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1. Célkitűzések

A munkám központi kérdése a Hortobágy pleisztocén végi – holocén felszínfejlődésének
bemutatása volt. A felszínfejlődés főbb szakaszainak felvázolásához a táj három különböző
abszolút magassági szintjét képviselő, eltérő korú és keletkezésű makroforma-együttesén
végeztem kutatásokat:

1. A legalacsonyabb térszínen fekvő (<85 mBf), legidősebb (30-35 000 BP év) és egyben a
teljesen természetes eredetű elhagyott folyómedreket őskörnyezeti rekonstrukció
céljából vizsgáltam.

2. A folyómedrekkel azonos korú, de már a következő térbeli emeletet jelentő (86,0 - 88
mBf) folyóhátak részben az őskörnyezeti, részben pedig a természetes, illetve az
antropogén hatásra kialakult szikeróziós folyamatok kutatásának színterei voltak.

3.  A Hortobágy legmagasabb térszínein fekvő (>89 mBf), legfiatalabb, és ugyanakkor a
teljesen mesterséges úton keletkezett kunhalmok vizsgálatával, az egyik
legszembeötlőbb antropogén tájarculat-változást követtem nyomon.

Ezeknek a formáknak a kutatása során az alábbi célokat tűztem ki magam elé:

• A hortobágyi elhagyott folyómedrek morfometriai alapokon történő
osztályozása, a főbb medertípusok abszolút és viszonylagos korának
megállapítása.

• A Hortobágy pleisztocén végi, holocén eleji őskörnyezeti képének (paleoklíma,
paleovízrajz, paleobotanikai adatok) felvázolása.

• A természetes eredetű szikesek (paleoszikesek) környezeti feltételeinek és
nyomainak kutatása.

• A szikes mikroformák fejlődési ütemének megállapítása természetes és
antropogén körülmények között.

• A szikpadkák korának meghatározása.
• A tájhasználat és a szikes formák fejlettsége közötti kapcsolat meghatározása.
• A kunhalmok földrajzi elhelyezkedésének, geomorfológiai és rétegtani

adottságainak jellemzése.
• A hortobágyi és a szomszédos kistájak kunhalmainak állapotfelmérése,

értékkategorizálása.
• Javaslattétel a fennmaradt kunhalmok gyakorlati védelméhez.
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2. Vizsgálati módszerek

Kutatásaimat minden esetben a vonatkozó szakirodalom áttekintésével kezdtem.

2.1. Terepi mintavételezés, adatgyűjtés

Az őskörnyezeti viszonyok rekonstruálásához két mederfúrás, és egy üledékszelvény
adatait használtam fel. A talaj- és kőzetmintavétel a finomrétegtani szabályoknak megfelelően,
10 cm-enként történt motoros spirálfúró és Eijkelkamp típusú kézifúró segítségével.
Laboratóriumi vizsgálatra a három helyről összesen 282 db mintát gyűjtöttünk be. A kunhalmok
rétegtani leírása és az építési módjuk meghatározása miatt 12 halomfúrást végeztünk el. A
halomtestbe ill. a halmot körülvevő körárokba mélyülő fúrásszelvények az eredeti, eltemetett
talaj „C” szintjéig hatoltak.

A szikgeomorfológiai vizsgálataim részeként elkészítettem Ágota-puszta
geomorfológiai térképét. 1997 és 2000 között, egy profilométer nevű eszközzel milliméteres
pontosságú erózióméréseket végeztem négy mintaterület szikpadkáin, valamint vizsgáltam e
területek növényfedettség-változásait.

A szikpadkás térszínek és egyes kunhalom-típusok térképezését lézerteodolittal
végeztük el. A kunhalmok állapotfelmérése külön erre a célra készített adatlap segítségével
történt.

 
2.2. Anyagvizsgálati módszerek

A begyűjtött talaj- és kőzetminták feldolgozása a DE Földrajzi Intézetének
laboratóriumában történt a vonatkozó szabványok figyelembe vételével.
Az őskörnyezeti kutatások részeként, a mederfúrásokból származó mintákon Patakné dr.
Félegyházi Enikő palinológiai vizsgálatot végzett. A nyírőlaposi üledékszelvényből kikerült
nagyszámú puhatestű héj malakológiai vizsgálatát Dr. Sümegi Pállal közösen végeztük el.  Az
őskörnyezeti vizsgálatokat az ATOMKI Környezet Analitikai Laboratóriumában végrehajtott
radiokarbon és izotópgeokémiai mérésekkel egészítettük ki.

2.3. Adatfeldolgozás, ábrázolás

A pollenanalízis, valamint a talaj-és üledékminták alapvizsgálatának eredményeit Tilia
és TiliaGraph szoftverek segítségével dolgoztam fel és ábrázoltam. Az eróziómérések adatsorát
Microsoft Excel 97 programmal rögzítettem és értékeltem ki. A különböző típusú térképek
elkészítéséhez Surfer for Windows 8.0, AutoCAD MAP és ArcView GIS 3.1 szoftvert
használtam. A kunhalmok állapotfelmérésének adatait külön erre a célra készített Kunhalmok
Nyilvántartási Rendszere 1.1 szoftver segítségével rögzítettem.

A geomorfológiai vizsgálataimhoz 10 000-es, 25 000-es és 50 000-es méretarányú
katonai térképeket, valamint Landsat TM űrfelvételeket használtam fel. Az elhagyott medrek
morfometriai paramétereit [húrhossz (h); ívhossz (i); ívmagasság (m); kanyarulat tágassága
(M); görbületi sugár (Rm); λ (m/h) és β (i/h) index)] AutoCAD MAP szoftver segítségével
határoztam meg.
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3. Eredmények
3.1. Természetes felszínfejlődés a Hortobágyon

3.1.1. Őskörnyezeti kutatások  –  az elhagyott folyómedrek és az infúziós löszhátak vizsgálata

Medermorfometria

Az ember hortobágyi megjelenéséig a folyóvízi tevékenység volt a meghatározó
tájformáló tényező. Ennek a fluviális felszínformálásnak a bizonyítékai, a Hortobágy egész
területén előforduló számtalan, kisebb-nagyobb elhagyott meder, melyeket morfometriai
szempontból, valamint a feltöltődésük mértéke (a terepen, a térképeken és az űrfelvételeken való
felismerhetőségük) alapján öt csoportba soroltam:

1. Az első csoportba az élő Tisza jelenlegi és az árvízszabályozás során levágott érett
kanyarulatai (β érték = 1,4 - 2,8) tartoznak.

2. Második csoportba a Hortobágy legkisebb meandereit soroltam, melyek a Tisza és a
Hajdúhát között szinte mindenütt előfordulnak. Leginkább a Király-ér, a Selypes-ér, az
Árkus-ér, valamint a Hortobágy folyó bizonyos szakaszainak elhagyott, érett és
túlfejlett kanyarulataival azonosíthatóak, melyek paraméterei a Tisza méretének tizedét
sem érik el.

3. A harmadik csoportba az előző kategória méreténél kétszer, háromszor nagyobb
medreket soroltam. Ezen belül a medreket két részre bontottam:

3.a.) Egyik részük a Sajó, és a Hejő folytatásában látható. Szintvonalas
térképeken az erőteljes feltöltődés miatt ezek a mederstruktúrák nem láthatóak,
halvány kontúrjuk kizárólag űrfelvételen ismerhető fel.
3.b.) Hasonló méretű medreket találhatunk a Kösely folyása mentén is. Ezek nagy
valószínűség szerint fiatalabb medrek, ugyanis mind a topográfiai térképeken,
mind a terepen jól tanulmányozhatóak érett és túlfejlett kanyarulataik.

4. A negyedik csoportba vontam össze azokat a nagyobb medreket, melyek közvetlenül a
Tisza mellett, valamint ettől keletebbre, Polgártól kelet- északkeletre, és Görbeházától
délnyugatra találhatóak egészen Kunmadarasig. Ezek a medrek a Tisza jelenlegi
kanyarulataival közel azonos méretűek, dél felé haladva azonban jelentős
méretnövekedést mutatnak (Üllő-lapos). A Hortobágy nyugati peremén, közvetlenül a
Tisza mellett, Polgár és Tiszaigar között található medrek tiszai eredetéhez nem fér
kétség. Azonban a keletebbre elhelyezkedő, nagyobb méretű medrek esetében ezt már
nehezebb eldönteni. Ebbe a morfometriai medercsoportba sorolható, a Zám-pusztán
megfúrt Halas-fenék is.

5. Végül az ötödik csoportba, a legnagyobb méretű, ugyanakkor a legnehezebben
észrevehető medreket soroltam, melyek a Tiszavasvári – Nagyiván vonal mentén
sorakoznak északkelet-délnyugati irányban. Ezek a Tisza meandereinél többszörösen
nagyobb, óriási ívelésű kanyarulatok teljesen feltöltődtek, csak az űrfelvétel
tanulmányozása árulja el igazából helyzetüket, illetve az, hogy a Hortobágy folyó és a
Kadarcs-csatorna több szakasza ezekben a medrekben folyik. Tiszavasvári és
Görbeháza települések alakja is árulkodik ezen medrek létezéséről.
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A medrek kora és eredete

A negyedik meder csoportba sorolt Halas-fenék abszolút kora radiokarbon és
palinológiai elemzés alapján, 33 000–30 000 BP évek közé tehető, ami a középső-würm
enyhébb éghajlatú Stillfried B vagy Denekamp interstadiálisnak felel meg. Az ötödik
csoportba sorolt eltemetett, csak az űrfelvételen kirajzolódó medrek, ennél csakis idősebbek
lehetnek.

Ezeket a közép-hortobágyi nagy méretű medreket (negyedik és ötödik csoport), minden
bizonnyal a pleisztocén nedves, csapadékos időszakaiban, az északi hegységkeret felől érkező
Ős-Sajó és Ős-Hernád vízrendszere alakította ki, melyek a jelenlegi Közép-Tisza
vízhozamának akár ötszörösét is képesek voltak levezetni. Mindezt alátámasztja a Halas-fenék
mederalji homokanyagán végzett mikromineralógiai elemzés is, ami a medernek a Sajó-
Hernád vízrendszerhez való tartozását valószínűsíti.

A medrek üledékének szedimentológiai és palinológiai értékelése

A szedimentológiai és palinológiai szempontból megvizsgált két hortobágyi meder
közös sajátossága, hogy nagyon rossz a pollenmegtartó képességük. A Dél-Hortobágyon
megvizsgált Kanász-lapos és a zámi Halas-fenék egyaránt közel 9 méter vastag, vas-, mangán-
és mészkiválásokkal tarkázott, agyagos kőzetliszt rétegekkel töltődtek ki, melyek többször
ismétlődő kiszáradás emlékét őrzik. Az oxidáció miatt kizárólag a szelvények legalján lehetett
némi pollenanyagot kimutatni.

A Halas-fenék üledékének palinológiai elemzése alapján pangóvizes tavi, majd később
sphagnum lápi állapotot, a medrek környezetében pedig lombos fafajokkal (nyír,  fűz) elegyes
fenyőerdőt (erdei és lucfenyő) lehetett rekonstruálni a pleisztocén végén. Később a luc, a nyír
és a fűz fajoknak az erdőállományból való kiszorulásával, szélsőségesen száraz és hűvös
éghajlatra következtethetünk. Mindez a lápok degradálódását, majd kiszáradását vonta maga
után. Ezt követően már pollenkonzerválásra alkalmatlanná váltak a medrek.

Az infúziós löszhátak anyagának szedimentológiai és malakológiai értékelése

A pleisztocén során, a különböző méretű és korú vízfolyás által felhalmozott nagy
mennyiségű szilikátos és karbonátos fluviális üledék, a Hortobágy árterein eolikus lösszel
keveredve, nagy mésztartalmú ártéri üledék, az infúziós lösz képződéséhez vezetett, mely
helyenként jelentős mennyiségű Mollusca-héjat tartalmaz. A hortobágyi infúziós
löszrétegekben megfigyelhető nagy számú, áthalmozatlan, ép Mollusca-héj azt mutatja, hogy a
Hortobágy felszínét, keletről nyugati irányban letaroló Ős-Tisza elképzelése nem állja meg a
helyét, ugyanis mindez a sérülékeny puhatestű-héjak pusztulásához vezetett volna.

A nyírőlaposi üledékszelvény anyagának szedimentológiai és malakológiai elemzése
alapján az alábbi megállapításokra jutottunk:
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 a pleisztocén végén, mikrostadiálisok és mikrointerstadiálisok váltakozása
mutatható ki, melyek rövid időre átalakították a flóra és a fauna összetételét. A
hőmérséklet-indikátor puhatestű fajok dominancia-változásai alapján, a
pleisztocén végi júliusi középhőmérséklet 12 és 20 C˚ között váltakozott.

 A csekély példányszámban előkerült erdei faj (Perforatella bidentata)
pleisztocén végi kihalása miatt nem bizonyítható a Hortobágy holocénkori
beerdősülése. A vegetáció képére döntően a nyílt ártéri rét, a magasabb
részeken maximum erdősztyepp állapot lehetett a jellemző.

 Zömmel pangó vizű, időszakosan kiszáradó mocsaras élőhelyeket lehetett
rekonstruálni, élő folyóvízi elöntés minimális lehetett a Hortobágy keleti
részén.

3.1.2. Szikgeomorfológiai kutatások

A szikes talajképződés környezeti feltételeinek bemutatása

Az őskörnyezeti vizsgálatok eredményeiből arra következtethetünk, hogy a pleisztocén végén
és a holocén kezdetén már megvoltak a szikes talajképződés legfontosabb környezeti feltételei
a Hortobágyon. Mindezeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 A pleisztocén végén jellemzőek voltak a klimatikus ingadozások.
 Az időszakos tiszai elöntések és az ezt követő kiszáradások fluktuáló

talajvízmozgást eredményeztek, ami az üledék illetve a talajrétegekben a
kapilláris öv kialakulásához vezettek.

 Az infúziós lösz oldott mésztartalma a kapilláris zónán keresztül, az üledék
felső szintjei felé vándorolva lúgos pH-t alakított ki, mely a szilikátok
széteséséhez, sziallitos málláshoz vezetett. Ennek eredményeként zömmel illit
és montmorillonit agyagásványok, amorf kovasav, valamint alkáliák (Na+,
K+, Mg2+) keletkeztek.

 Ezzel a pleisztocén végén és a holocén kezdetén már kialakultak a szikes
talajok fő geokomponensei, így különféle szikes talajféleségek képződhettek.

 A magas agyagtartalmú, száraz időszakban összerepedező szolonyec
talajfelszíneken, a repedések mentén lezajló lineáris erózióval
megkezdődött a szikes talajok eróziós felszabdalódása, a szikpadkák
képződése.

A szikpadkák képződésének környezeti feltételei

Az Ágota-pusztán végzett vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a szikpadkás
térszínek leggyakrabban a folyóhátak lejtős, peremi részén, 1-1,5 méterrel az erózióbázis
szintje fölött, a 86,5 és 87,5 méter közötti abszolút magassági tartományában alakultak ki.
Mindez azzal magyarázható, hogy ebben a szűk sávban fordulnak elő a száraz időszakban
összerepedező szolonyec szikes talajféleségek, és itt adott az a reliefkülönbség, ami az eróziós
folyamathoz nélkülözhetetlen.
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A relatív relief térkép és a szikpadkák térbeli elhelyezkedésének tanulmányozása azt
mutatja, hogy a folyóhátak tetőszintje és a helyi erózióbázisok között meglévő, sok esetben
mindössze 10-50 cm-es szintkülönbség már elegendő a szikpadka-képződéshez, azonban
fejlettebb formák kialakulásához 50-100 cm reliefkülönbségre van szükség.

A csapadékmennyiség és a csapadékintenzitás szintén nagyon fontos feltétele a
szikeróziós folyamatnak. A szikes talajfelszíneken, száraz időszakban kialakuló repedések
mentén, a csapadékvíz lineáris és hátráló erózióval kisebb-nagyobb szikereket alakít ki, melyek
már szikpadkáknak tekinthetőek. A gyérebb növényzetű padkatetők felszíne zömmel areális
erózióval pusztul. Ez a szikeróziós folyamat a nagy intenzitású nyári záporok időszakában
zajlik le a leggyorsabban. A szokatlanul csapadékos 1998 és 1999 évek (646 - 773 mm) nyári
hónapjaiban gyakran mért 6 – 8,3 mm/30 perces csapadékintenzitás hatására, a felszín közel
kétszeres sebességgel erodálódott, mint a csendes őszi, vagy a kora tavaszi esők időszakában. A
nyári félév tehát aktív, a téli félév pedig inkább passzív időszaknak tekinthető a szikpadkák
formálódásában.

A padkaperemek magassága és lejtőszöge, a talajtani különbségek mellett, elsősorban
a térszín általános lejtésviszonyaitól függ. Az égtáji kitettség padkaperem aszimmetriát okozó
hatását nem sikerült kimutatni a vizsgált területen.

A szikes mikroformák fejlődési ütemének megállapítása természetes körülmények között

Ágota-pusztán végzett térképezések során a padkaprofilok két alaptípusát tudtam
elkülöníteni. A lépcsős leszakadás nélküli lankás szikpadkákon (Hatos mintaterület) három év
alatt nem sikerült eróziót kimutatni, helyette a dús, sziki legelő gyeptársulás növekedéséből
adódó „töltődést” lehetett mérni. Ezeket a padkákat passzív, jelenleg nem fejlődő formáknak
tekintem.

A legtöbb helyen azonban, különböző magasságú (7-30 cm) és lejtőszögű (12-80˚),
kopár permmel rendelkező lépcsős leszakadások fordulnak elő. A természetes, és
természetközeli körülmények között fejlődő lépcsős leszakadások (Nagy-Dögös) bizonyos
pontjain, három év leforgása alatt maximum 1,4 – 7,8 cm-es,  átlagosan mindössze 0,7 – 2,1
cm-es padkaperem hátrálást sikerült kimutatni.

Az Ágota-pusztán végzett természetes úton fejlődő eróziómérési mintaterületek, az
általam meghatározott szikes felszínfejlődési sorban érett, maturus állapotban vannak, melyre
jellemző a repedésekből kialakuló szikerek és lefolyástalan mélyedések összeolvadása és
ennek eredményeként kisebb-nagyobb erodált térszínek kialakulása.

A természetes körülmények között fejlődő szikpadkák kora

A Nagy-Dögösön mért padkahátrálás három éves üteme, valamint az erodált, „A” szint
mentes térszín kiterjedése alapján végzett számítások szerint, az e területen található
szikpadkák kora 750 és 6550 év közé tehető. Mindez attól függ, hogy a maximális vagy az
átlagos hátrálási értékkel végezzük a korszámítást. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a
padkaperem néhány pontján mért, az egész padkaprofilra nem igaz legnagyobb hátrálási érték
alapján is, több száz – több ezer éves eróziós formákról van szó. Legnagyobb valószínűség
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szerint a szikpadkásodás valamivel több, mint 3000 évvel ezelőtt indulhatott el a területen. Ez
alapján biztosan nem helyénvaló az a feltételezés, hogy kizárólag a folyószabályozást követően,
antropogén hatásra jöttek létre ezek az eróziós kisformák (másodlagos szikesedés).

3.2. Antropogén felszínfejlődés a Hortobágyon

A középső-neolitikumtól napjainkig tartó, körülbelül ötezer éves időszak során, az
ember különféle tevékenységével beleavatkozott a természetes folyamatok rendjébe. Ezek közül
dolgozatomban kizárólag az antropogén szikpadkásodással és a kunhalmok kérdéskörével
foglalkoztam.

3.2.1. Az antropogén szikpadkásodás

A szikpadkák fejlődését befolyásoló antropogén tényezők és azok formaalakító hatásának
kutatása

A gazdálkodási formák közül a külterjes állattartás alapvetően rányomta bélyegét a
szikes felszínek fejlődésére, ugyanis a jószágok rendszeres taposása felerősíti a szikeróziós
folyamatot. Az állatállomány nagyságáról csak a 18. század közepétől vannak biztos
információink. Ezek alapján 1945-ig a hortobágyi pusztákon erős ingadozásokkal közel 100 000
darabos jószágállománnyal lehetett számolni, melyet már jelentős formaalakító tényezőként
kell kezelni.

A 19. század közepén elindult folyószabályozási és vízrendezési munkálatok újabb
keletű szikpadkás térszínek keletkezéséhez vezettek, illetve a már korábban létezett formák
fejlődésére jelentős hatást gyakoroltak. Azokon a területeken, ahol belvízlevezető csatornákat,
anyagnyerő gödröket mélyítettek a szolonyec talajú felszínekbe, a kialakult „nagy”
reliefkülönbség miatt, a mesterséges negatív formák peremén, intenzív eróziós folyamatok
indultak el. Ennek következtében helyenként nemcsak egy, hanem két, egymás fölött
elhelyezkedő padkaperem hátrál a sziki legelő rovására. Ez a folyamat a jószágtiprással (juhok)
tovább erősödve, a Hortobágy leggyorsabban formálódó szikpadkáit eredményezi (Makkod).

Antropogén szikpadkás területeket alakíthat ki a közlekedés is. A gyepterület
„forgalmas” részeit, melyet nedves időszakban gépjárművek kerekei vágnak fel, szikeróziós
térszínként lehet felfogni.

A Makkod mintaterületen három év alatt bekövetkezett legnagyobb méretű
padkahátrálás 25-26 cm-nek adódott, ami a padkatetőkön 3-6 cm-es areális felszínkopással,
valamint a padkaelőtereken tapasztalt 2-10 cm-es areális és lineáris erózióval párosult. A
szikerecskék akkumulációs munkáját az erózióbázis peremén „hordalékkúp” építése formájában
lehet tanulmányozni.

A szikpadkákat nem szabad tehát tisztán természetes képződményeknek tekinteni,
ugyanis ezek fejlődését nagymértékben befolyásolja az ingadozó létszámú állatállomány tiprása,
a mesterséges negatív formák reliefkülönbséget növelő hatása és az intenzív közlekedés.
Mindezt jól alátámasztja a Farkas-sziget és a Makkod mintaterületeken tapasztalt, átlagosan
háromszoros intenzitású padkafejlődés, ami a padkatetők növényzetének erőteljes
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felszakadozásában, több esetben fajösszetételének megváltozásában, leromlásában és gyorsabb
areális eróziójában, valamint a padkaperemek intenzívebb hátrálásában nyilvánult meg.

3.2.2. A kunhalmok kutatásának eredményei

A kunhalmok típusai, településük általános törvényszerűségei

A kunhalmokkal kapcsolatos vizsgálataimat a Hortobágy mellett a szomszédos kistájakra
(Hajdúság, Nagykunság) is kiterjesztettem, így könnyebbé vált néhány általános
törvényszerűségek megállapítása:

 A kunhalmok, és ezen belül elsősorban a tellek horizontális térbeli
elrendeződésére a linearitás a jellemző, azaz zömmel az élő vízfolyások, illetve
azok elhagyott mederkanyarulatainak külső ívén sorakoznak. A kurgánok és az
őrhalmok elrendeződésében a lineáris és a szórt település egyaránt jellemző.

 Vertikális elrendeződésükben a törvényszerűség az, hogy minden esetben az adott
táj árvízmentes szintje fölé épültek. Így a Hortobágyon a kunhalmok
településének átlagos szintje 90,3 mBf, az elöntésekkel fenyegetett 86,5 mBf
magasság alatt azonban már egyetlen halmot sem találunk.

 Rétegtani szempontból a halmok lehetnek egyszerű, rétegzetlen belső
struktúrájúak (kurgánok, őrhalmok) és lehetnek egy vagy több kultúrréteggel
megszakított, összetett szerkezetűek (tellek). A kurgánokat és őrhalmokat
általában egy fázisban építették a környező térszín talajának humuszos feltalajából,
a feküképződményt nem használták fel az építéshez. Az anyagkitermelő hely
ezeknél a halomtípusoknál már többnyire nem látszódik a szántóföldi művelés
okozta elegyengetés miatt. A tellek ezzel szemben hosszú évszázadok, sőt
évezredek alatt érték el jelenlegi magasságukat, a kultúrrétegek lassú
felhalmozódása, vastagodása és az egyes megtelepedési szintek közötti csekély
földhordás révén.

 A nagyobb tellek lábánál sok esetben jelenleg is felismerhető az a köralakú árok,
az erődített telleknél árokrendszer, amelyek a halmok felmagasításához
anyagkinyerő helyekként szolgáltak, ugyanakkor védelmi és kultikus célokat is
elláttak (Polgár – Nagycsősz-halom). Ezek az árkok, a bennük képződött tavi
üledékek szedimentológiai, palinológiai és malakológiai vizsgálata révén
alkalmasak az egykori települési környezet rekonstruálására (Szakáld – Test-
halom).

A kunhalmok állapotfelmérésének legfontosabb eredményei

A kunhalmok országos kataszterezési programjához kapcsolódva, a Hortobágy, a
Hajdúság és a Nagykunság északi felén végeztem állapotfelméréseket, melyek eredményeit
az alábbiakban foglalok össze:
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 A fenti területen a 18. századi források alapján még 1638 db halom létezett, melyek
közel 70%-a napjainkra nyomtalanul eltűnt, így csupán 503 db kunhalom
felmérését tudtam elvégezni.  A legrégebbi adatok alapján, a Hortobágy területén
létezett 649 db halomból mára 213 db, azaz csupán 1/3-uk maradt meg, melyből
85 db a Hortobágyi Nemzeti Park területére esik.

 Fogyatkozásuk különösen a 19. század második felétől gyorsult fel, a szántóföldi
területek növekedése, az agrotechnika fejlődése, a töltések, utak, vasutak építése és
a települések terjeszkedése miatt.

 Állapotfelmérésük során megvizsgáltam a halomtestek geomorfológiai
adottságait. Szerencsére még mind a három táj esetében az ép, szimmetrikus
halomtestek vannak többségben (58-72%). Figyelemre méltó, hogy a
Hortobágyon legalacsonyabb ez az érték, ami feltehetőleg a kedvezőtlen
talajadottságokkal (humuszbányák lehettek a halmok), és a nagyarányú
építkezésekkel (halastavak, csatornák, töltések) lehet összefüggésben. A halmok
fennmaradó része aszimmetrikus testű, melyeket a megbontott, roncsolt és
elhordott kategóriákba lehetett sorolni. Részaránytalan halomtestek elsősorban
antropogén hatásra alakultak ki (anyagnyerő hely, amatőr régészkedés, út és
csatornabevágás, katonai objektum, intenzív szántás stb.), azonban természetes
aszimmetriáról is beszélhetünk, amit a vízfolyások oldalazó eróziója okozott,
közvetlenül a folyók partjára épült halmok esetében.

 A halmok felszínének uralkodó növényzeti típusa a gazdálkodási móddal szorosan
összefügg. A három táj átlagában, a halmok 48%-án szántóföldi gazdálkodás
zajlik, így a meghatározó növényzeti típusnak a szántóföldi kultúrák számítanak.
Ezek mellett a gyomos, bolygatott gyeptakaróval, tájidegen fajokból álló
facsoportokkal, ill. erdővel borított halmok aránya is igen jelentős. Ősgyepek
kisebb-nagyobb foltokban, a megvizsgált halmok mindössze 18%-án fordulnak elő,
azonban csak a halmok 5,1%-án  számítanak meghatározó vegetáció típusnak.
A növényzeti típus alapján a hortobágyi halmok vannak a legjobb helyzetben,
ugyanis itt találhatjuk a legtöbb ősgyepes, arányaiban pedig a legkevesebb szántott
halmot.

 Az utóbb évszázad antropogén tájátalakítása során, a kunhalmok jelentős tájképi
értékvesztést szenvedtek el. Mind nagyobb részüket hordták el, szántották szét,
illetve a társadalom egyre több zavaró objektummal vette körbe e formákat,
megakadályozva ezzel a szabad rálátást. Ennek következtében, a halmoknak csak
átlagosan 19%-a számít kiemelten értékesnek, 28%-a pedig teljesen értéktelen
tájképi szempontból. A tájképi érték kategorizálás alapján a hortobágyi halmok
vannak a legrosszabb helyzetben, amely a megbontás és a roncsolás magas
arányával, az átlagosan kisebb relatív magasságukkal és a jelentős mennyiségű
zavaró objektummal magyarázható.

 A felszíni régészeti leletanyagot (csontdarabkák, cseréptöredékek, paticsdarabok)
a felmért halmok 23 %-án (118 db) találtam, ami bizonyítja ezen halmok lakódomb
(tell) típusát. A felmért halmok csupán 6,3 %-a (32 db) volt régészetileg feltárva.
Ezek az ásatások zömmel a Hortobágy és a Hajdúság halmait érintették.
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A még értékes kunhalmok hatékony védelmének mielőbbi megvalósításához szükségszerűnek
tartottam az 503 felmért halomból kiszelektálni azokat, melyek már semmilyen értéket nem
hordoznak magukban. Az értékes halmok körét geomorfológiai, botanikai, tájképi, régészeti és
egyéb kultúrtörténeti értékek alapján állapítottam meg:

 Ezek alapján a halmok közel 75%-a (375 db), legalább egy, de néha akár három,
négy szempontból is értékesnek tekinthető. A maradék 25 % olyan károsodást
szenvedett el, hogy nem látom reális alapját ezek rehabilitációjának (szétszántás,
elhordás, roncsolás, beépítés stb.). Abszolút értékben a legtöbb értékes halom a
Hortobágyon található (144 db), arányait tekintve azonban a Hajdúság a
leggazdagabb az ilyen halmokban (78,9%). A Hortobágyi Nemzeti Park területét
külön vizsgálva, itt a legmagasabb az értékes halmok aránya (82,3%).

 Az értékes halmokon belüli rangsor felállításához, az egyes értékkategóriákat
pontozva, pontrendszert dolgoztam ki, mely szerint elméletileg minden halom
maximum 36 pontot gyűjthetett össze. Az értékesnek minősített 375 db halom, a
megszerezhető elméleti maximumból (13500 pont), 4943 pontot ért el. E
pontszámok kistájankénti megoszlását vizsgálva, a legtöbb kunhalmokkal
kapcsolatos érték a Hajdúság területén fordul elő (1938 pont – a halmok átlag
pontszáma: 13,9). Több mint száz ponttal lemaradva következik a Hortobágy (1828
pont – átlagpontszám: 12,7), míg jelentősen leszakadva a Nagykunság áll a
harmadik helyen (1177 pont – átlagpontszám: 12,8).

 A két legtöbb pontot kapó táj halmainak pontszámszerkezete azt mutatja, hogy a
Hortobágyon elsősorban kisebb relatív magasságú, de botanikailag értékesebb
halmok fordulnak elő, a Hajdúság azonban a nagyarányú szántóföldi művelés
ellenére magasabb, felszíni régészeti leletekben gazdagabb halmokkal
rendelkezik. Ebből látható, hogy a Hortobágy más jellegű, és kis mértékben
rosszabb állapotban lévő halmokat őrzött meg, mint a vele szomszédos Hajdúság.
Bár a HNP halmai 80 % fölötti arányban bizonyultak értékesnek, pontszámai
mégsem mutatnak kimagasló értéket. Mindez arra vall, hogy a természetvédelem
csak részben jelentett előnyt a védett területen kívül rekedt halmokkal
szemben.

 A halmok hosszútávú védelmének megvalósításához ajánlatos lenne egy bizonyos
méretű pufferzónával történő állami kisajátításuk, a gazdálkodási módok
összhangba hozatala a forma védelmével, az ismeretterjesztés széleskörűvé
tétele, és az idegenforgalomba való hatékonyabb bevonásuk (pl.: néhány halom
szabadtéri múzeummá való átalakítása, lovasturizmus).

Reményeim szerint a kutatási eredményeim, a sokszor ellentmondásosan értelmezett Hortobágy
természetes és antropogén felszínfejlődéséhez több új információt szolgáltattak, melyek segítik
a táj értékeinek még alaposabb megismerését, és ezzel a Hortobágyi Nemzeti Park
természetvédelmi tevékenységéhez támpontot adnak. Mindezek az eredmények remélhetően
hasznosíthatóak lesznek az újabb világörökségi pályázat benyújtásához, melyben a kultúrtáj
kategória után, a táj valódi jellegének megfelelő természeti és kultúrtáj vegyes kategóriában is
kiérdemli a Hortobágy a „Világörökség” megtisztelő címet.
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1. Antecedents, objectives

The basic objective of my work was to describe the landscape evolution of the
Hortobágy at the end of the Pleistocene and in the Holocene. I carried out researches on three
macroform-groups of the landscape with the aim of drawing up the main stages of landscape
evolution. The three macroform-groups represent different absolute height levels, different ages
and different genesis:

1. I studied the absolutely natural oldest (30-35000 BP years) abandoned riverbeds
lying on the lowest terrain (<85mBf) for a palaeoenvironmental reconstruction.

2. The river levees which were of the same age as the riverbeds but represented the
next terrain level (86.0-88 mBf) partly meant the stages of the palaeoenvironmental
processes and partly the natural and anthropogenic alkaline (szik) erosion
processes.

3. I followed the traces of the most striking anthropogenic landscape image
transformation through the study of tumuli (kunhalom) which can be found on the
highest terrains of the Hortobágy (>89 mBf) and represent the youngest group of
macroforms but were formed by artificial processes.

I set out the following aims while doing research on these forms:

• Classification of the abandoned riverbeds on the area of the Hortobágy on a
morphometric basis, the inference of the absolute and relative ages of the main
riverbed types.

• Drawing up of the palaeoenvironmental features (palaeoclimatic,
palaeohydrographical, palaeobotanical data) of the Hortobágy at the end of the
Pleistocene and in the Holocene.

• Researching of the environmental conditions and traces of the natural alkaline lands
(palaeoalkalines).

• Determination of the pace of evolution of the szik microforms among natural and
anthropogenic circumstances.

• Establishment of the age of the salt berms and drawing up of the szik terrain
development.

• Definition of the relationship between the landuse and the development level of the
szik forms.

• Description of the geographical situation, geomorphological and stratigraphical
endowments of the tumuli.

• Survey of the condition and value categorisation of the tumuli in the Hortobágy and
in the neighbouring microregions.

• Proposal for the practical protection of the tumuli still in existence.
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2. Applied methods

I started my researches in all phases with the studying of the relevant special literature.

2.1. Field sampling, data collection

I used the data of two riverbed boreholes and one sediment profile for the
reconstruction of the palaeoenvironmental conditions. The soil and rock samples were taken by
a motor twist drill and an Eijkelkamp-type hand drill in compliance with the fine-stratigraphical
rules. We collected 282 samples in total from the three places for the laboratory experiments. I
used data from 12 tumuli drillings for the stratigraphical description of the tumuli and the
determination of their construction methods. The drill profiles entered the bodies of the tumuli
and the circular shaped ditch surrounding them as deep as the “C” level of the buried original
soil.

I prepared the geomorphological map of the Agota Puszta as part of my szik
geomorphological studies. I made exact erosion measures between 1997 and 2000 on four
sample areas and studied the changes in the vegetation cover of these areas.

We used a laser theodolite for the cartographic presentation of the terrains with salt
bems and with the various tumuli types. The survey of the condition of the tumuli was based
on a datasheet prepared especially for this purpose.

2.2. Methods used for the testing of materials

The collected soil and rock samples were processed in the laboratory of the Institute of
Geography at the University of Debrecen with taking into consideration the relevant regulations.

As part of the palaeoenvironmental researches, dr. Enikő Patak-Félegyházi carried out
palynological experiments on the samples taken from the riverbed boreholes. We made
malacological experiments on the large number of mollusc shells derived from the sediment
profile of Nyírőlapos with Dr. Pál Sümegi. We complemented the palaeoenvorinmental studies
with radiocarbon and isotope-geochemical measures in the Environmental Analytical
Laboratory of the ATOMKI.

2.3. Data processing, plotting

I used the Tilia and TiliaGraph softwares for the presentation of the results gained
from the pollen analysis and for the primary study of the soil and sediment samples. The data of
the erosion measures were fixed in and evaluated by the Microsoft Excel 97 programme. I used
the Surfer for Windows 8.0, AutoCAD 2000 and ArcView GIS 3.2 softwares to prepare the
various types of maps. I fixed the data concerning the state survey of the tumuli in the
Registration System of Tumuli 1.1 software which was prepared especially for this purpose.

I used 10000, 25000 and 50000 scale military maps and Landsat TM satellite images for
my geomorphological studies.
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3. Results
3.1. Natural landscape evolution in the Hortobágy Region

3.1.1. Palaeoenvironmental researches – study of the abandoned riverbeds and of the
infusion loess levees

Riverbed morphometry

The determining landscape forming agents on the Hortobágy were the fluvial activities
before man appeared here. The evidences of this fluvial landscape formation are the numerous
larger and smaller abandoned riverbeds in the Hortobágy region which were grouped into five
categories from a morphometrical point of view and on the basis of the extent of their
sedimentation:

1. The first group consists of the current meanders of the living Tisza and the
mature meanders which were cut off during the flood regulation works.

2. The smallest meanders of the Hortobágy whose parameters do not even reach one-
tenth of the size of the River (Király, Selypes, Árkus and the Hortobágy rivulets)
were listed in the second category.

3. I listed those beds into the third category which were two or three times larger than
the ones in the previous category. I distinguished between two subtypes:

3.a. Some of them may be seen in the continuation of the Sajó and Hernád
Rivers. These riverbed structures may not be detected on the contour maps
because of the vigorous sedimentation and their dim contours may only be
recognised on satellite images.
3.b. Riverbeds of similar size may also be found along the Kösely. Most
probably these are younger beds because their mature meanders and oxbows
may be easily detected and studied both on the topographic maps and on the
field.

4. Those larger riverbeds were put into the fourth category which may be found
directly along the River Tisza and east of it from Polgár as far as to Kunmadaras
(Halas-fenék).

5. Finally, those largest but least perceivable riverbeds belong to the fifth category
which lie along the Tiszavasvári-Nagyiván line in a northeastern-southwestern
position. Only the studying of the satellite image reveals their situation

The age and genesis of the riverbeds

The absolute age of the Halas-fenék – which was listed in the fourth category – may be
taken between 33000-30000 BP years on the basis of the radiocarbon and palynological
analysis. This corresponds to the milder climate of the Stillfried B or the Denekamp interstade
of the Middle Würm period. It concludes from this that the riverbeds which are buried and can
be only seen on the satellite image are definitely older than this.
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These large riverbeds in the Central Hortobágy region were most definitely formed by
the systems of the Ancient Sajó and Ancient Hernád rivers coming from the northern
mountain ranges in the wet, rainy periods of the Pleistocene. These were able to discharge even
five times more water than the present Middle Tisza. The following data support the above
statement:

• The material of the alluvial fan of the Sajó-Hernád, in the underground layers,
may be found as far as in the southern parts of the Hortobágy.

• The micromineralogical analysis carried out on the sand material from the 33000-
30000 year-old bottom of the riverbed of the Halas-fenék renders probable the
origin of the riverbed from the Sajó-Hernád river system.

After the drainage of the River Tisza was shifted to the western part of the alluvial fan
in the Nyírség and it appeared on the western edge of the Hortobágy, the riverbeds of the former
Ancient Sajó and Ancient Hernád might have had an important role in the drainage of the floods
of the Tisza.

Sedimentological and palynological evaluation of the sediments of the riverbeds

A common feature of the two riverbeds in the Hortobágy region – which were studied
from the aspects of sedimentology and palynology – is that their pollen retaining abilities is
very poor. The Kanász-lapos in the southern Hortobáby and the Halas-fenék in Zám were both
filled up with almost 9 meters thick argillic silt layers variegated with ferrous, manganese and
calcareous concretions preserving the memory of repeated desiccation.

On the basis of the palynological analysis, we managed to reconstruct for the end of the
Pleistocene a dead water lacustrine, then later a sphagnum paludal state, while in the
environs of the riverbeds we found pine-forest (Pinus silvestris and Picea) mixed with
frondiferous tree species (Betula, Salix). Later, when the Picea, Betula and Salix species were
supplanted from the forest stand it led us to conclude that there was an extremely dry and cool
climate. This brought about the degradation and desiccation of the marsh. Following it, the
riverbeds became unsuitable for conserving pollen.

Sedimentological and malacological analysis  of the material of the infusion loess levees

During the Pleistocene, the large amount of silicate and carbonate fluvial sediment with
different size and age accumulated by the rivers mixing with Aeolian loess led to the formation
of flood plain sediment with high calcareous content on the flood plains of the Hortobágy,
called infusion loess. At some places this contains considerable amounts of Mollusc shell. The
large number of non-redeposited intact Mollusc shell observed in the infusion loess layers on
the Hortobágy shows that the theory of the Ancient Tisza destroying the surface of the
Hortobágy in an east-west direction lacks ground because it would have led to the destruction of
these sensitive mollusc shells.
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The sedimentological and malacological analysis of the material of the loess profiles
from Nyírőlapos allowed us to draw the following conclusions:

• At the end of the Pleistocene, the alternation of microstade and micro-interstade
may be detected which transformed the composition of the flora and fauna for a
short time. On the basis of the dominance-changes of the temperature-indicator
mollusc species, it may be stated that at the end of the Pleistocene the average
temperature in July was alternating between 12 and 20°C.

• Due to the low number of sylvan species specimen (Perforatella bidentata) findings,
which perished at the end of the Pleistocene, the afforestation of the Hortobágy
during the Holocene cannot be proved. Mainly the open flood plain meadows
and on the higher parts maximum a woody steppe state could have characterised
the vegetation at that time.

• Mainly temporarily desiccated marshy habitats with dead water could be
reconstructed; the flood of living rivers could have been only a minimum on the
eastern part of the Hortobágy.

3.1.2. Szik geomorphologcial researches

Demonstration of the environmental conditions of the formation of alkaline soils

We may conclude from the results of the palaeoenvironmental studies that the most
important environmental conditions for the formation of alkaline soils were already present
on the Hortobágy at the end of the Pleistocene and the beginning of the Holocene. These may
be summed up in the following points:

• The end of the Pleistocene was characterised by climatic fluctuations.
• The temporary floods of the Tisza and desiccation following them resulted in

fluctuating groundwater movements which led to the formation of the capillary
zone in the sediment and soil layers.

• The dissolved calcareous content of the infusion loess created alkaline pH as it
was migrating upward through the capillary zone towards the upper layers of the
sediment. This led to the disintegration of the silicates, that is it led to siallitic
weathering. As a result of this, mainly illite and montmorillonite clay minerals,
amorphous silica and alkalis (Na+, K+, Mg2+) were formed.

• With these, the main geocomponents of alkaline soils were already formed by the
end of the Pleistocene and beginning of the Holocen, therefore various types of
alkaline soils could be formed. Since the upper “A” level of these soils became
easily vulnerable due to the disintegration of the silicates, therefore the cutting up
of the alkaline soils – formation of salt berms – by the erosion started.
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Environmental conditions of the formation of salt berms

On the basis of my researches done on Ágota Puszta, it may be established that the
areas with salt berms most often occur on the sloping edges of the levees in the height domain
between 86.5-87.5 meters. This may be explained by the fact that the solonietz alkaline soil
types cracking during the dry periods were formed in this narrow zone and the relief
differences here were indispensable for the erosion processes.

The study of the relative relief map and the spatial distribution of the salt berms show
that the often only 10-50 cm difference between the summit level of the levees and the local
erosion base is enough for the formation of salt berms but the formation of more developed
forms need a relief difference of 50-100 cm.

The amount of precipitation and the intensity of precipitation are also very important
conditions for the alkaline erosion process. On the alkaline soil surfaces the precipitation water
creates larger and smaller alkaline veins with linear and backward erosion along the cracks
formed in the dry periods which may be regarded as salt berms. The surface of the berm tops is
mainly destroyed by areal erosion. This alkaline erosion process is the most rapid in the
periods of heavy summer showers with high intensity. As a consequence of the often 6-8.3
mm/30 minutes precipitation intensity of the summer months in the years of 1998 and 1999 with
an unusually high amount of precipitation (646-773 mm) the surface was eroded twice as quick
as in the periods of the soft autumn or early spring rains. Thus, the summer may be regarded as
an active, while the winter may be taken as a passive period from the aspect of the formation
of salt berms.

Besides, the pedological differences, the heights and slope angles of the berms
primarily depend on the general inclination conditions of the terrain. The asymmetry in the
berm edge caused by the cardinal exposition could not be proved on the studied area.

Determination of the development pace of the alkaline microforms among natural conditions

During the mappings on Ágota Puszta, I distinguished between two subtypes of the
berm profiles. No erosion could be shown on the gently sloping salt berms without staggered
breaking-offs (Sample area 6) in three years but instead a “filling” could be measured due to the
thick, alkaline meadow grass association. On certain points of the staggered breaking-offs
developing among natural or nature-close circumstances (Nagy-Dögös), a 1.4-7.8 cm backing
of the berm edge could be detected in three years. On the whole of the berm edges, however,
the extent of backwarding was only 0.7-2.1 cm/3 years on average.

The sample areas used for measuring erosion on the Ágota Puszta developing among
natural circumstances belong to the mature (maturus) state in my alkaline development line
which is characterised by the mergence of the szik veins resulting from the cracks and the
closed-drainage depressions and consequently by the formation of larger and smaller
eroded terrains.
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Age of the salt berms developing among natural circumstances

According to the calculations made on the basis of the three-year-pace backwarding of
the berms on the Nagy-Dögös and the extent of the eroded terrain without “A” level, the age of
the salt berms on this area may be estimated to between 750 and 6550 years. The value
depends on whether we calculate the age with the maximum or the average backing index. Most
probably, the salt berm formation process might have started on the area somewhat earlier than
3000 years ago. Consequently, the assumption that these erosion microforms came into being
exclusively as a result of anthropogenic interventions following the river regulation works
(secondary alkalisation) does not stand its ground.

3.2. Anthropogenic landscape evolution on the area of the Hortobágy

3.2.1. The anthropogenic salt berm formation

Researching of the anthropogenic factors influencing the development of salt berms and their
form shaping impacts

It was the extensive animal keeping that basically left its mark on the development of
alkaline processes since the regular treading of the stock intensifies the alkaline erosion
process. Until 1945 we may talk about a 100000 animal stock on the pusztas of the Hortobágy
with a strong fluctuation of the number which must be handled as a significant form shaping
factor.

The river regulatory and water management works started in the mid-nineteenth
century led to the formation of terrains of new types of salt berms and had a significant impact
on the development of the already existing forms. On those areas where drainage canals,
borrow pits were deepened into the surfaces covered with solonetz soils, intensive erosion
processes started on the edge of the artificial negative forms due to the “large” relief
differences. As a consequence of this, at some places there are not only one but two berm edges
on top of each other backing at the expense of the alkali pastures. This process, further
intensified by the tread of the animals (sheep), results in the most rapidly forming salt berms
of the Hortobágy, which I could trace on the sample area in Makkod.

The largest berm backing movement on the sample area in Makkod in three years was
25-26 cm which was accompanied by 3-6 cm areal surface wearing on the top of the berms
and with 2-10 cm areal and linear erosion experienced on the berm slopes. The accumulation
work of the alkaline veins may be studied in the form of “alluvial fans” being built on the edge
of the erosion base.

Traffic may also cause the formation of anthropogenic salt berms. The “busy” parts of
the grassland, which are cut up by the wheels of the vehicles in the wet periods, may be taken as
alkaline erosion affected terrains.

The salt berms, therefore, may not be regarded as purely natural formations because their
development is highly influenced by the treading of the fluctuating number of animals, by the
relief increasing impact of the relief differences in the artificial negative forms and by the
intensive traffic. This is clearly supported by the berm formation processes experienced on the
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sample areas in Makkod and in Frakas-sziget where it is three times more intensive. It was
manifested in the intensive clearing of the vegetation on the tops of the berms, in the changes,
and in many cases the deterioration in the composition of species, in the quicker areal erosion
and in the more intensive backwarding of the berm edges.
3.2.2. Results of the researches on tumuli

Types of the tumuli an dthe general regularities in their location

I extended my researches in connection with the tumuli to the neighbouring
microregions (Hajdúság, Nagykunság) besides the Hortobágy region. This made it easier to
establish some general regularities:

• The horizontal spatial distribution of the tumuli, and within this especially that of the
tells, is characterised by linearity – that is, they are mainly located along the external
arch of the living streams and their abandoned meanders. The distribution of the
kurgans and watch-mounds may be characterised by linear and scattered settlement
structure as well.

• The regularity in their vertical distribution is reflected in the fact that they were built
over the floodless level of the landscape in all cases. Thus, the average height level of
the tumuli in the Hortobágy region is 90 mBf while there is not one tumulus under 86.5
mBf which is the actual height endangered by floods.

• From a stratigraphic point of view, the tumuli may be simple with an unstratified
inner structure (krgans, watch-mounds) or may have a complex structure (tells)
interrupted with one or more cultural layers. The kurgans and watch-mounds were
usually built in one phase from the humous surface soil of the surrounding terrain and
no base formation was used for the building. In the case of these mound types, the
borrow area usually cannot be seen due to the levelling caused by the tilling of arable
land. As opposed to this, the tells reached their present heights during centuries (and
even millennia) as a consequence of the slow accumulation and thickening of the
cultural layers in addition to the low amount of earth transportation between some of
the settlement levels.

• The circular shaped trenches – in the case of the fortified tells: trench systems – may
be still recognised at the foot of the larger tells which served as borrow pits for the
heightening of the mounds and at the same time had protective and cultic roles as well
(Polgár – Nagycsősz mound) These trenches are suitable for the reconstruction of the
former settlement environment through the sedimentological, palynological and
malacological surveys of the lacustrine sediments found in them (Szakáld – Test
mound).

Most important results of the state survey of the tumuli

Joining to the national cadastering programme of the tumuli, I carried out state survey
researches on the areas of the Hortobágy, Hajdúság and in the northern half of the
Nagykunság and drew the following conclusions:
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• According to sources back in the eighteenth century, there were 1638 mounds on the
above named areas, 70% of which disappeared without leaving a trace behind.
Thus, I could study only 503 tumuli. On the basis of the oldest data, there are only 213
out of the earlier existing 649 tumuli on the area of the Hortobágy which means that
only one-third of them remained. 85 of these can be found on the area of the
Hortobágy National Park.

• Their reduction in number accelerated especially from the second half of the
nineteenth century as a consequence of the increase in the area of arable lands,
development of agricultural technology, construction of embankments, roads, railways
and extension of the settlements.

• I examined the geomorphological endowments of the bodies of the tumuli during the
state survey. Fortunately, the intact symmetrical tumuli are still in majority in all
three regions (58-72%). It is noteworthy that this value is the lowest on the area of the
Hortobágy which may be in connection with the unfavourable soil endowments (the
tumuli could have been humus mines) and the large-scale construction works (fish-
ponds, canals, embankments). The rest of the tumuli have asymmetrical bodies which
may be categorised as disturbed, ravaged and levelled. The disproportional tumuli
primarily developed as a consequence of anthropogenic impacts (borrow pits, amateur
archaeology, road and canal works, military objects, intensive tilling, etc.).
Nevertheless, we may talk about natural asymmetry as well in the case of the tumuli
built right beside the riverbeds caused by the lateral erosion of the rivers.

• The dominant vegetation type of the surface of the tumuli is in close connection with
the applied economic methods. In the three landscapes, on 48% of the tumuli, there is
farming, thus the field cultures are taken as dominant vegetation types. Besides these,
the ratio of the tumuli covered with weedy, disturbed grassland, groves of species
strange to the landscape and woods is also considerable. Primeval grasslands occur in
larger and smaller patches on only 18% of the studied tumuli, but only 5.1% of the
tumuli count as dominant vegetation types.

• During the anthropogenic landscape transformation of the past century, the tumuli
suffered considerable scenic depreciation. As a consequence of this, only 19% of the
tumuli on average may be called remarkably valuable while 28% of them are
absolutely valueless from the aspect of scenery. On the basis of the categorisation by
the scenery value, the tumuli on the area of the Hortobágy are in the worst situation
which may be explained by the high proportion of the disturbed and ravaged tumuli, the
smaller relative height on average and the considerable number of disturbing objects.

• I found archaeological findings (pieces of bone, earthenware fractions, mud-flake
pieces) on 23% of the surveyed tumuli (118) which signify the dwelling-place (tell)
type of tumuli. Only 6.3% (32) of the studied tumuli were excavated by
archaeologists. These excavations concerned primarily the tumuli on the area of the
Hortobágy and Hajdúság.

I found it necessary to select those from the studied 503 tumuli which have no value at
all by now, so that the effective protection of the still valuable tumuli could be started as soon as
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possible. I selected the valuable tumuli according to the geomorphological, botanical, scenic,
archaeological and other culture-historical values:

• On the basis of the above criteria, almost 75% (375) of the tumuli may be regarded
valuable from at least one but in some cases even three or four aspects. The remaining
25% suffered such damage that I do not see a realistic ground for their rehabilitation
(over-tilling, removal, destruction, building up, etc.). In absolute terms, the highest
number of valuable tumuli can be found on the area of the Hortobágy (144) but
when looking at the ratios, the Hajdúság proves to be the richest in these tumuli
(78.9%). When studying the area of the Hortobágy National Park separately, we found
the highest ratio of valuable tumuli there (82.3%).

• I elaborated a point system for the determination of the ranking within the valuable
tumuli and I gave points to the certain value categories. Theoretically, each tumuli
could collect 36 points at the maximum. The 375 tumuli which were qualified as
valuable collected 4943 points out of the attainable theoretical maximum (13500
points). Studying the points by the micro-landscapes, I found that most of the values
related to the tumuli occurred on the area of the Hajdúság (1938 points – average:
13.9). The Hortobágy region follows with more than one hundred points less (1828
points – average: 12.7), while the Nagykunság region has a considerable disadvantage
on the third place (1177 points – average: 12.8).

• The structure of the points given to the tumuli of the two landscapes with the highest
points shows that on the area of the Hortobágy there are tumuli mainly with
smaller relative height which are botanically more valuable, while on the area of
the Hajdúság there are higher tumuli which are richer in archaeological finds in
spite of the large-scale tilling of arable land. It concludes from this that the
Hortobágy preserved tumuli which are in a little bit worse condition and have a
different nature than those in the neighbouring Hajdúság region Although more than
80% of the tumuli on the area of the Hortobágy National Park proved to be valuable,
their points were not outstanding. This demonstrates that nature conservation only
partly means an advantage as opposed to the tumuli which remained outside the
protected areas.

• For the realisation of the long-term protection of the tumuli it would be recommendable
to expropriate them by an about 100x100 m buffer zone, to harmonise the farming
methods with the protection of the form, to widespread education related to them and
to initiate them into tourism more effectively (e.g. transformation of some tumuli into
open-air museums, riding tourism).

I hope that my research results provided new pieces of information to the often contradictorily
interpreted natural and anthropogenic landscape evolution and it will help the more thorough
cognition of the values of the landscape and thus it will provide a basis for the nature
conservation activities of the Hortobágy National Park. Hopefully these results will be also
applicable when handing in the next tender for obtaining the nomination of the World Heritage
in which after getting the “World Heritage” nomination in the cultural landscape category the
Hortobágy will get the honourable “World Heritage” in the natural and cultural landscape
mixed category – which would actually better suit the real features of the landscape.
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