BEVEZETÉS
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Lassan évtizede, hogy az addig szelídnek ismert Tisza zabolátlan természetével magára irányította az egész ország figyelmét. Azóta évről-évre tesz róla, hogy ne felejtkezzünk el arról,
hogy a legmagyarabb folyó túl szűkösnek érzi azokat a kereteket, amelyek közé mi, emberek
beszorítottuk. Az emberi életeket, több milliárdos emberalkotta vagyoni értéket veszélyeztető
árvizek katasztrofálisak számunkra, emberekre. Az egykor halaktól hemzsegő, állatok és
növények millióinak otthont adó folyó és ártere számára katasztrófa volt a szabályozás, a
gátépítés, a csatornázás, az erdőirtás, az árterek beépítése és felszántása. Az idő kerekét
visszaforgatni és a folyószabályozás hibáit kiiktatni már nem lehet, de bölcs és előrelátó
beavatkozásokkal újra meg lehet szelídíteni a Tiszát.
El is indult az az újragondolási folyamat, melynek eredménye a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (továbbiakban VTT) elnevezésű kormányzati koncepció és a „Vásárhelyi törvény”.
A VTT a Tisza-mente átfogó fejlesztését tűzte ki célul: egyszerre kívánja szolgálni a Tiszavölgyben élők és javaik árvízi biztonságát, az érintett térség terület- és vidékfejlesztését,
a természeti rendszerek megőrzését és fenntartását. E célok mögé számos állami szerv,
országos és helyi civil szervezet sorakozott fel, programok és pályázatok kerültek megvalósításra. Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP) „Természetvédelem erősítése” című komponense is olyan
központi programokat hívott életre a három Tisza-menti nemzeti park igazgatóság (Hortobágyi, Körös-Maros, Kiskunsági NPI) által, amelyek a VTT célkitűzéseivel összhangban a
Tisza-völgyi Natura 2000 területek természetvédelmi fejlesztését támogatták.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság projektjei a Csongrád, Bács-Kiskun és Szolnok megye találkozási pontjában fekvő Alpár-Bokrosi öblözetre és az Alsó-Tiszavidéken a Mártélyi
Tájvédelmi Körzetre koncentrálódtak.

AZ ALPÁR-BOKROSI ÖBLÖZET KRÓNIKÁJA
A 4900 ha kiterjedésű Alpár-Bokrosi öblözet a Tisza egyik legnagyobb és legjobb természeti
állapotú hullámtéri öblözete. A terület szívében a Szikrai-holtág és az Alpári-holtág, a folyó
egy-egy levágott kanyarulata húzódik, melyek vonalában a folyószabályozás előtt a Tisza az
egész öblözetet bebarangolta.

A RÉGMÚLT
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Az Alpár helynevet elsőként említő, 1075-ben kiadott garamszentbenedeki bencés apátság
adományleveléből egy rendkívül változatos vízmelléki táj képe bontakozik ki, ami a víz beés visszavezetését biztosító fokok, csatornák létrehozásán alapuló fokgazdálkodásnak volt
köszönhető. Az árvizek által rendszeresen termékennyé váló ártér kövér legelőin állatokat
tartottak, dúsfüvű rétjét kaszálták, nagy kiterjedésű nádasait vágták, az árvíz után visszamaradó vízállásokban halásztak. Az ártér a csíkászat, gyümölcsészet, méhészet és számos
kisebb haszonvétel (nád, vessző, gyékény, vadászat, gyűjtögetés) lehetőségét is megadta.
A folyó további előnyökkel (vízimalmok, átkelőhelyek, vízi áruszállítás) biztosította az itt élő
népek fennmaradását. Alpár lakói 1768-ban azt jegyezték fel, hogy „alkalmatosságunkra
azt is tartyuk, hogy a Tisza határunkban vagyon”.
Valamikor a XVII-XVIII. század során ez az idillikus, testvéri együttélés a Tiszával megszűnt.
Az ember többet vett el és még többet akart a Tiszától, amit az adni tudott. Amikor a letarolt
erdők és a folyón sorakozó malmok ezrei miatt a folyó már nem tudta gyorsan elvezetni
az árvizeket, az egykori „testvér” a fejlődés kerékkötőjévé vált. Az ember a széles ártér, a
végtelen mocsártenger helyén pénzre váltható gabonatáblákat kívánt látni, s ezt valóra is
váltotta.
A Tiszavölgy elmocsarasodásának egyik fő okozója a Tiszán sorakozó vízimalmok sokasága volt. A malomgátak – amelyek a malmok kerekeihez vezették a
víz sodrát – akadályozták a folyó szabad áramlását, ami így felduzzasztva óriási területeket árasztott el.

SZÁNTÓFÖLDEK TÉRHÓDÍTÁSA
A folyószabályozás gyökeresen átformálta a környező települések életét és az öblözet arculatát. A kisebb-nagyobb vízállások eltűntek, a levágott kanyarulatok gyorsan lefűződtek,
időnként ki is száradtak. 1888-ban az alpáriak ekképp siratják a falu közvetlen közeléből
elköltöztetett folyót: „Még csak pár évvel előbb a Tisza kompja hozta a sok vásáros járó kelőt. Ma idegent sem látunk, mert a holtág majdnem teljesen kiszáradván, komp nem járhat
rajta.” De nemcsak a holtágak szakadtak el az élő Tiszától, hanem hamarosan a Tiszamenti
nép mindennapjai is. Megélhetésükben egyre kevésbé játszott szerepet a folyó. A XX. század
első felében az öblözet nagy részét továbbra is legelőként és kaszálóként hasznosították, de
egyre több területet vontak művelés alá. Ahogy gyarapodtak a hullámtérben a szántók, úgy
vált a Tisza – ami egykor az életet jelentette – leküzdendő ellenséggé. 1948-ban elkészült
az Alpári nyárigát, ami a nyári árvizek ellen védte a termékeny talajú hullámtéri területeket,
hogy azokon kapás növényeket termelhessenek. A szántók aránya hamarosan elérte a teljes
öblözet területének 40 %-át, ami az árvízi védekezést meglehetősen költséges kényszerré
tette. A nyárigát történetéből kiolvasható, hogy ez a küzdelem a ’70-es évek végéig többször végződött kudarccal, mint ahányszor sikeres volt. Az állandó árvízi veszélyeztetettség
miatt a nyárigátat fokozatosan az engedélyezett szint fölé magasították. A ’80-as évektől
ráadásul szárazabb időjárási periódus köszöntött be, árvizek nem fenyegettek, így az ártérben folytatott szántóföldi gazdálkodás kielégítően biztonságosnak és kifizetődőnek tűnt
a térségben működő termelőszövetkezetek, majd a rendszerváltás után a magángazdálkodók számára. A privatizációt követően kialakult szétaprózódott birtokviszonyokon
túl – ami miatt gyakorlatilag
lehetetlenné vált a víztársulati érdekeltségi hozzájárulás
megállapítása és behajtása – ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a szinte feleslegesnek
tűnő nyárigát gazdátlanná
és elhanyagolttá vált. 1991ben a Nyárigát Bizottság
megszüntette működését és
feloszlott. A gát állaga egyre
romlott, ezért a nyárigát üzemeltetési vízjogi engedélyét
a vízügyi hatóság 1998-ban
visszavonta.
Az I. katonai térkép a XVIII. században
készült, amikor a Tisza és az ember
harmonikus együttélése már a múlté.
A térkép szinte a teljes öblözetet összefüggő mocsaras területként ábrázolja.
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A III. Katonai Felmérés már a szabályozás után
készült, de a folyó még kapcsolatban áll az
átvágott kanyarulatokkal is. Az öblözetben a
világoskékkel jelölt vizes, mocsaras élőhelyek
uralkodnak, ámbár a déli részen nagy
kiterjedésű legelők és kaszálók (világoszöld)
is láthatók.
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A Tisza éles kanyarulatait 112 átmetszéssel
levágták, hosszát jelentősen – majd’ 500
km-rel – lerövidítették, a folyót árvízvédelmi
töltések közé szorították. A folyó szabályozását kubikosok ezrei vitték végbe két kezük
munkájával.
Tari László felvétele, a csongrádi Tari László
Múzeum gyűjteményéből

Az 1958-ra, amikor a térkép készült, az egykor
jellemző ártéri vizes élőhelyek jelentős része
már eltűnt.
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A Bokrosi kaszáló.
A szabályozás következtében fokozatosan
kiszáradó mocsarak helyén a XX. század első
felében a legeltetett
és kaszált gyepek vették át az uralmat.
Szabó Mátyás felvétele a Magyar Néprajzi
Múzeum gyűjteményéből

A rétek talaját aztán eke hasította fel, s a
legelőket, kaszálókat szántók váltották fel.
Dr. Ébner Sándor felvétele a Magyar Néprajzi
Múzeum gyűjteményéből

AMI MEGMARADT, VÉDELEMRE ÉRDEMES
A szántóföldi gazdálkodás mindent elsöprő igénye miatt a fent leírt folyamat – az egykori
árterek szántófölddé alakítása – az egész Tisza-völgyre általánosan jellemző volt. Az ártéri
mocsarak, mocsárrétek, vizes élőhelyek, ártéri erdők jelentős része eltűnt vagy átalakult
a hullámtéri mező- és erdőgazdálkodási hasznosítási formák térhódításával. A Tisza aktív árteréből megmaradt gátak közé szorított vékony sáv, mely nagyrészt a mezőgazdasági
hasznosítású szántóterületek között húzódik, zöldfolyosóként fontos szerepet tölt be a vízi és
vizes élőhelyekhez kötődő élőlények vándorlásában és terjedésében. Emiatt a fennmaradt
ártéri természetes illetve természetközeli élőhelyek felértékelődtek, védelmük, fenntartásuk
kiemelt feladattá vált. 1975-ben a Kiskunsági Nemzeti Park része lett a Tőserdő, a Szikraiholtág, ill. annak felső ágát kísérő erdőknek egy jelentős része. A későbbi bővítések során
az Alpári-holtág és a hozzá csatlakozó területek egy része is védelem alá került. Jelenleg az
ártéri öblözet közel egynegyede (1038 hektár) a Kiskunsági Nemzeti Park egyik törzsterületét
alkotja „Szikra és az Alpári rét” néven. 2004 óta az öblözet teljes területe Natura 2000 terület, vagyis az európai uniós közösségi jelentőségű természeti területek hálózatának tagja.
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A Kiskunsági Nemzeti Park „Szikra és az Alpári rét” törzsterülete holtágaival, vadvizeivel, ligeterdőivel, égerláp erdőivel, mocsaraival,
ártéri rétjeivel gazdag élővilágnak ad otthont.
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Tavirózsa
FOTÓ:V.Z.
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Feketególya
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Nyári lúd
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AZ UNIÓ SZÁMÁRA IS ÉRTÉK
A Natura 2000 programot az Európai Unió a biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozására indította. Ezt a célt olyan védett területek hálózatával kívánja elérni, amelyek az egész kontinens szempontjából legjelentősebb, egyedi vagy veszélyeztetett fajokat és
élőhelytípusokat őrzik. A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket - a madárvédelmi irányelv végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölendő
különleges természetmegőrzési területeket - foglalja magába. Magyarországon 2004-ben
kormányrendelet hirdette ki a Natura 2000 területek hálózatát. Az Alpár-Bokrosi öblözet
mindkét irányelv értelmében kijelölésre került, azaz egyszerre különleges madárvédelmi
terület és különleges természet-megőrzési terület.

FOTÓ:V.Z.
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A Natura 2000 azonban nem csupán egy jól-hangzó jelző, egy turistacsalogató címke,
hanem jogi kategória, ami kötelezettségeket ró a Magyar Államra. A Natura 2000 területek
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a kijelölés alapjául szolgáló
fajok ill. élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti
állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Eme kötelezettségek letéteményesei a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésével megbízott nemzeti park
igazgatóságok.

FOTÓ:M.P.

VITÁK A VÍZMÉRCE KÖRÜL
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – állami alapfeladatként – felelősséget vállalt az
öblözet természeti értékeinek megőrzéséért és gyarapításáért. Ártéri élőhelyekről lévén szó,
ennek legfontosabb alapfeltétele az ökológiai vízigény biztosítása. Mivel a nemzeti parki
védett és a Natura 2000 területek mozaikja agrárkörnyezetbe illeszkedik, és hasonló térszinten találni jelentősebb vízigényű természetes élőhelyeket és művelhető – azaz száraz
– állapotban tartandó szántókat, a holtágak tavaszi vízszintbeállítása évről-évre újra kiéleződő konfliktushelyzetet jelentett. A gazdálkodók érdeke azt diktálta, hogy a kora tavaszi
vízbőség idején a földekről a vizet a holtágakba vezessék. Ehhez a holtágak vízszintjét
alacsonyabbra kellett beállítani, mint a környező területek magassága, ezért a holtágakból
a vizet a Tiszába eresztették. Általában a minimálisan szükséges vízszint megtartása is a
gazdák ellenszegülését váltotta ki, ami nem ritkán a zsilipek illegális megnyitásához vezetett. A leeresztett víz hiánya a nyári időszakban a vízminőség romlásában (algásodás, halpusztulás) mutatkozott meg, mellesleg a szántóföldeknek is jól jött volna a tavaszi vízfelesleg
a hiányzó csapadék pótlására.
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Ha a holtágak ökológiai vízkészlete nem biztosított,
az év bármely szakában halpusztulás léphet fel.

FOTÓ:V.Z.

REKORD-ÁRVIZEK ÉS ÁRVÍZVÉDELEM

10

1998-ban a Tisza akkor rendkívülinek tetsző árvize magával sodorta a biztonságos szántóföldi gazdálkodás lehetőségét. A Tisza árhullámának novemberi, váratlanul magas tetőzése
előtt ugyanis a vízügyi kezelő árvízvédelmi okokból – Szolnok város védelme érdekében
– átrobbantotta a nyári gátat. Az ilymódon újra nyílt ártérré alakult öblözetet az azóta rendszeresen jelentkező árvizek sorra elárasztják, ami az 1981-1998 közötti árvízmentes évek
biztonságos intenzív növénytermesztését ellehetetleníti. A közelmúlt nagy tiszai árvizei rámutattak arra, hogy a korábbi, a töltések vég nélküli emelésére épülő árvízvédelmi rendszert
át kell alakítani. A VTT szerint a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése egyértelműen az árvízszintek csökkentésében határozható meg, aminek lényeges eleme a hullámterek bővítése, kinyitása ott, ahol a geomorfológiai, a gazdaság- és társadalomföldrajzi
viszonyok, az infrastruktúra ezt lehetővé teszik. A nyárigátak szerepét felülvizsgálva azt találták, hogy azok a nagyvízi medret leszűkítik, ezáltal az egész folyószakasz árvíz-levezető
képességét csökkentik. Ennek megszüntetése érdekében a VTT több helyen a nyárigátak
elbontását helyezi kilátásba, az alpári nyárigát esetében pedig a védelmi szint csökkentését irányozza elő. Ennek várható hatásaként a Tisza gyakrabban (3-5 év) fogja elönteni az
öblözetet, mint az elmúlt néhány évtizedben.
Az Alpári-rét a Templomdombról árvíz idején. Az utóbbi évtizedben hétszer lépett ki a Tisza medréből.
2006-ban, a valaha mért legnagyobb árvíz áprilistól augusztusig uralta az árteret.

FOTÓ:M.P.

Az árvizek az épített környezetet is veszélyeztetik.
Az árvizes esztendők nemcsak a gazdák számára jelentettek csapást.
A területről olyan védett állat- és növényfajok is visszaszorultak, melyek nem viselik a tartós vízborítást.
A mocsári béka csaknem eltűnt az öblözetből.
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HULLÁMTÉRI DILEMMA
Az új helyzetben az ártéri ingatlantulajdonosok szántóterületeiket nagy kockázattal vagy
egyáltalán nem hasznosíthatják. A természeti viszonyokhoz alkalmazkodó, hagyományos
ártéri gazdálkodására alapozott korszerű tájhasználat – állattartás, gyepgazdálkodás, halászat, ártéri gyümölcsészet, ökoturizmus – újfajta megélhetést jelenthetne a gazdák számára,
azonban hiányzik az a támogatási rendszer, ami természetkímélő gazdálkodási formák
bevezetésére késztetné őket, és pótolná az átállási időszak jövedelem-kiesését. Közülük
sokan inkább felhagytak a hasznosítással, ami a rendkívül agresszívan terjedő, Észak-Amerikából betelepített gyalogakác robbanásszerű elterjedéséhez vezetett. Természetvédelmi
szempontból ezért a területek parlagon hagyása éppúgy káros, mint a szántóföldi művelés. 2004 óta pedig állami kötelezettség az öblözet kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása.
A felhagyott szántók zömét gyomtenger borítja.
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Néhány árvizes esztendő elég volt,
hogy a mélyebb fekvésű kukoricaföldek – mindenféle
beavatkozás nélkül – nádas-gyékényes-virágkákás
tocsogóknak adják át a helyüket.
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Az egykori árterek „jogos” lakói – mint a védett tiszaparti margitvirág – nem tudják felvenni a versenyt az Észak-Amerikából behurcolt gyalogakáccal.

Kiszáradt tómeder. A Tisza-völgy hazánk csapadékban legszegényebb vidéke, ahol épp az áradások hozta vízfelesleg pótolhatná az aszályos nyarak vízhiányát.

VISSZA A TERMÉSZETNEK
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szerepe a gazdátlanná váló öblözet jövőjében
kulcsfontosságúvá vált. Munkatársaink kidolgoztak egy tervet, melynek célja az öblözet
mélyfekvésű szántóterületein a tájra jellemző természetszerű ártéri nedves mocsárrétek,
kaszálórétek, mocsarak és ártéri erdők létrehozása, és az ezek fenntartásához szükséges
feltételek megteremtése volt. A megvalósítás két KIOP projekt keretében vált lehetővé, közel 680 millió Ft támogatással. A „Natura 2000 élőhelyek rekonstrukciója az Alpár-Bokrosi
öblözetben és a Körtvélyesi holtágon” című projekt megvalósítását meg kellett előzze a
„Natura 2000 földterületek vásárlása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi
területén” elnevezésű akciónak. A helyreállítási munkák végrehajtása és eredményeinek
hosszú távú biztosítása ugyanis a fennálló szétaprózódott birtokviszonyok és különböző
érdekeltségek mellett lehetetlen lett volna, ezért elengedhetetlen volt az új helyzetben rendszeresen vízjárta területek állami tulajdonba vétele.
Újjáéledő mocsarak (a lakiteleki Kis-rét)
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FÖLDVÁSÁRLÁS
A földvásárlási projekt előkészítése során célterületként az öblözet mélyfekvésű területeit
jelöltük meg. Ennek oka egyrészt, hogy a térség legjobb természetességi állapotú, legértékesebb élőhelyei a legmélyebb fekvésű mocsarak és mocsárrétek, másrészt a mélyfekvésű
szántók jelentik a legkritikusabb ütközőpontot a gazdálkodás és a természetvédelem között
a vízvisszatartás kérdésében. A mélyártéri szintek meghatározása egy digitális terepmodell
segítségével történt, mely a tiszai vízállás adatokat és az élőhelyek terepsíkját alapul véve
szemlélteti a vízborítási szintek területi eloszlását. A tervezett vizes élőhely rekonstrukció
minimálisan szükséges célterületét körülbelül 1500 ha-ban állapítottuk meg, a vásárlási
célterület ehhez képest további 40 % tartalékterületet tartalmazott.
A megvásárolni kívánt földterületek térségre jellemző átlag piaci árának megállapítása az
érintett önkormányzatok (Tiszaalpár, Tiszasas, Tiszaug, Lakitelek, Csongrád) és egy független
szakértő értékbecslési nyilatkozata alapján történt, aminek figyelembevételével olyan átlagárat állapítottunk meg, ami a helyben szokásos piaci érték felett volt. A szántó művelési
ágú területekre 250.000 Ft/ha, a gyep művelési ágú területekre 200.000 Ft/ha, a közel
fele-fele arányban szántó és gyep művelési ágú területekre 230.000 Ft/ha árat céloztunk
meg. Az erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra a rajtuk álló faállomány értékének beszámításával differenciáltabb vételár-megállapítás történt. Céljainkról és terveinkről
lakossági fórumokon tájékoztattuk az érintett lakosságot, majd a tulajdonosokat levélben
kerestük meg, amiben a pályázati célokra hivatkozva a kérdéses ingatlan megfelelő tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tettünk. Hogy a jelenlegi tulajdonosok zöme nem lát jövőt
az ártéri területek mezőgazdasági hasznosításában, ekkor igazolódott be. A megkeresettek jelentős hányada pozitívan reagált vásárlási szándékunkra, árajánlatunkat elfogadta.
A projekt-megvalósítás első öt hónapjában 1060 ha adásvételére kötöttünk szerződést
579 személlyel. Ekkorra egy kisebb (Lakitelek külterületén) és Tiszaalpár, Tiszasas és Csongrád külterületén egy nagyobb, a már korábban is nemzeti parki vagyonkezelésben álló

Ma mocsári növények és vízimadarak birodalma az, ahol 1998
előtt szántó volt. Természetvédelmi szempontból felbecsülhetetlen,
egykori tulajdonosai számára azonban értéktelen ingovány.

A földvásárlás célterületei az év nagy részében
vízállásos mélyfekvésű szántók voltak.
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védett természeti területekkel összefüggő területblokk körvonalazódott. Ezt követően már
határozottabban, egyértelműbben határozhattuk meg céljainkat a földvásárlás további
irányait illetően. Célunk mindenekelőtt a blokkokon belüli „lékek” megvásárlása és az
osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokban minél nagyobb arányú tulajdoni hányad
megszerzése volt. (Azonban a területblokkokon kívül eső ingatlanok megvásárlása sem volt
hiábavaló, mert ezek jelentettek cserealapot olyan ingatlanok megszerzésére, amelyeket
tulajdonosuk nem kívánt eladni, viszont nélkülözhetetlenek az élőhely-rekonstrukció megvalósítása szempontjából.)
Természetesen, ha nem is sokan, de akadtak olyanok, akik vételi ajánlatunkat nem, vagy
csak feltételekkel fogadták el. Azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik mindenképp meg
akarták tartani a földtulajdonukat, konszenzus kialakítására törekedtünk. 2006. nyarától
kezdődően több egyeztető fórumot is tartottunk, melyek során vázoltuk azokat a lehetőségeket, amelyek értelmében a tulajdonosnak nem kell eladnia földjét, és a projekt
megvalósítása sem ütközik akadályokba. Az általunk felkínált konszenzusos megoldások
a következők voltak:
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A tulajdonos
•önerőből részt vesz a projekt megvalósításában, azaz a területét a természetvédel mi
céloknak megfelelően használja, szántó esetén a művelési ág-váltást végrehajtja;
•ingatlanát hosszútávú haszonbérletbe adja Igazgatóságunknak, és hozzájárul a művelési ág-váltáshoz;
•szerződés aláírásával garantálja, hogy a projekt keretében végrehajtott élőhely-rekonstrukciót legalább 10 éven keresztül fenntartja;
•ingatlanát projekt célterületen kívüli ingatlanra cseréli.
A közös fórumokon túl minden egyes tulajdonossal külön is tárgyaltunk. Az egyeztetés
végül több mint fél éven keresztül húzódott, ám sikerrel zárult, mert majdnem mindenkivel
sikerült olyan megoldást találni, ami mindkét fél számára elfogadható volt.
A kulcsfontosságú területek megszerzése érdekében végül kezdeményeznünk kellett a kisajátítási eljárások megindítását. A kisajátítandó területek listáján nagyrészt osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok olyan tulajdoni hányadai szerepeltek, amelyek földhivatali
nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosa a népesség-nyilvántartási adatok szerint már évek
óta elhalálozott, de az ingatlanhányad nem került hagyatéki leltárba és a jogos örökös(ök)
tulajdonába, a potenciális eladó tehát ismeretlen volt. A vételi szándékunkat visszautasító,
és a konszenzuskeresés ellenére megegyezést nem találó tulajdonosok ingatlanai a lista
kisebb részét képezték. Ebből a körből csak azok az ingatlan(hányad)ok kerültek a listára, amelyek közvetlenül érintettek voltak az élőhely-rekonstrukciós munkálatokban, vagy
azokon a vízborítás a projekt keretében megvalósuló vízvisszatartás következtében a korábbinál huzamosabb. Az Igazgatóság azonban még a kisajátítási eljárás megindítását
követően is folyamatosan kommunikált az érintett tulajdonosokkal, kereste a megoldást az
egyezségre vonatkozóan. A folyamatos egyeztetés meg is hozta eredményét: azokkal a helyi
gazdákkal, akik érzelmileg kötődnek földjükhöz, attól megválni semmiképp sem szerettek
volna, az utolsó körben sikerült megoldást találnunk, és a kisajátítástól elálltunk. Akik
pedig az általunk ajánlott vételárat tartották alacsonynak, valamivel magasabb kisajátítási
kártalanításhoz jutottak.

A földvásárlási projekt keretében 2005-2008 között összesen 1616 ha került a
Magyar Állam tulajdonába és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe 411 577 911 Ft értékben közel 1000 tulajdonostól.

ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK HELYREÁLLÍTÁSA
A 253,504 millió Ft összköltségvetésű, „Natura 2000 élőhelyek rekonstrukciója az AlpárBokrosi öblözetben és a Körtvélyesi holtágon” című program megvalósítása 2006 tavaszán
vette kezdetét. A munkálatok részben az előzőekben ismertetett földvásárlási projekt keretében
állami tulajdonba került területeket, részben a Mártélyi Tájvédelmi Körzetet érintették.

SZÁNTÓK HELYÉN LEGELŐK, KASZÁLÓK

Az Alpár-Bokrosi öblözetben 171 ha parlagon hagyott egykori szántót gyepesíttettünk. Erre
azért volt szükség, mert a felhagyott szántókon az egykori árterek „jogos” lakói nem tudják
felvenni a versenyt az agresszív gyomokkal, a behurcolt gyalogakáccal. Így a parlagokon rövid idő alatt a gyalogakác képez embermagasságú, áthatolhatatlan bozótost vagy az apró
szulák sző a szerbtövissel sűrű szőnyeget. Ezért először a gyalogakácot le kellett zúzni, majd
a feltárcsázott talajba ártéri fajok alkotta fűmagkeverék került. A tavasszal kizöldülő gyep
látványa már egészen hasonlított egy természetes ártéri táj kora tavaszi képéhez, szemben
az előző évi bozótos elkeserítő látványával. Ahhoz azért még hosszú évtizedek kellenek, míg
a gyepvetésből fajgazdag mocsárrét válik, ami változatos állatvilágnak ad otthont.

Az áthatolhatatlan bozótot képező gyalogakác visszaszorítására erdészeti szárzúzóval felszerelt traktort vásároltunk.
A gyomok elleni leghatékonyabb fegyver a szürkemarha-gulya.
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Ahol tegnap még gyalogakác-bozót uralkodott, ma fű zsendül, s holnap rét virul.
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A gyalogakácot azért nem olyan fából faragták, hogy egy szárzúzással ki lehessen irtani, hiszen erős tősarjai hamarosan újra megjelennek a felszínen. Eredményesen harcolni
ellene rendszeres szárzúzással, de leginkább legeltetéssel lehet. Az öblözetben azonban,
aminek füve még ötven évvel ezelőtt is háziállatok százait-ezreit látta el, a XXI. századra
egyetlen gulya maradt, annak is eladását tervezte tulajdonosa. Ezt a 67 magyar szürke
szarvasmarhát vásárolta meg Igazgatóságunk, és a gulya létszámát további 47 üsző beszerzésével növelte is. Más állattartó telepeinkről ideszállított szürkemarhákkal együtt ma
már 220 szürkemarha dolgozik a gyalogakác visszaszorításán a tiszaalpári Baromjárásban és környékén. Szerencsére a lakiteleki és csongrád-bokrosi gyepekre is akadt legelő
szürkemarha – ezeket a legelőket két vállalkozó béreli gulyái számára. Az állatlétszám még
így is töredéke annak, ami az öblözet gyepterületeinek megfelelő természetvédelmi állapotban tartásához szükséges lenne, így jut munka bőven a gyalogakác-bozót leborotválására
alkalmas gépsor számára. A gépsort egy mezőgazdasági traktor és erdészeti szárzúzók alkotják, amihez egyéb, gyepgazdálkodásban használatos munkagépek (rakodó munkagép,
vontatott tárcsa, univerzális szárzúzó) beszerzése is társult. A gép közel 1000 ha kaszálását
és szárzúzását végezte el 2007-2008 során.

A magyar szürke szarvasmarha
azért a legalkalmasabb árterek
legeltetésére,
mert a többi legelő állattal szemben a vizes, tocsogós részektől
sem riad vissza.

VÍZÜGYI BEAVATKOZÁSOK
Az ártéri vizes élőhelyek rekonstrukciójának – ami projektünk célja – alapvető feltétele a
fennmaradásukhoz szükséges (ökológiai) vízmennyiség biztosítása. A mélyfekvésű szántóterületek megvásárlásával lehetővé vált, hogy a holtágak vízkormányzását a természetvédelmi célok határozzák meg. A szándékon túl ennek költséges vízügyi beavatkozások is
feltételét képezik, aminek oroszlánrészét a VTT vállalta fel. A jelenleg a tervezés fázisában
álló nagy VTT-s beruházásoknak csak kiegészítése az, ami KIOP-projektünk keretében már
megvalósult. A Szikrai-holtág északi végénél egy új feltöltő csatorna létesült, ami a VTT
keretében készítendő beeresztő műtárgyhoz kapcsolódva akár az áradásokon kívüli időszakokban is lehetővé teszi majd a holtág vízpótlását, illetve a vízszint szabályozását. Ezzel
a jelenleg erősen feltöltődött holtág szukcessziós fejlődése lelassítható. A másik beruházás
az Alpári Holt-Tiszához kapcsolódó Háromág-csatorna egy kis szakaszának felújítása volt,
ami az öblözet déli területeinek vízellátása miatt fontos. A sajnálatos módon egyre tolódó
VTT remélhetőleg minél hamarabb felteszi az i-re a pontot a nyárigát részleges helyreállításával és áthelyezésével, valamint az említett műtárgy beépítésével.
A vízügyi beavatkozások eredményeként kialakult vizes élőhelyeken olyan ritka állat is
megjelent, mint az eurázsiai hód. Az Alpár
környéki hódcsalád jelenlétére szembetűnő
rágásnyomok utalnak.
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A holtágak jellegzetes növénye a védett fehér
tündérrózsa.

FOTÓ:V.Z.

HOLTÁG-REKONSTRUKCIÓ
Az élőhely-rekonstrukciós munkák másik célterülete a Mártélyi Tájvédelmi Körzet a tiszai
hullámtér természeti értékeinek élő múzeuma. 2232 hektárja már 1971 óta védett. Legértékesebb része a változatos és gazdag élővilágnak otthont adó Körtvélyesi holtág, melynek
medre mára erősen feliszapolódott. A holtágak fokozatos feltöltődése természetes szukces�sziós folyamat, hiszen a folyószabályozáskor elvégzett átmetszésekkel az egykori élő folyószakaszokból állóvizek lettek, amelyek elkerülhetetlen sorsa, hogy szépen lassan erdő nő
a víztükör helyén. A folyamat az utóbbi száz év folyamán az emberi tevékenység hatására
jelentős mértékben felgyorsult, aminek legfőbb okai a szennyvízbevezetés, műtrágya-bemosódás, a nem megfelelő vízutánpótlás. Így napjainkban már alig van tipikus, hirtelen mélyülő holtmedrünk, legtöbbjük nyílt vízfelülettel alig rendelkező, növényzettel borított mocsár.
A holtmedrek helyreállításának – rehabilitációjának – egyik lehetséges útja a vízmélység
növelésével a holtág ökológiai állapotának javítása. Ezért a projekt keretében a Körtvélyesiholtágból 49.500 m3 iszap kitermelése történt meg, ami életmentő volt azoknak az élőlényeknek, amelyek a mélyebb, oxigéndúsabb vizű állóvizekben lelnek otthonra.
A szennyvízbevezetés, műtrágya-bemosódás, a nem megfelelő vízutánpótlás miatt jelentős mértékben felgyorsult a holtágak feltöltődése.
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Az erősen feliszapolódott Körtvélyesi-holtág iszapkotrásával megnőtt a vízmélység,
ami hozzájárul a holtág ökológiai állapotának javulásához.

FÁS LEGELŐ ÉS ÁRTÉRI GYÜMÖLCSÖS
A Tájvédelmi Körzetben, a Solti-lapos mélyfekvésű területein egy korábbi gazdálkodási
mód emlékeként még fellelhető egy fás legelő maradványa gulyakúttal, karámmal, a delelő
állatoknak árnyékot nyújtó idős facsoportokkal. A projekt részeként az elhanyagolt állapotú,
elcserjésedett, gyomos fás legelő mintegy 35 hektárja került felújításra.
A mártélyi ártéri táj jellemző és meghatározó elemei voltak a gyümölcsösök, de mára csak
néhány idős hagyásfa maradt. Szívósságukat bizonyítja, hogy túlélték a 2006. évi nagy
árvizet is, amikor pedig 2 hónapig nyaldosta az ár törzsüket. Az ártéri gyümölcstermesztés
felelevenítése szolgálatában 2 hektár gyümölcsöst telepíttettünk olyan vadalanyra oltott,
régi körte-, szilva-, alma- és birsfajtákból, melyek elviselik a tartósabb vízborítást is.
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A régi mártélyi gyümölcsösök egyik eleme
a Kieffer körte, ami rendkívül ellenálló és
igénytelen fajta.

MAJDAN ERDŐ LESZ
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Mindkét célterületen erdőtelepítésre is sor került, összesen 85 hektáron. Az árterek természetes működésében az erdők – fűz-nyár ligeterdők a tartósabb vízborítású helyeken,
tölgy-kőris-szil ligeterdők a magasabb térszinteken – központi szerepet játszottak. Talajuk
ugyanis óriási szivacsként működött. Az ártérbe áradáskor kiömlő víz apadáskor az ártérben rekedt, mivel a folyó által épített övzátonyok megakadályozták a visszamaradó víz
anyamederbe visszatérését. A szivacsos talaj ezt a rengeteg vizet felszívta és tárolta. Erre
a hatalmas víztartalékra pedig szükség is volt az év nagy részében, tekintve, hogy a Tisza
mente Magyarország csapadékban legszegényebb területe. Az aszályos időszakban a víz
lassú visszaszivárgása indult meg a mélyebben fekvő területek felé, ellensúlyozva ezzel az
égből érkező víz hiányát. Az erdők nagy részét azonban a középkor folyamán felélték, s
nagyrészt ennek tudható be, hogy az árterek elmocsarasodtak. Az áradás után bennrekedő vizet nem volt, ami felszívja, s a gyorsan felmelegedő, oxigénhiányossá váló vízben
rothadási folyamatok indultak be. A bűzlő posvány csak a váltólázat (maláriát) terjesztő
szúnyogok millióit termelte. A XX. század folyamán ugyan újra megszaporodtak a fák a hullámtérben, de erdőből nem lett több. Mert egy nemesnyár ültetvény vagy egy gyalogakác,
amerikai kőris, zöldjuhar alkotta bozót csak abban hasonlít egy erdőre, hogy fákból áll, ám
fajgazdagság tekintetében egy szántóföldi monokultúrához áll közelebb. Igazgatóságunk
őshonos fűz, nyár, kőris fajok telepítésével valódi erdő létrehozását szolgálja, ami egyszer
majd cincérek és lepkék, harkályok, feketególyák és rétisasok otthona lehet.
Az öblözetben az ártéri erdők zömét már a középkorban kiirtották.
Helyettük a XX. század folyamán faültetvényeket telepítettek,
amelyek azonban legfeljebb nevükben erdők. A 2007-ben, őshonos
fajokból telepített 85 hektárnyi erdő egyszer majd sok és sokféle
élőlénynek otthont adó valódi ERDŐvé válik.

ÖSSZEGZÉS
Beavatkozásaink többsége emberi szemmel nézve nem túl látványos, ám élő szervezetek
sokaságára, melyeket a túlzó emberi jelenlét szorított háttérbe, életmentő „sürgősségi ellátásként” hatnak. Projektjeink további közvetlen, azonnali hozadéka, hogy tompítja a konfliktusokat a gazdálkodás és a természetvédelem között a vízvisszatartás kérdésében, és
jelentősen csökkenti a szántóföldi területekről az élő Tiszába jutó mezőgazdasági eredetű
szennyezések volumenét.
KIOP projektjeink célja az volt, hogy a gyalogakáccal elözönlött parlagokat, egyik évben pangó víztől, másik évben aszálytól senyvedő faültetvényeket, műtrágyák és növényvédő szerek kavalkádjával kezelt kukoricásokat gémek, szerkők, sirályok zsivajától hangos tavak és mocsarak, rétihéjákat bújtató nádasok, margitvirággal, mocsári kosborral,
kakukszegfűvel tarkított ecsetpázsitos rétek, ligeti szőlő és komló függönye mögé rejtőző
ligeterdők váltsák fel. Mindez nem prezentálható a projektek lezárásáig, minden bizonnyal
csak gyermekeinknek, de méginkább unokáinknak adatik majd meg, hogy egy olyan árteret láthassanak itt, mint ahol dédapáink legeltették marháikat, gyűjtötték a sulymot, fogták
ki a konyháravaló halat.
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Irta és szerkesztette: Bártol Réka
A kiadványt Bártol István, Molnár Péter, Somodi István és Vajda Zoltán fotói illusztrálják.
A belső borítón látható grafika Kókay Szabolcs és Zsoldos Márton festménye.

A kiadványt a „Natura 2000 földterületek vásárlása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén” című projekt keretében megjelentette:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., http://knp.nemzetipark.gov.hu/)
Nyomdai előkészítés: ZéPé Design Bt
Nyomda: Print 2000

