méretarányának problémája állt. Vizsgálataim alapján az
Illancs

nem

tekinthetı

egységes

kistájnak,

sokkal

inkább

egy

kistájcsoportnak (1. ábra), melyet a természeti adottságokban mutatkozó
különbségek és az évszázadok óta eltérı tájhasználat támasztanak alá. Az
elhatárolások talán legnagyobb bizonytalanságát jelenleg a homokterületek
jelentik, leginkább a kéleshalmi homokbuckák és környezetük hovatartozása
kérdéses. A különbségek feltárására a kistáj védett területeit hasonlítottam
össze növényzeti, geomorfológiai, tájtörténeti vonatkozásokban, melyek
között sem fajösszetételben, sem a homokformák tekintetében nem mutatkozott jelentıs különbség. A két vizsgált terület eltérı fiziognómiájának oka
döntıen a tájhasznosításban keresendı. Terepi vizsgálataim alapján, a jelenleg a szakirodalomban alkalmazott délkeleti határvonal is pontosításra
szorulna, ugyanis a rendelkezésre álló földtani, talajtani térképek alapján a
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határvonal jelentıs borotai beszögellése is megkérdıjelezıdött. Ez utóbbit a
felszínt borító negyedidıszaki üledékek (homok-lösz) és a tájhasználat alapján pontosítottam a Rém–Jánoshalma szakaszon (1. ábra). Az elhatárolás
nehézségét a buckamezık közötti völgyeletek jelentették, ahol az egykor
üde élıhelyek borította diszkrét mélyedések jelölték ki a tájhatárt. A ma
rendelkezésre álló források és vizsgálataim alapján a kéleshalmi homokbuckák is az Illancs részét képezik, de további részletes üledékföldtani vizsgálatok szükségesek a pontos elhatároláshoz. Javaslatom, hogy a késıbbiekben ezen megállapításokat a tájlehatároláskor (pl. kistáj-kataszter) vegyék
figyelembe.

1. ábra. Illancs, mint kistájcsoport, a módosított határvonalak alapján
a. Nemesnádudvar-Császártöltési löszhát
b. Illancsi homokhát
3.2. Az elmúlt kétszáz év tájhasználatában bekövetkezett változások
értékelése
Az elmúlt bı kétszáz év során a kistáj területének 90%-a került mővelés
alá. Egykori (bolygatatlan) természetes vegetációja mára csak a terület alig
1,5%-án maradt fenn, jelentısen fragmentálódott, valamint fokozottan veszélyeztetett az aridifikáció és az invazív fajok terjedése szempontjából. Az
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elmúlt évszázadok legjelentısebb tájátalakító tevékenysége az erdısítés
volt, melynek eredményeképpen az Illancs egykor fátlan homoktáját ma
60%-ban telepített erdık borítják. A tájátalakítás maximuma a 20. század
közepére tehetı, mely szorosan kapcsolódik a termelı szövetkezetek és a
nagytáblás mővelés idıszakához. Az Illancs – szőkebb és tágabb elhatárolásait külön értékelve – a tájhasználat-változás tendenciáiban nem mutatkozott jelentıs különbség, viszont a 20. század közepén a délnyugati részen a
mővelésbe vonás jelentısebbnek bizonyult, mely a rét/legelı/parlag területek jelentısebb visszaesését eredményezte. Két évszázadra visszatekintı
tájhasználat-értékelésem alapján a kistájra tájtörténeti idıszakokat határoztam meg (2. ábra).

2. ábra. Tájtörténeti idıszakok az Illancson
Megállapítható, hogy a 20. század felszín-átalakító tevékenysége az
Illancson különösen jelentıs. A szántó és szılımővelés alatt álló területeken
a planírozások (felszín-elegyengetések) nyomán a tájra jellemzı homokformák sok helyen eltőntek. A fennmaradt homoki gyepek további veszélyeztetı tényezıje a gépjármővek taposása okozta degradáció.
3.3. A vizsgált kistájon tapasztalt vízhiány értékelése
A talajvíz-állapotok elsı részletes térképezése az 1950-es években az
Illancson már viszonylag mélyebb vízszintet jelölt, melyet a terület domborzati helyzete támaszt alá. Az 1970-es évekhez viszonyítva az elmúlt 30
évben szinte folyamatos talajvízszint-csökkenés figyelhetı meg, mely tendenciát a rövidebb nedves idıszakok csak kis mértékben szakítottak meg. A
2007-es utolsó aszályos évben a talajvíz-tükör az Illancs legmagasabb régióiban akár 20 méteres mélységbe került, amely alföldi léptékben a legjelen-
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tısebb változásokat tükrözi. A terület ennek eredményeképpen a 2010-es,
igen csapadékos év hatására sem volt képes igazán regenerálódni, az adatok az 1970-es évekhez viszonyítva még mindig 2–7 méter talajvízszintsüllyedést mutatnak. Mindezek azt bizonyítják, hogy rövidebb csapadékos
idıszakok (nem csak az elmúlt év, hanem például az 1990-es évek vége) nem
képesek a hátság teljes talajvíz-hiányát pótolni.
3.4. Az Illancs természetes élıhelyeinek vizsgálata
A 19. és 20. század antropogén és természetes folyamatai jelentıs hatással
voltak az Illancs természetes és természetközeli élıhelyeire (3. ábra).

3. ábra. A vizsgált száraz és üde élıhelyek élıhelytérképe
(Á-NÉR, Bölöni et al. 2007)
a. Borotai legelı
b. Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület
A száraz élıhelyeken döntıen a tájhasználat-változás és annak következményei okoztak jelentıs átalakulásokat. Az élıhelyek fragmentáltsága jelentıs veszélyeztetı tényezı a 21. században. A telepített erdık közé beékelıdı
gyepmaradványokon a száraz cserjék elıretörése, valamint a selyemkóróval
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való fertızöttség jelentıs. A bolygatatlan természetes élıhelyek aránya
kevés, melyeken az inváziós fertızöttség sem jelentıs. A vizsgált üde élıhelyeken a zonáció kényszer-eltolódása dominál: az egykori üde élıhelyek
helyét ma döntıen homoki sztyepprétek uralják. Az egykori üde élıhelyek
maradványai a mélyebb területekre (pl. csatorna) húzódtak le, ahol a lokális
vízáramlási rendszerek még elegendı nedvességet biztosítanak. Ma már
csak a diszkrét mélyedésekben azonosíthatók a szikes és lápi élıhelyek maradványai, de a talajvízszint-süllyedés következtében ezek az élıhelyek is
legtöbbször homoki sztyepprétekbe alakultak át, vagy azok sztyeppesedı
változataik jelentek meg. A tájhasználatnak ma is jelentıs szerepe van a
tájkép alakulásában: pl. a juhlegeltetés hatására a rétek invazív fajokkal való
fertızöttsége nem jelentıs.
A leglátványosabb változások az Illancs üde élıhelyein tapasztalhatóak. A
kistájon megfigyelt nagy mértékő talajvízszint-csökkenés hatása fontos mozgatója az élıhelyek átalakulásának (4. ábra).

4. ábra. Illancs üde élıhelyeinek átalakulása a talajvízszint csökkenése
következtében
3.5. A szárazodás hatása a vizsgált kistáj üde élıhelyeire: a növényzet–
talaj–talajvíz kapcsolatrendszer
Az elmúlt évtizedek drasztikus talajvízszint-csökkenése nyomán teljesen
más folyamatok váltak uralkodóvá a területen, mint amelyek a vízrendezések elıtt e tájat meghatározták. Az egykor üde rétek dominálta mélyedések
talajai mentesültek a talajvíz hatása alól. Ennek eredményeképpen a terüle-
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ten a réties jelleg és a szikesedés helyett ma a kilúgozódás és a sztyeppesedés dominál. Botanikai vizsgálataim igazolják az elıször a Dorozsma–
Majsai Homokhátról leírt láprétfı-szikalj lokális vegetációs mintázat meglétét az Illancson. A mélyedés északnyugati része a talajtani és botanikai
vizsgálatok eredményeit egybevetve vélhetıen nem volt szikes, hiszen ezt
sem a mai talajtulajdonságok, sem „szikes maradványfajok” nem támasztják alá, ellentétben a terület délkeleti részével („szikalj mintázat”). Korábban vélhetıen a hasonló fekvés, a növényzet és a vízborítás, valamint a
korlátozott számú mintavételi lehetıség miatt ítélték és írták le azonosnak a
mélyedés különbözı részeit.
3.6. Táji érzékenység vizsgálata térinformatikai eszközökkel
MODIS 16 napos kompozit képek alapján számolt vegetációs indexek
alkalmazásával a fás vegetáció (telepített akác- és fenyıerdık) és a csapadék
erıs kapcsolatát mutattam ki. Vizsgálataim alapján megállapítható, hogy az
illancsi akác és fenyıerdık biológiai aktivitását csak a tavasszal és nyár elején (március–június) lehulló csapadék befolyásolja, a fák a téli csapadékot
nem tudják hasznosítani. A Homokhátság peremén fekvı kontroll terület
esetében szintén kimutatható szoros kapcsolat a biomassza-aktivitás és a
csapadék között, azonban itt a téli csapadék is befolyásoló hatásúnak bizonyult, melynek oka a talajvíz közelsége. A Duna árterén választott másik kontroll területen viszont nem mutatható ki kapcsolat a csapadék és a biomasszaprodukció között, mely a fák folyamatos kapcsolatát bizonyítja a talajvízzel. A
klímaváltozásnak köszönhetı csapadékhiány és a szoros kapcsolat e változó
klímaelemmel a kistáj a „klíma-érzékenységét” támasztja alá.
3.7. Gazdálkodók és a szárazodás a vizsgált kistájon
Terepbejárásaim során bebizonyosodott, hogy a lakosság és a gazdák a
belvízelvezetı csatornákat, az 1980-as évek olajkutató fúrásait és a nagy
szárazságokat okolják a terület vízháztartásbeli problémájának kialakulásáért. A kérdıívek értékelése azt mutatja, hogy a homokon élı és gazdálkodó
emberek érzik a klímaváltozás hatását, gazdálkodási nehézségeik vannak, de
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próbálnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez (mővelési-ág váltás,
modern mővelési technikák). A válaszadók jelentıs hányada reménykedik
vízpótlásban a Dunából és a Tiszából, azaz a mezıgazdaság öntözıvizet vár,
azonban ezen ágazat számára történı vízpótlás megvalósíthatóságát a közgazdasági szempontok figyelembe vétele kétségessé teszi. Újfajta szemlélető
gazdálkodásra van szükség, melyben a fenntarthatóságra irányuló törekvések
is szerepet kapnak.
A szárazodás egy meghatározott kapcsolatrendszeren keresztül érezteti a
hatását a vizsgált kistájon (5. ábra). A folyamat elemeit a klímaváltozás
hazai következményeit kutató VAHAVA projekt kulcsszavai (VÁltozásHAtás-VÁlaszadás) köré csoportosítottam.

5. ábra. A szárazodás hatásának kapcsolatrendszere
Az emberi tevékenységek, valamint a klímaváltozásnak köszönhetı csapadékhiány jelentıs vízháztartásbeli probléma kialakulásában játszottak szerepet. A talajvízszint-csökkenés következtében az élıvilág és bizonyos esetekben
a talaj is változik, melyeknek együttes hatására a táj átalakul. A folyamat
eredményeképpen a biodiverzitás csökken, gazdálkodási nehézségek mutatkoznak, és a tájkép is jelentısen módosul a tájhasználat változásai, valamint
az invazív növények jelentıs terjedésének következtében.
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