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„Milly egyszerű a puszta és mégis milly fönséges!  

  De lehet-e fönséges, a mi nem egyszerű?”   Petőfi Sándor 

„Hortobágy, dicső rónaság,  

      te vagy az isten homloka!”  



„A puszta egyhangúságának  

  csodálatos változatossága” 

   Moesz Gusztáv 
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A szikes puszták eredetének, kialakulásának       

tanult-olvasott modellje 

Magyar Pál (1928): lecsapolt mocsarak helyén 

Boros Ádám (1929): kétfázis-elmélet, a Hortobágy 

másodlagos, a szoloncsák ősi, elsődleges 

Soó Rezső (1933): a vegetáció másodlagos, a flóra 

zöme ősi (sok a bennszülött) 

Zólyomi Bálint (1946): már a lecsapolások előtt kezdődik 

a szikesedés, vannak kicsi ősi foltok, a szoloncsák ősibb 

Bodrogközy György (1977): a szolonyec puszták 

lecsapolt árterek 

Jakucs Pál (1981): kicsi ősi foltok, amik kiterjedtek a 

folyószabályozások után 



Borsodi-Mezőség 1995-től 

Cserebökény 1994-től 

Pitvaros 1988-tól 

Esettanulmányok I. 
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„vakszik és hasznavehetetlen terület” 

„határa szikes és mocsáros” 

„szikes itt-ott egy-egy kis foltocska” 

„sok a hasznavehetetlen,  

                            kotymányos föld” 

az erekből nincs árvízi adat 

a tájnak ártéri faja nincs 

vakszik-szikfok: kb. 10-15%,  

            ürmös: kb. 60-70% lehetett 

Pitvaros 



Battonya 

Makó 

Szeged 

Pitvaros 

Pitvaros 

belvizes = földárja 

ártéri = vízárja 



Tanulságok I. 

- 200 év alatt nem változott a 

vízborítás jellege Pitvaroson 

- régebben sem járta árvíz a 

pitvarosi szikeseket 

-lecsapolások előtt is voltak itt 

szikesek, tehát nem lehetnek 

másodlagosak 

- a tájból biztosan hiányzik a 

cickórós puszta vegetációtípusa 



Borsodi-Mezőség 1995-től 

Cserebökény 1994-től 

Pitvaros 1988-tól 



Cserebökény 

5 km 



fiatalabb puszta 

idősebb puszta 

Cserebökény 



Tanulságok II. 

- egymás mellett is lehetnek ősibb és 

másodlagos szikesek 

- az egykor árvízjárta területek 

másodlagos szikesei más növényzetűek, 

mint az ősibbek 

- megvan a cickórós gyep, méghozzá 

egykor árvízjárta, ma másodlagos 

pusztán 

- az ősibb pusztán van az ürmös 

- a padkák is az ősibbeken vannak 

- új fajok is vannak: Aster punctatus és 

társai 



Borsodi-Mezőség 1995-től 

Cserebökény 1994-től 

Pitvaros 1988-tól 



Borsodi-Mezőség 
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Borsodi-Mezőség 



Borsodi-Mezőség 



Tanulságok III. 

- egymásba fonódó ősi és másodlagos 

szikesek 

-a felszínmorfológia is segít az 

elválasztásban 

- új társulás: kocsordos az ártér és a 

hát peremén 



Az új szikes puszta model (1996, 1999) 

- a szolonyec szikesek már a lecsapolások előtt 

létrejöttek, azaz valószínűleg „jó régiek” 

- a lecsapolások előtt is nagy kiterjedésűek voltak 

- az elmúlt 200 évben növényzetük jelentősen nem 

változott 

- a padkások jól kirajzolják az ősi területeket 

-az ürmöspuszta az ősi, a cickórós puszta a 

másodlagos szikesek domináns közössége 

- a kocsordosok (és a sziki tölgyesek) a másodlagos 

pusztákhoz kapcsolódnak 



Mások új adatai 

- a szikpadkások fejlődése lassú (Seregélyes-

Csomós 1990, Tóth 2003) – több ezer évesek 

- őstörténeti adatok a szikesekről (Sümegi és 

mtsai 1989, 2000, 2005):  

- szikes paleotalaj a Hajdúság-Hortobágy 

határán 

- szikes anyag, ciklikus szikesedés 8-20 ezer 

éve (Halas-fenék) 

- 3-6 ezer éves szikes talaj (Polgár) 

- 12-15 ezer éve korongcsiga-maximum 

- Townson 1797: kopár szikesek székicsérrel 



Következtetés 

-„elég sok” szolonyec szikes lecsapolások 

előtti 

- sőt: ezek a szikesek (is) a pleisztocénbe 

nyúlnak vissza 



Miért nem jöttek rá erre korábban?  

- a sziki endemizmusok már el voltak helyezve 

- nem érdekelte őket a kérdés 

- a szocialista tájátalakítás: meg kell javítani! 

- néhány évszázados vegetációtörténettel nem 

foglalkoztak 

- nem voltak térképeik, légi- és műholdfelvételeik 

- tudták, de nem publikálták? 

- összesen 10-12 terepbotanikus dolgozott 

Magyarországon az 1970-80-as években 

- az első közvetlen datált paleoadat szikesre: 1989! 

(Sümegi Pál) 

- a természetvédelem még nem provokált 



1989! 



5 km 



Zólyomi 1936 

Zólyomi, Járai-Komlódi: C14 nincs még 



libatelep 

altalajlazítás? 



Természetes szikes mozaik 

Sokszor szántott, javított szikes 

Egyszer szántott szikes mozaik 

5 km 





cickórósabb 

vegyes 

ürmösebb 

5 km Hortobágy, Magyar Pál 1928 



Cickórós puszta: 

- erdészek szerint szikes talajú, hiszen alig fásítható 

- a lágyszárú fajok zöme viszont nem érzékeli a sót 

vakszik cickórós ürmös rét 



ősi pusztán Kochia-s 

sziki tölgyes tisztásán 

kilúgzott, varjúhájas 





Ohat 



Milyenek az elsődleges és              

milyenek a másodlagos                 

tiszántúli szikes puszták? 





Elsődleges szikesek Másodlagos szikesek 

HASONLÓSÁGOK 

többé-kevésbé síkak 

tavasszal belvizesek 

flóra: a generalisták és zavarástűrôk listája hasonló  

domináns fajok: Festuca pseudovina és Alopecurus 

pratensis 

fauna: pl. a gyakoribb pusztai madárfajok listája 

igen hasonló 

tájhasznosítás: mindkettő legelô és részben kaszáló 

tájkép: gémeskutak, kunhalmok, szárnyékerdők, 

naplementék 



KÜLÖNBSÉGEK 

Ősi Másodlagos 

a lecsapolások előtt is szikes a lecsapolások előtt ártér 

ma: karakteres sziki 

növényzet, diverz mozaik 

ma: homogénebb, kevésbé 

kontrasztos 

növényzetének nincs ártéri 

jellege 

a növényzetének van ártéri jellege 

a szikes geomorfológia 

gazdag 

szikes geomorfológia szegényes, 

de vannak övzátonyok 

fajgazdag flóra sok 

specialistával 

fajszegény flóra kevés 

specialistával, de kocsordos! 

erdőültetvények nincsenek / 

lassú növekedésűek 

az erdőültetvények közepes 

növekedésűek  
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„borjúnyalta” keréknyomos 







  

  

Jellemző táji fajkombináció 

Ősi Másodlagos 

Phlomis tuberosa 

Thalictrum minus 

Sedum caespitosum 

Pholiurus pannonicus 

Puccinellia limosa 

Rorippa kerneri 

Plantago schwarzenbergiana 

Oenanthe silaifolia 

Camphorosma annua 

Suaeda maritima 

Achillea setacea 

Scleranthus annuus 

Plantago lanceolata 

Kochia prostrata 

Centaurea pannonica 

Cichorium intybus 

Viola pumila 

Lythrum virgatum 

Peucedanum officinale 

Aster punctatus 



Tiszabábolna 

Tőzmellék 

További  

esettanulmányok 

Pitvaros 



Tiszabábolna 

5 km 



Hullámtéri oldal: ártéri növényzet Mentett ártéri oldal: másodlagos szikes puszta 

Övzátony teteje Övzátony oldala Mélyedés Övzátony teteje Övzátony oldala Mélyedés 

Peucedano 

officinalis-

Asteretum 

sedifolii  

Carici vulpinae-

Alopecuretum 

pratensis  

Caricetum gracilis 

and Agrostio-

Phalaridetum 

Achilleo setaceae-

Festucetum 

pseudovinae 

Secondary loess 

steppe 

"Salvio-Festucetum" 

Lythro virgatae-

Alopecuretum 

pratensis  

Alopecurus pratensis 60 

Peucedanum officinale 20 

Iris spuria 5 

Calamagrostis epigeios 3 

Limonium gmelini 4 

Eryngium planum 2 

Cirsium arvense 1 

Artemisia pontica 3 

Carex praecox 2 

Galium boreale 2 

Achillea collina 1 

Amorpha fruticosa 1 

Centaurea pannonica 1 

Chrysanthemum leucanth.1 

Leontodon hispidus 1 

Poa angustifolia 1 

Serratula tinctoria 1 

Aristolochia clematitis + 

Asparagus officinalis + 

Aster punctatus + 

Clematis integrifolia + 

Filipendula vulgaris + 

Iris pseudacorus + 

Plantago lanceolata + 

Podospermum canum + 

Potentilla argentea + 

Potentilla patula + 

Stellaria graminea + 

Thalictrum lucidum + 

Trifolium campestre + 

Trifolium montanum + 

Vicia angustifolia + 

Vincetoxicum hirundinaria + 

Viola pumila + 

Alopecurus pratensis 50 

Cirsium arvense 20 

Galium boreale 15 

Taraxacum officinale 8 

Centaurea pannonica 5 

Daucus carota 5 

Carex melanostachya 2 

Rumex crispus 1 

Amorpha fruticosa + 

Carex praecox + 

Clematis integrifolia + 

Euphorbia lucida + 

Iris pseudacorus + 

Lathyrus pratensis + 

Limonium gmelini + 

Poa angustifolia + 

Ranunculus pedatus + 

Ranunculus repens + 

Thalictrum lucidum + 

Vicia angustifolia + 

Viola pumila + 

Phalaris arundinacea 60 

Carex gracilis 25 

Carex vulpina 5 

Lysimachia vulgaris 4 

Alisma plantago-aquatica 3 

Iris pseudacorus 3 

Lythrum virgatum 3 

Carex disticha 2 

Eleocharis palustris 2 

Gratiola officinalis 1 

Lythrum salicaria 1 

Alopecurus pratensis + 

Euphorbia palustris + 

Polygonum amphibium + 

Rorippa sylvestris + 

Festuca pseudovina 40 

Achillea setacea 20 

Plantago lanceolata 7 

Achillea collina 5 

Cardaria draba 3 

Eryngium campestre 3 

Artemisia pontica 1 

Alopecurus pratensis 2 

Cerastium dubium 2 

Artemisia santonicum 1 

Ononis spinosa 1 

Ornithogalum orthophyll.1 

Podospermum canum 1 

Fragaria viridis + 

Galium verum + 

Poa angustifolia + 

Potentilla argentea + 

Ranunculus pedatus + 

Festuca pseudovina 25 

Eryngium campestre 10 

Fragaria viridis 10 

Achillea collina 8 

Hieracium auriculoides 5 

Centaurea pannonica 4 

Ononis spinosa 4 

Plantago lanceolata 4 

Alopecurus pratensis 3 

Carex praecox 3 

Koeleria cristata 3 

Lotus corniculatus 3 

Poa angustifolia 3 

Potentilla argentea 3 

Galium verum 2 

Agrimonia eupatoria + 

Allium vinelae + 

Artemisia pontica 1 

Aster punctatus + 

Carduus nutans + 

Lithospermum arvense + 

Myosotis stricta + 

Potentilla patula + 

Prunus spinosa + 

Rosa canina + 

Senecio erucifolius + 

Trifolium montanum + 

Veronica prostrata + 

Vicia angustifolia + 

Vicia grandiflora + 

Viola pumila + 

Alopecurus pratensis 90 

Calamagrostis epigeios 5 

Lythrum virgatum 4 

Lysimachia nummullaria + 

Phalaris arundinacea + 

Poa angustifolia + 

Potentilla reptans + 

Rorippa austriaca + 

Rumex crispus + 

Salix cinerea + 

kocsordosból                        cickórós puszta lett 

mocsárrétből                        löszgyep kicsi szikkel 

mocsárból                                rét lett 

Tiszabábolna 



vakszik 

szikfok 

ürmös 

löszgyep 

szikér 

rét 
mocsár 

kocsordos 

cickórós 

kocsordos 

Kiszáradt ártér II. 

löszgyep 

mocsár 

kocsordos 

Ártéri zonáció 

rét 

Kiszáradt ártér I. 

rét 
mocsár 

cickórós 

kocsordos 

löszgyep 

löszgyep 

Tiszabábolna 



Tiszabábolna 



Tiszabábolna 

Tőzmellék 

További  

esettanulmányok 

Pitvaros 



Tőzmellék 

1886 

1783 



Zárt, üde (gyertyános-)tölgyesből  
 

           kocsordos tisztás lett (+ szik!) 
          

                   ebből pedig cickórós puszta „vakszikkel” 

Tőzmellék 
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Tanulságok IV.  

- bizonyítást nyert a cickórósok másodlagos 

eredete erdőből és kocsordosból 

- a lecsapolás elsősorban nem elszikesített, 

hanem kiszárította a kötött talajt 

- a padkások eróziója igen kicsi 



azért itt nincs vége a történetnek… 



kilúgzott ősi szikes puszta 
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2005-ben meglett az első, több ezer éves  

cickórós szikes puszta is 

Szentesen, 4 méteres ősi övzátonyok tetején! 



Térképezhetőek-e a teljes 

Tiszántúlon  az ősi és a másodlagos 

szikes puszták? 



MÉTA-hatszögháló 





Ürmöspuszták (zömmel elsődleges) 



Cickórós puszták (zömmel másodlagos) 



Ürmös - cickórós arány 

adat- 

hiány! 
cickórós (másodlagos) 

ürmös (elsődleges) 



csak a mélyebb rétegekben és/vagy  

gyengébben szikes, „árvizes” 

sekély A-szintű és erősen szikes, 

„belvizes” 

Szikes talajok 

AGROTOPO 



                    

a talaj és a növényzet  

mintázata kapcsolt 
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Kocsordos - vakszikes arány 

kocsordos 

vakszikes 

Szigmetumok vannak! 

0

10

20

30

40

50

%

vakszik

sekélysziken

vakszik

mélysziken

kocsordos

mélysziken

kocsordos sekély

sziken

Növényzet-talaj kapcsolat

mindkettő 



Eltérő fajösszetételűek-e a 

különböző ősiségű puszták 

ürmösei és cickórósai? 



Bináris adatok
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ősi puszta ürmöse 

másodlagos puszta ürmöse ősi puszta cickórósa 

másodlagos puszta cickórósa 



          Másodlagos ürmöse          A            K 

Artemisia santonicum 22 100 

Festuca pseudovina 25 92 

Scorzonera cana 4 83 

Limonium gmelinii 2 83 

Cerastium dubium 3 75 

Trifolium angulatum 8 75 

Gypsophila muralis 4 58 

Ranunculus pedatus 1 58 

Polygonum aviculare 1 58 

Trifolium retusum 5 58 

                 Ősi ürmöse                A        K 

Artemisia santonicum 25 100 

Festuca pseudovina 25 100 

Cerastium dubium 1 79 

Trifolium angulatum 7 79 

Scorzonera cana 3 71 

Gypsophila muralis 3 57 

Bromus mollis 1 50 

Carex stenophylla 4 36 

Limonium gmelinii 2 36 

Ranunculus pedatus 1 36 

                 Ősi cickórósa              A        K 

Bromus mollis 2 100 

Achillea setacea 14 100 

Festuca pseudovina 24 86 

Scorzonera cana 2 86 

Cerastium dubium 6 86 

Gypsophila muralis 2 86 

Trifolium angulatum 2 71 

Plantago lanceolata 3 71 

Artemisia santonicum 1 57 

Trifolium retusum 1 57 

       Másodlagos cickórósa            A              K 

Festuca pseudovina 23 100 

Scorzonera cana 2 100 

Cerastium dubium 3 100 

Achillea setacea 17 93 

Trifolium angulatum 6 87 

Plantago lanceolata 3 80 

Alopecurus pratensis 4 80 

Trifolium campestre 1 67 

Limonium gmelinii 2 60 

Trifolium striatum 3 60 
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Tanulságok V.  

- a másodlagos puszta ürmöse olyan, 

mint az ősié 

- az ősi puszta cickórósa átmeneti 

azaz nem szimmetrikus a viszony! 



Forráskritika  

A Hortobágy közelebbről 



A lecsapolásokkal a sziki tölgyes tisztások és  

a mocsárperemek néhány négyzetméteres  

szikes foltjainak növényzete  

óriási területekre terjedt szét. 

Kétségtelen, hogy a folyók szabályozása,  

a mocsarak kiszárítása és a több  

évszázadon keresztül tartó hagyományos  

legelőhasználat nagyban hozzájárult ahhoz,  

hogy ezek a társulások igen nagy  

kiterjedésűekké váljanak  

és stabilizálódjanak.  



Die salzige Weide hat eine ungeheure  

Extension (hihetetlen kiterjedésű) 

fél óráig megy mellettük a szekér,  

majd még hosszan folytatódnak Balmazig. 

 

A Hortobágy folyó a Nagykunságba folyik,  

ott a mocsarakba szétterül,  

és nem folyik tovább. 



Az út jól járható (kb. a mai 33-as), 

a Hortobágy folyó jobbra és balra is elönt  

egy-egy mocsarat, minden mocsárnak  

neve van, a gyepek szárazak. 





5 km 



















Angyalházát és Szelencés pusztát a Hortobágy 

folyó vize árasztotta el évről évre. Ennek a 

vízrendszernek a kezdőpontja a Tárkány-fok, .. 

a víz itt kilépve a Tárkány-érbe jutott, /majd/ 

elágazott, dél felé…valószínűleg szétterült egy 

laposon, innen a Nagyág-érben folytatódott a víz 

útja, az ér lassan, hatalmas kanyarokat leírva 

haladt tovább a Hortobággyal párhuzamosan, az 

alacsonyabb helyeken szétterült, mint a 

Szalonnás-laposban és felvette a kisebb 

szikerek vizét is csapadékosabb időkben. Mielőtt 

az anyafolyójába, a Hortobágyba szakadt volna, 

„testvérével”, a Csíkos-érrel egyesült. /A másik 

ág/: a Tárkány-ér a Bene-fenékben szétterült és 

a Kereszt-éren a Nagy-rétbe folyt. Itt hatalmas 

mocsárrá alakult. Innen a Rét-farkán át délre a 

Csík-ér a Bogárzó nevű laposba ért, innen kijőve 

Csíkos-érnek nevezik, lejjebb Sebes-ér a neve, 

ami a Nagyág-érbe torkollik (Örsi 2002).  







H    o   r     t     o    b    a     g      y                                          M       o         r      a     s      t 







sokat elönt az árvíz 

sok a belvíz 

sok a löszhát 

és köztük ott a sok szikes 

Borsodi-Mezőség 





Veszélyeztetett terület 

Az egyik legnagyobb belvíz (1966) 



„rét” 



magasártéri erdők és mocsarak 

magasártéri erdők és mocsarak 

keményfás ligeterdő és sziki tölgyes  

mozaikja sziki zárványokkal  

+ sok ártéri mocsár 

sziki tölgyes  

sziki tölgyes  



Milyen volt a lecsapolások előtti 

szikesek növényzete? 



219-szer jegyez fel szikest 

92 esetben a jellemző fajok  

  kellően hosszú/teljes  

  listájával 

Typha latifolia 

dauerhaftesten Dacher 

Vedres István 



Idézetek Kitaibel naplójából: 

-Er war merklich unfruchtbar, und an manchen 

Orth ganz von Gewächsen entblösst, und die 

wenigen die sich einfanden, wahren klein und von 

besondere Arth. Rottboella in grosser Menge, 

auch die oben genannte Artemisia, Statice 
Limonium, die beschriebene Plantago waren in 

nicht geringer Anzahl zu gegen. Wir fuhren 

beyläufig eine halbe Stunde über solchen Boden. 



Idézetek Kitaibel naplójából: 

Die eigentlichen Saltzplatze nehmen nicht die 

niedrigsten Stellen ein, sondern sind gewöhnlich 

in Vertiefungen in welchen entweder das Wasser 

stagnierte oder noch stagniert. Die nächsten 

Erhöhungen herum sind die unfruchtbarsten; sie 

zeigen eine nackte, weisslichte, harte, etwas 

sandige, unschmackhafte oder laugensalzig 

schmeckende Erde, auf  der ausser der 

Camphorosma ovata sonst nichts wächst, nur hi 

und da ist die Plantago tenuiflora, Poa distans, 

Festuca ovina zu sehen. 





Beckmannia-csoport Pholiurus-csoport Artemisia santonicum-csoport 

Lythrum virgatum 

Beckmannia eruciformis 

Trifolium fragiferum 

Glyceria fluitans 

réti fajok 

(Festuca pratensis) 

(mocsári fajok) 

(Alopecurus geniculatus) 

(Alopecurus pratensis) 

Trifolium angulatum 

Ventenata dubia 

Pholiurus pannonicus 

szántóföldi gyomok 

Bromus mollis 

Myosurus minimus 

Artemisia santonicum 

Limonium gmelini 

Bromus mollis 

Achillea collina 

Plantago maritima 

(Festuca pseudovina) 

(Podospermum canum) 

(Puccinellia limosa) 

(Atriplex hastata) 

Ranunculus lateriflorus –

csoport 

Hordeum hystrix-Lepidium 

ruderale-csoport 

Cickórós-csoport nincs 

Ranunculus lateriflorus 

Elatine alsinastrum 

Rorippa kerneri 

Eleocharis palustris 

Glyceria fluitans 

mocsári fajok 

Alopecrus geniculatus 

(Plantago tenuiflora) 

(réti fajok) 

Matricaria chamomilla  

Polygonum aviculare 

Hordeum hystrix 

Lepidium ruderale  

Bromus mollis  

Pholiurus pannonicus 

(Artemisia santonicum) 

(Plantago tenuiflora) 

Peucedanum–Aster 

punctatus-csoport 

Matricaria chamomilla-

csoport 

Peucadanum officinale 

Aster punctatus 

Artemisia pontica 

löszfajok 

Clematis integrifolia 

Eryngium planum 

Peucadanum alsaticum 

Bromus mollis  

Matricaria chamomilla 

szántóföldi gyomok 

Lepidium perfoliatum 

Festuca pseudovina 

(Myosurus minimus) 

(Podospremum canum) 

(Lepidium ruderale) 
(vakszik) szikfok 

ürmös 

löszgyep 

szikér 

rét mocsár 



szoloncsák 

tó-rét szikfok- vakszik ürmös 

Suaeda maritima-csoport Puccinellia-Lepidium 

crassifolium-Camphorosma-

csoport 

Nincs, igen ritka volt, csak 

magányos florisztikai adata van 

Suaeda maritima 

Salicornia prostrata 

Suaeda pannonica 

Scorzonera parviflora 

Aster tripolium 

Atriplex hastata 

Crypsis aculeata 

(Spergularia maritima) 

Camphorosma annua 

Lepidium crassifolium 

Puccinellia limosa 

Limonium gmelini 

Plantago maritima 

(Lepidium ruderale) 

(Atriplex hastata) 

Achillea asplenifolia-

Agrostis stolonifera-

csoport 

Lepidium crassifolium-csoport 

Festuca pratensis 

Achillea asplenifolia 

Agrostis stolonifera 

(lápi fajok) 

(Carex distans) 

(Juncus compressus) 

Lepidium crassifolium 

Camphorosma annua 

(Plantago maritima) 

(Aster tripolium) 



Tanulságok VI.  

- a 200 évvel ezelőtti szikesek 

vegetációtípusai a maiakkal lényegében 

azonosak lehettek 



Hogyan tömöríti a táj lényegét a népdal ? 

(52 változat szintézise) 

   Kiszáradt, kiapadt 

         a tóbul, a rétbűl, a kútból 

     mind a sár, mind a víz. 

    A szegény barom is csak a pásztorára néz, vár 

    Édes jó Istenem, adj egy szép, csendes, jó, meleg esőt 

  A szegény baromnak jó legelő mezőt! 

Petőfi Sándor: Útirajzok 

   „Némán merengve űl az ősnyugalom e térségen,  

mint tűzhelye mellett karszékében a százéves aggastyán,  

ki az élet zajos napjait zajtalan szívvel gondolja át.”  



és mit írt erről Timkó Imre 1934-ben? 

• ’Sigmondra hivatkozva kijelenti, hogy a Tisza jobbpartján lévő kötött 

szikesek éppen úgy régi vízjárások és mocsarak, árterületek helyén alakultak ki, 

mint a tiszabalparti sokkal kiterjedtebb szerkezetű sós talajok. A borsodi 

nyíltártér talajainak 18%-a szikes jellegű. Ez nem sokkal kevesebb, mint a 

Tisza balpartján lévő, már ármentesített és részben lecsapolt terület 

szikeseinek arányszáma.  

• Ebből látható, hogy a szikesedés aránya csaknem ugyanaz a még 

ármentesítetlen területen, mint a már évtizedek óta árvédett területeken. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a Tisza jobb- és balpartján fekvő szikesek keletkezése 

egyazon okokra vezethető vissza, tehát a szikes területek kialakulását nem 

a múlt században végrehajtott Tisza-szabályozási és ármentesítési 

mukálatok idézték elő.  

• Ha ez nem volna így, akkor az ármentesítetlen, ősállapotban lévő borsodi 

ártéren hiányozniok kellene, vagy legalább is jóval kisebb arányban kellene 

előfordulniok, mint a Tisza érmentesített balpartján.  









Borsodi-Mezőség 




