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TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES SZIKERÓZIÓS FORMAKINCS VIZSGÁLATA 
A HORTOBÁGYON 

 
Tóth Csaba1 

 
 

Bevezetés 
 

A hazánkban végzett talajtérképezési adatok alapján csaknem egymillió hektárra tehető a 
szikes talajok kiterjedése, azaz az ország területének 10-11%-át szikesek borítják (ÁBRAHÁM & 
BOCSKAI, 1971). Ezek a kedvezőtlen adottságú szolonyec és szoloncsák típusú szikesek főképpen 
a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon fordulnak elő, kisebb foltjai megtalálhatóak a Dunántúl 
magasabb talajvízállású területein is. Magyarország egyik legnagyobb kiterjedésű egységes 
szikes területe, az egykori tiszai ártér, a Hortobágy. Ezen a kistájon alakult meg 1973-ban az 
ország legelső nemzeti parkja, amely nemcsak növénytani, állattani, kultúrtörténeti értékekben 
gazdag, hanem bővelkedik talajtani és geomorfológiai érdekességekben is. A természetes 
állapotban megmaradt szikeseken, melyek talajjavítással, meliorációval nem lettek bevonva a 
művelt területek közé, egy jellegzetes eróziós folyamat zajlik. Ez a síkvidéki talajerózió 
rendkívül változatos mikrodomborzatot, szikpadkás térszíneket hozott létre. A Hortobágyi 
Nemzeti Park legdélebbi területén, Ágota-pusztán fellelhető szikpadkás területek geomorfológiai, 
talajtani kutatásával 1997 óta foglalkozok. Az azóta eltelt három év kutatási eredményeit ebben a 
munkámban szeretném bemutatni. 
 
 

Célkitűzés 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park déli pusztáján, Ágota-pusztán (1. ábra) négy mintaterületet 
jelöltem ki, ahol tanulmányoztam a szikes mikroformák sajátosságait. A négy területből kettőt a 
puszta belsejében (Kis Makkod és Nagy Dögös) jelöltem ki, ahol jelentősebb emberi hatástól 
mentesen, természetes körülmények között fejlődnek a formák. A másik két mintaterületet 
Ágota-puszta pufferzónájában (Nagy Makkod és Farkassziget) tűztem ki, ahol jelentős emberi 
bolygatással lehet számolni (csatorna és digógödör mélyítés, intenzív juhlegeltetés, közlekedés). 
Az elkezdett geomorfológiai kutatásaimnak az volt a célja, hogy tanulmányozzam a : 

♦ szikes mikroformák kialakulásáért felelős tényezőket 
♦ a formák talajtani és növénytani vonatkozásait 
♦ a formák fejlődének ütemét a két eltérő karakterű mintaterületen és a  
♦ szikpadkák fejlettségének, méretének területi különbségeit.  

 
 

A szikes geomorfológia kutatásának előzményei 
 

Először is tisztázni kell, hogy mit értünk a szikpadka kifejezés alatt. A szikpadka a különféle 
szikes növénytársulásokkal gazdagon borított, ép talajszelvényű térszínnek (padkatető), egy 
általában 5-30 cm magas, különböző lejtőszögű peremmel (padkaperem) való leszakadása egy 
alacsonyabb, a talajszelvény „A” szintjét elvesztett térszínbe (padkaelőtér, padkaalj vagy 
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sziklanka). A szikpadka tehát a tető, a perem és a sziklanka forma együttese (TÓTH & NOVÁK, 
1999). Általánosan elismert tény, hogy a padkatető, kedvezőbb fizikai és kémiai sajátságokkal 
rendelkezik, mint a padkaalj. Ezt jól jelzi a növényzet, ugyanis a padkatetőn a kedvezőbb 
ökológiai körülményeket kívánó és jelző növénytársulások (Achilleo Festucetum pseudovinae,  
 
1 ábra. A vizsgált terület területhasználati térképe az eróziómérés helyeivel (Hortobágyi Nemzeti 

Park - Ágota-puszta) (Tóth Cs., 2001) 
1. szikes legelő 2. zsombékos, vizenyős terület  3. folyó, ér  4. szántó 5. erdő 6. Kertség 7. töltés 

8. felhagyott rizskalitkák 9. az eróziómérések helyei. 

 
 

Artemisio Festucetum pseudovinae) találhatók, addig a padkaelőtéren inkább az igénytelen, 
sótűrő fajok (Camphorosma annua) fordulnak elő. Itt ugyanis a humuszos „A” szint 
lepusztulásával a magas agyag- és sótartalmú „B” szint kerül a felszínre, ezért itt csak a 
szélsőségesesen szárazság- és sótűrő növényzet képes megtelepedni (LESZTÁKNÉ & SZABOLCS, 
1959).  
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A magyarországi szikes szakirodalmat áttanulmányozva megállapítható, hogy egyes kutatók 
nem egyformán értelmezik a szikpadkák kialakulását. Elsőként Treitz Péter agrogeológus 
foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, aki a szikpadkák kialakulását a felszín térfogatcsökkenéssel 
járó összeülepedésével magyarázza. Tehát a csapadékvíznek a sók, a humusz-, és az 
agyagkolloidok feloldásával, valamint a repedések mentén való elszállításával magyarázza e 
formák kialakulását (TREITZ, 1924). Strömpl Gábor a sziki formák kialakulását szintén az 
oldódással magyarázta, az oldott anyag elszállításának nem tulajdonított nagy szerepet a 
formafejlődésében (STRÖMPL, 1931). Ugyanakkor MAGYAR (1928) az oldás mellett a 
talajrepedésekben mozgó csapadékvíz mechanikai munkáját is kiemelte. ARANY (1956) a 
szikpadkák kialakulását már síkvidéki talajerózióként értelmezte, amikor is a növényzettel nem 
fedett felszínt, főképp a repedések mentén, a felületi vizek megtámadják, erodálják. A szikes 
formák keletkezése végeredményben komplex folyamatnak tekinthető, hiszen a lejtés irányába 
mozgó csapadékvíz mechanikai hatása mellett, huzamosabb talajátázás esetén a víz oldó 
hatásával is rombolhatja a felszínt (DÖVÉNYI et al.,1977; TÓTH, A. 1981). STEFANOVITS (1981) 
szerint szintén az erózió hatására jönnek létre ezek a formák, azonban a kialakulásuk megindítói 
sokszor a felszínbe mélyülő állati patanyomok, illetve dűlőutak. Az emberi bolygatásnak kitett 
szikes felszíneken, különösen a mesterséges árkok, csatornák, digógödrök peremén, ahol hirtelen 
jelentős reliefkülönbség alakul ki, a szikpadkák különösen gyorsan formálódnak (TÓTH, CS. 
2000). 
 
 

Módszerek 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park legdélebbi pusztáján, Ágota-pusztán részletes terepbejárások 
alakalmával elkészítettem a terület 1:10.000-es méretarányú geomorfológiai térképét. 

A pusztán négy mintaterületet jelöltem ki. Ezek közöl kettő esetében természetes 
körülmények között alakultak ki a szikpadkák, kettő esetében azonban bizonyíthatóan antropogén 
hatásra (árok ill. digógödör kimélyítése és intenzív legeltetés) jöttek létre. A szikeróziós mérések 
megkezdése előtt a területekről 1:500-as méretarányú helyszínrajzi térképet készítettünk, majd  
lézerteodolittal 25x25 cm-es hálóban beszinteztük a területeket. Winsurfer szoftver 
felhasználásával elkészítettük a területek térbeli modelljét. A felszín változásainak méréséhez egy 
profilométer nevű eszközt használtam (SIRVENT et. al., 1997), amelynek segítségével mm-es 
pontossággal lehet a térszín változásait követni. Ez az eszköz 1,1 x 0,8 méter nagyságú fakeret, 
amelynek vázában 64 db alumínium pálca van elhelyezve. A pálcák talajfelszínre való lehullásuk 
után kirajzolják a szikpadkák alakrajzát, így a háttérben lévő mm papír segítségével pontosan 
leolvasható a felszín pusztulása vagy esetleges töltődése (2. ábra). 1998 folyamán 
negyedévenként, míg 1999-ben és 2000-ben a téli hónapok kivételével havonta végeztem 
erózióméréseket. A talajtani vizsgálatokat a vonatkozó szabványok figyelembe vételével a DE 
Természeti Földrajzi és Tájföldrajzi Laboratóriumában végeztük el. 
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2. ábra. Profilométer mérőeszköz a nagy dögösi mintaterületen 

.  
 
 

A szikpadkás térszínek földrajzi elhelyezkedése,  
talajtani és növénytani viszonyaik jellemzése 

 
Ágota-puszta geomorfológiai térképét (3. ábra) tanulmányozva szembetűnik, hogy az erózió 

által kialakított padkás térszínek szinte kizárólag mindig a folyóhátak peremén alakultak ki, ahol 
a reliefkülönbség - mely a padkák kialakulásában az egyik legfontosabb tényező - a legnagyobb. 
Ezeken a peremeken a folyóhát tetőszintje az erózióbázis irányába hirtelen lebukik. Az a szűk 
sáv, ahol kialakulhatnak ezek az eróziós formák, 86,5 és 87 m abszolút tengerszintfeletti 
magassági határértékkel jellemezhető. E magassági tartományban találjuk az erózióra hajlamos 
réti szolonyec talajokat, amelyek kialakításában fontos szerepet játszik a 2-3 m mélyen 
tartózkodó, magas sótartalmú talajvíz. Ez a talajvíz a kapilláris zónán keresztül hatással van az 
egész szikes talajszelvény kialakítására. Ettől az átmeneti sávtól mélyebb fekvésű területeken már 
réti talajokat találunk, ahol a talajvíz egészen a felszín közelében tartózkodik az egész év 
folyamán, azaz jelentős kapilláris zóna nem alakulhat ki. 87 m-nél magasabb térszíneken azonban 
már jobb minőségű sztyeppesedő réti szolonyeceket találunk, melyek alatt a talajvíz olyan 
mélyen helyezkedik el, hogy az nem szólhat bele az erózióra érzékeny szikes talajszintek 
kialakításába.  

Szikpadkás foltokat nemcsak a folyóhátak lejtős peremi zónáiban találhatunk, hanem a 
juhhodályok közelében, a nedves időszakban gépjárművek által felszabdalt keréknyomos 
területeken, a mesterséges mélyedések (árkok, csatornák, digógödrök) peremén is. Ezek kisebb 
kiterjedésű padkás foltok, amelyek zömmel Ágota-puszta déli területein fordulnak elő, ott, ahol 
az emberi zavarás erőteljes.  

Az eróziómérésre kiválasztott négy mintaterület mindegyike a fentebb említett 86,5 m - 87 
m-es magassági tartományban található. Talajaik az 1938-ban zajlott talajtérképezési adatok 
alapján a szántóföldi művelésre alkalmatlan, mésszel nem javítható szikes, illetve a szántóföldi 
művelésre kevésbé, vagy feltételesen alkalmas alkáli sós talajok kategóriájába sorolható (BUDAY 
GY. & SCHMIDT E.R., 1938). A talajtani elemzések után (szemcseösszetétel, mész, humusz, pH, 
kicserélhető kation) ezek a talajok a közepes, illetve a mély réti szolonyec talajok típusába 
sorolhatóak.   
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A mintaterületek növénytani adottságait vizsgálva megállapítható, hogy a természetes 
körülmények között fejlődő szikpadkák (Kis Makkod és Nagy Dögös) padkatető szintjét dús, 100 
%-os borítási értékű ürmös, ill. cickafarkas sziki gyep (Artemisio Festucetum pseudovinae. és 
Achilleo Festucetum pseud.) borítja. A 45o-os lejtőszögnél lankásabb padkaperemeket ugyanezek 
a társulások hasonló borítási értékkel fedik be. A meredekebb (75-80o) padkaperemek többnyire 
kopárak, néhány ürömtő, illetve mézpázsit szál figyelhető meg. A padkaelőterek fajösszetétele és 
borítási értéke teljesen megváltozik. Az igénytelen, sótűrő bárányparéj, mézpázsit, esetleg orvosi 
székfű található meg csekély borítási értékkel (1-5 %). 

A pufferzónában található szikpadkák padkapereme és padkaelőtere hasonló képet mutat, 
mint az előbi esetben. A padkatetők növénytakarója azonban az intenzív legeltetés, taposás miatt 
gyérebb, fajösszetétele azonban hasonló a természetes padkákéhoz. Azonban a nagy makkodi 
mintaterületen a jelentős reliefkülönbség által kiváltott intenzív erózió olyan mértékű 
talajdegradációt okozott, hogy a padkatetőn sok helyen már csak egyetlen igénytelen, sótűrő 
növényfaj a mézpázsit (Puccinellia limosa)  fordul elő. A csenkesz, üröm és cickafark egyedek 
kiszorultak erről a kedvezőtlen élőhelyről. 
 
 

A szikpadkák geomorfológiai vizsgálatának eredményei 
 
a.) A profilométeres vizsgálatsorozat adatainak elemzése (1997.11.05 és 2000.11.05. között 

tapasztalt változás) 
Az 1997 novemberében elkezdett eróziómérések adataiból kiértékeltem a padkatetőkön, a 

padkaperemeken és a padka előtereken három év alatt végbement változásokat mind a négy 
mintaterületen (4. ábra).  

A padkatetők mérési adataiból kitűnik, hogy jelentős különbség van a természetes és az 
antropogén hatás alatt álló padkatetők három év alatt végbement változásai között. Az előbbi két 
területen ugyanis töltődési, míg az utóbbiaknál pusztulási tendencia rajzolódik ki. 
A nagy dögösi, de főképpen a kis makkodi területen sohasem tudtam lemérni a csupasz 
talajfelszín változásait a dús, tömött növényzet miatt. A mérési időszak első két éve, 1998 és 
1999 rendkívül csapadékosnak bizonyult, ami kedvezett a vastag moha és zúzmó, valamint 
lágyszárú vegetáció növekedésének. Ennek következtében a mérőműszer pálcái fokozatosan 
magasabb szinten álltak meg, így ebben az időszakban mindig magasabb értékeket jegyezhettem 
föl, mint az első (1997.11.05.) mérés alakalmával. Ebből fakad a töltődési tendencia, amit mérési 
hibának is tarthatnánk. Azonban nem akartam beavatkozni a mérési folyamatba, a lehulló 
pálcákat nem juttattam le a talajszintig, ami valóban a mérések meghamisítása lett volna. Ha 
azonban belegondolunk abba, hogy az elhalt növényi maradványokból humusz keletkezik, az 
pedig magasítani fogja a padkatetőt, akkor a mérési eredmények valósak. A csekély pusztulás a 
repedések kinyílásának tudható be.  
A farkasszigeti és a nagy makkodi területeken ezzel szemben a kopár padkatetőkön már a 
pusztulás volt az uralkodó. Elsősorban az areális leöblítés alacsonyította ill. alacsonyítja jelenleg 
is a tetőket. A gyér növényzet nem képes az eróziót megakadályozni. A legnagyobb intenzitású 
pusztulásokat azonban a vertikális irányú anyagáthelyeződések következtében mérhettem, 
melyek a juhok patanyomai mentén jöttek létre (max. 37,3 cm mély lyuk / 3 év !). A kismértékű 
töltődés a magasabb területekről történő anyagáthalmozódás eredménye. 

A padkaperemek változásait elemezve megállapítható, hogy a kis makkodi területen, ahol a 
lankás perem 100%-os gyepvegetációval borított, töltődési tendenciát mutattam ki. Ez a fentebb 
leírt okokkal magyarázható. A másik három mintaterületen már meredekebb, kopár 
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padkaperemeket lehet találni. Ennek következtében átlagosan 21-140 mm-es padkaperem 
hátrálást tudtam kimutatni három év alatt. Természetesen itt is a legintenzívebben formálódó 
nagy makkodi mintaterület padkahátrálása a legjelentősebb (267 mm/3 év), ami több 
regresszióval fejlődő szikerecske munkájának tudható be. 

A padka előtereken általában töltődési tendencia figyelhető meg, ami a tetőkről, ill. a 
peremek felső részéről származó talajrészecskék felhalmozódását jelenti. Több helyen kisebb 
hordalékkúp épülés figyelhető meg (Nagy Makkod - alsó padka) (5. ábra). Azonban egyes 
helyeken (Nagy Dögös - É, Nagy Makkod - felső padka a felhalmozódó anyag azonnali elmosását 
tudtam kimutatni, ami a peremmel párhuzamosan futó vagy arra merőlegesen fejlődő szikerek 
oldalazó erózióinak tudható be.  
 

3. ábra. Ágota-puszta geomorfológiai térképe (Tóth C. 2001) 
1. Folyó; 2. elhagyott folyómeder; 3. erózióbázis (fenék, övzátonyok közötti mélyedés); 4. 

mocsárperem (86,5 m-nél alacsonyabb felszín); 5. alacsonyabb folyóhát vagy övzátony (86,5 - 87 
mBf.); 6. folyóhát, hátas terület (87 mBf-nél magasabb); 7. laponyag, porong; 8. Kunhalom; 9. 
repedezett felszín kezdetleges szikpadkákkal; 10. szikerekkel gazdagon felszabdalt terület; 11. 

markáns, jól fejlett szikpadkák; 12. keréknyomokkal összevágott terület; 13.töltés; 14. felhagyott 
rizskalickák; 15. nagyobb szikerek. 
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4. ábra. A padkatetők, padkaperemek és padka előterek változásai  
1997.11.05. és 2000.11.05. között. 
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5. ábra. Nagy Makkod I. sz. szelvény felszínének változásai 3 év alatt. 

 
 
b.) A téli negyedévek és a nyári félévek alatt végbement változások elemzése 

Ha a három éves méréssorozat téli negyedévei (november - március), valamint a nyári 
félévek (március - november) alatt lezajlott változásait vesszük szemügyre, akkor mindegyik 
mintaterületen közel hasonló tendenciát tapasztalunk (6. ábra). 

A téli negyedévek alatt a szelvényeknél több mérőpontnál nem lehetett változást kimutatni, 
illetve a pontok zöménél főképpen töltődési folyamatokat lehetett regisztrálni. Ez az ábrán úgy 
jelentkezik, hogy a görbe nagy része a nulla értéken fut, vagy inkább a pozitív tartományba 
tolódik el. A felszín pusztulását mutató negatív görbeszakasz alárendeltebb szerepet játszik. Ez 
érthető, hiszen a hótakaróval borított, ill. fagyott talajfelszínen leáll az erózió. A kis intenzitású 
téli esők hatására, valamint a hóolvadás után lassan beindul egy csekély anyagmozgás, ami nem 
éri el a nyári félévek intenzitását. Mindezek a folyamatok a felszín töltődését mintsem a 
lepusztulását segítik elő. 

A nyári félévek ezzel szemben a pusztulás, a lineáris és az areális erózió fő időszakai. A 
mérőpontok nagy részénél a görbe a negatív tartományban fut. Ez érthető, hiszen a heves, nagy 
intenzitású tavaszi és nyári záporok (8-9 mm/30perc) 1998 és 1999 nyári félévében gyakoriak 
voltak. A téli negyedév a felszín alakulás szempontjából tehát inkább nyugalmi periódusnak, míg 
a nyári félév aktív szakasznak számít. 
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6. ábra. A téli negyedévek és a nyári félévek változásai  
a nagy makkodi és a farkasszigeti mintaterületen. 
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c.) Szikpadkák magasság és lejtőszög mérésének eredményei 

Ágota-puszta Nagy Dögös nevű határrészén, egy folyóhát keleti és nyugati kitettségű 
peremén kialakul jól fejlett szikpadkás terület 150 -150 db padkájának magasság és lejtőszög 
értékét mértem le (7. ábra). A mérések elvégzése előtt egy déli - északi padka aszimetriát 
tételeztem fel. Mivel az északi félgömbön a déli kitettségű lejtők több napenergiát kapnak, mint 
az északiak, ebből feltételeztem, hogy a dél felé néző padkák alatt az erőteljesebb párolgás miatt 
talajvíz feláramlási mikrocellák alakulnak ki. Ennek következtében a szikesedésnek ezeken a 
helyeken előrehaladottabb stádiumban kell lennie a fejlett kapilláris zóna miatt. Így a 
talajszilikátok is erőteljesebb mállásnak indulnak, ami intenzívebb eróziót indít el. Úgy 
gondoltam tehát, hogy a déli padkák magasabbak és meredekebbek lesznek mint az északiak.  

A feltételezésem az elvégzett mérések után nem igazolódott be, ugyanis adataim szerint az 
általános lejtésviszonyok határozzák meg a padkák magasság és lejtőszög értékét. Ennek 
megfelelően a keleti, délkeleti kitettségű folyóhát peremén a keleti és a déli padkák lesznek a 
legmeredekebbek és legmagasabbak. A nyugati kitettségű területen pedig a nyugati padkák 
sokkal markánsabbak a keleties társaikénál. 

 
7. ábra. Szikpadkák magasság és lejtőszög vizsgálata Nagy Dögösön (150 - 150 db padka). 
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A szikes térszínek felszínfejlődési stádiumai természetes körülmények között 
 
 

A geomorfológiai térkép készítéséhez szükséges terepi bejárások alkalmával különböző 
kiterjedésű, és fejlettségi színtű szikpadkás felszínekkel találkoztam. Voltak olyan területek, ahol, 
ahol padkákat nem lehetet felfedezni, csak erőteljesen összerepedezett felszínt találtam, 
maximum a talajfelszín fehérlő kikopása mutatta hogy elindult az erózió folyamata. Más 
helyeken azonban 40-50 cm magas, meredek padkás leszakadások, rendkívül változatos élénk 
felszíni tagoltság volt a jellemző, holott a két terület talajtani adottságai és geomorfológiai 
helyzete látszólag megegyezett. Terepi tapasztalataim alapján az alábbi négy felszínfejlődési 
szakaszt tudtam elkülöníteni Ágota-pusztán (TÓTH, CS. 2000): 
 
Repedezett felszín kialakulása – 1. 

A szolonyec szikesek kötött, agyagásványokban (illit, montmorillonit) gazdag talajok, 
melyek a nedves időszakban megduzzadnak, száraz periódusokban viszont összezsugorodnak, 
azaz repedések keletkeznek rajtuk. Ha a repedések csak néhány milliméter szélesek és mélyek, 
akkor időszakos jellegű képződményeknek minősülnek. Nedves időszakban ugyanis ezek 
összezáródnak, majd újabb kiszáradás esetén más alakzat formájában ismét kinyílnak. Ha viszont 
már elérik 2-3 cm szélességet és a 10-15 cm-es mélységet, akkor már tartós képződményeknek 
minősülnek. Ezek már mind horizontális, mind vertikális irányban kiindulási helyét jelentik az 
eróziónak. Az általam megfigyelt területeken kevés helyen fordult elő csak tisztán repedezett 
felszín. Főképpen a Nagy telek nevű határrészen a Kanász lapost szegélyezik hasonló 
képződmények. 
 
Szikerek és lefolyástalan mélyedések kialakulása – 2. 

A repedések mentén meginduló lineáris erózió eredménye a szikerek kialakulása, melyek 
hátráló erózióval folyamatosan hosszabbodnak, így akár a 25-30 m-es hosszúságot és az 1-2 m-es 
szélességet is elérhetik. Ezek a 20-30 cm mély negatív formák mint egy hosszú kígyó 
kanyarognak az erózióbázis felé. Ezekben a kisméretű medrekben néhol felfedezhetjük az eredeti 
térszín maradványait apró szigetek formájában. A vizsgált területen több helyen találhatunk 
szikerekkel felszabdalt felszínt, melyek üde zöld foltjaival jól észrevehetőek. 

Azokon az alacsonyabb folyóháti szakaszokon, ahol csekélyebb a reliefkülönbség a hát és az 
erózióbázis között, ott sok esetben nem alakultak ki a szikerek. Ezeken a helyeken a repedések 
mentén inkább a függőleges anyagtranszport az uralkodó, ugyanis a felszínre eső csapadékvíz 
nem tud lefolyni az erózióbázisba. Ennek következtében kerek, ovális és hosszúkás mélyedések 
keletkeztek a felszínen. Ezek a formák olyan felszíndarabokon fordulnak elő, ahol egy egységnyi 
felszínt vizsgálva, még az erózió által nem érintett térszínek vannak túlsúlyban. 
 
Szikerek és mellékvízfolyásaik közötti hátak elkeskenyedése – 3. 

Ebben a szakaszban a szikerek mind jobban kiszélesednek, kisebb-nagyobb öblözeteket  
alakítanak ki. Ennek következtében az eredeti, erodálatlan felszín kiterjedése lecsökken. 
Felülnézetben ezek a térszínek a padkatetők és a sziklaposok rendkívül cifra mintázatával tűnnek 
ki. Egységnyi területet kiválasztva, az erodált és az erodálatlan térszínek közel azonos arányban 
fordulnak elő. 
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Több szikér összeolvadása, és nagy kiterjedésű letarolt felszínek kialakulása – 4. 

A folyóhátak azon pontjain, ahol több szikér egymásba torkollik és az egyesült erek a végső 
befogadóba futnak, ott több tíz négyzetméteres eróziós síkok alakulnak ki. Ezeken a térszíneken 
helyenként egy-egy maradvány szigetecske még őrzi az egykori felszín magasságát. Ebben a 
stádiumban már az erodált területek kerülnek túlsúlyra. 
 

A fent említett felszínfejlődési folyamat bizonyos feltételek teljesülése mellett bárhol 
lejátszódhat ebben a sorrendben. Ehhez szükséges a szikes talaj jelenléte, megfelelő 
reliefkülönbség, elegendő csapadékmennyiség és intenzitás valamint a folyamat 
végbemeneteléhez elég időnek kell eltelnie. Mivel a fenti tényezők nem mindenhol 
érvényesülnek azonos mértékben, így egymás mellett különböző fejlettségű stádiumban lévő 
szikpadkás területeket találhatunk. A szikes felszínfejlődés tanulmányozásakor az időtényezőt és 
a különféle emberi behatásokat kiemelten kell kezelni. Ugyanis a területhasználat és a 
gazdálkodási mód megváltozása jelentősen módosíthatja egy szikes terület felszínfejlődési 
ütemét, amit a területhasználat változásara irányuló kutatásaim jól példáznak. 

A Nagy telek nevű határrészen található egykori elhagyott Kösely meder belső zugában a 
hátas, magasabb fekvésű ármentes terület, mely csekély szikeróziós kisformával rendelkezik 
teljesen hasonló geomorfológiai helyzetben van, mint a tőle nyugatabbra fekvő nagy dögösi 
területek, melyek a szikpadkás térszínei viszont rendkívüli mozaikosságot mutatnak.  A 87 m 
magas folyóhát szintje a mocsár peremén viszonylag meredeken esik alá az erózióbázis 85 m 
magas térszínére. A talajtani és relief viszonyok tehát teljesen megegyeznek mindkét területen, 
mégis jelentős különbség van a két terület mikromorfológiai képében. A növényzeti kép sejteti 
csak azt, hogy Nagy telken már évszázadokra visszanyúlóan más területhasználat volt jellemző, 
mint Nagy Dögösön.  

Már az első katonai felmérés idejében egy tanya ill. némi szántóföld látható a nagy telki 
hátas területen. Az 1852-ben a Magyar Kir. Állami Földmérési Felügyelőség püspökladányi 
határfelmérési térképén a szántóterület már kiterjed az egész Kösely meder belső zugára, ill. az 
egész külső, északi ívre (8. ábra). Az ember tehát teljesen birtokba vette ezt a szikesedésre 
hajlamos, ill. szikes területet. Ezzel a 337 hold szántóval a korábban kialakulhatott szikes 
kisformák teljesen eltűntek.  Az 1934-es felmérésű 25.000-es méretarányú topográfiai térképen 
az északi terület már ismét legelő területként van feltüntetve, a meder belső zugában azonban 
tovább folyik a szántóföldi művelés. Az 1969-es 25.000-es topográfiai térképen a 
területhasználati mód még változatlan, csak az 1984-es 10.000-es topográfiai térképen váltják fel 
a szántókat a füves legelő területek. A csekély termésátlagok és a nehéz megművelhetőség 
minden bizonnyal a szántóföldi művelés felhagyására késztette az embereket. Ha tehát a térképek 
tanulsága szerint közel 30 évvel ezelőtt indulhatott el a terület szikes legelővé való átalakulása, 
akkor megérthetjük, miért nem alakultak ki ezen a területen markáns, jól fejlett szikpadkás 
térszínek. Ez a terület csakis az első, legfeljebb a második szikfejlődési stádiumba juthatott el (3. 
ábra) (repedezett térszínek, kevés kisebb-nagyobb szikér jelenléte), mert nem állt rendelkezésére 
olyan sok idő a fejlett formák kialakulásához. Ez is mutatja, hogy a fejlett, tagolt szikes 
mikrodomborzat kifejlődéséhez évszázadokra van szükség, amit az eróziómérési adatok is 
alátámasztanak. 
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Szikes felszínfejlődés emberi hatásra 
 

A vizsgált terület külső, puffer zónájában is találkozhatunk szikes mikroformákkal tagolt 
felszínekkel, azonban ezek kialakulása többnyire az ember gazdasági tevékenységével függenek 
össze. Antropogén jellegű szikpadákás területek elsősorban mesterséges mélyedések, árkok, 
gödrök, nedves időszakban a gépjárművek által hátrahagyott keréknyomok peremén, alakulnak 
ki, ahol a hirtelen megnövekedett reliefkülönbség elindíthatja az eróziót. Az intenzív állati 
taposás (juh, szarvasmarha tenyésztés) szintén megindíthatja és felerősítheti ezt a folyamatot. Az 
emberi tevékenység által létrejött szikpadkás térszínek kiterjedése a beavatkozás közvetlen 
környezetére korlátozódik. Az így létrejött formák vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy 
nagyságrendekkel gyorsabban formálódnak, mint természetes körülmények között. Ennek oka az 
lehet, hogy a hatótényezők koncentráltabban jelentkeznek ezeken a területeken. 

 
8. ábra. Püspökladány északi határának területhasználati térképe 1852-ből. 

 
 



Tóth Csaba: Természetes és mesterséges szikeróziós… 

 14

Összefoglalás 
 

A Hortobágy Magyarország egyik legtökéletesebb síksági kistája, melynek egyhangúságát 
enyhíti a szikeróziós mikroformák rendkívüli változatossága. Ezek a szikpadkás térszínek szinte 
kizárólag a folyóhátak lejtős, peremi sávjában, a 86,5 és 87 m abszolút magasságú térszínei 
között alakultak ki, a lejtés irányában mozgó csapadékvíz lineáris ill. areális eróziója 
következtében. Antropogén hatásra is kialakulhatnak ezek a formák, ha a szikes talajú területen 
az ember jelentős reliefkülönbséget hoz létre, vagy ha intenzív legeltető állattenyésztést folytat 
egy területen. 

A csaknem három éven keresztül folytatott eróziómérési eredményeim azt mutatják, hogy 
egy erősen tagolt, mozaikos szikpadkás terület kialakulásához több évszázad szükséges 
természetes körülmények között. Ugyanis három év alatt a maximális padkahátrálás mindössze 
7,8 cm volt, melyhez az időjárási feltételek ráadásul maximálisan kedveztek (extrém csapadékos 
évek). Ha azonban az emberi beavatkozások eredményeként kialakult mikroformákat vizsgáljuk, 
akkor láthatjuk, hogy az eróziós folyamat antropogén hatásra felgyorsulhat, intenzívebbé válhat. 
Ezt jól bizonyítja a makkodi és a farkasszigeti mintaterületek magasabb padkahátrálási értékei. 
Így hasonló formakincsek kialakulásához fele, vagy harmadannyi idő szükséges, mint 
természetes körülmények között. 

Az évszakos eróziómérési adatok az mutatják, hogy a téli időszakban a formák többnyire 
nyugalomban vannak, inkább a csekély töltődés tapasztalható, a nyári félévekben ezzel szemben 
az erózióé a fő szerep, ekkor formálódnak a legintenzívebben. A padkák aszimetria viszonyainak 
elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy az adott terület általános lejtésviszonyai 
határozzák meg azt, hol alakulnak ki magasabb és meredekebb padkák. Nyugati irányba lejtő 
folyóhát peremen például a nyugati kitettségű padkák lesznek a magasabbak és meredekebbek, a 
keletiek alacsonyabbak és lankásabbak általában. 

A természetes úton fejlődő szikpadkás terültek tanulmányozása során négy különböző 
tagoltságú és fejlettségi szintű térszínt lehetett elkülöníteni, ami egyben fejlődési sort is takar: 1. 
repedezett felszínek; 2. szikerekkel és lefolyástalan mélyedésekkel tagolt területek; 3. szikerek 
közötti hátak elkeskenyedése során kialakult változatosabb térszínek; 4. szikerek 
összeolvadásából keletkezett nagy kiterjedésű letarolt felszínek. Azt, hogy egy terület melyik 
szikes térszínfejlődési stádiumban van, elsősorban a talajtani adottságok, a relief viszonyok, a 
csapadék mennyiségi és intenzitási értékei, a területhasználat és a gazdálkodási mód, valamint az 
időtényező határozza meg.  

Ágota-puszta peremi területein is találhatunk kisebb kiterjedésű szikpadkás foltokat, ezek 
tagoltsága azonban nem éri el a természetes úton fejlődő társaikét. Többnyire mesterséges 
mélyedések peremére koncentrálódnak ezek a lineáris formák, nem távolodnak el azoktól 
jelentősen. Ezek többnyire fiatal, néhány évtizedes kisformák. Az eróziómérési adatokból 
azonban kiderül, hogy ezek kétszer, háromszor gyorsabban formálódnak, így néhány évtized 
leforgása alatt tagolt, mozaikos felszínekké alakulhatnak. 
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9. ábra. Padkásodott peremű folyóhát Nagy Dögösön (Tóth Cs. 2000). 

 
 
 

10. ábra. Nagy makkodi mintaterület a kopár padkatetővel és a padkaelőteret erodáló két 
szikerecskével (Tóth Cs. 2000). 
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