1. SZ. MELLÉKLET
1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos.
2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A partszakasz sóderrel behintett,
homokos talaj, helyenként betonozott területekkel.
3. A víz elérhetősége: Lejtős, lefutó jellegű.
4. A strand hossza: 200 m.
5. Kommunális infrastruktúra: nemenként elkülönített illemhelyek, kézmosók, ivóvíz
minőségű víz (ivóvíz-csapok) zuhanyozók állnak rendelkezésre, hulladékgyűjtő edények ki
vannak helyezve
6. Kereskedelmi infrastruktúra: büfék és étterem üzemel a strandon.
7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: Óriáscsúszda, wakeboard pálya, strand röplabda
pálya, egyéb sportpályák kialakítottak.
8. Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a
vakvezető kutyát!
9. A fürdőzők maximális száma: 6650 fő
10. Átlagos éves csapadék-mennyiség: 508 mm (forrás:www.met.hu)
11. A legcsapadékosabb hónap: június (forrás:www.met.hu)
12. A legszárazabb hónap: február (forrás:www.met.hu)
13. Vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU1000
14. Vízgyűjtő - kerület neve: Danube
15. Részvízgyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP182
16. Részvízgyűjtő kerület neve: Tisza
17. A víztest azonosítója: HUBW 00306
18. A víztest neve: 19. Nemzeti vízazonosító: AIW097
20. Nemzeti víz-megnevezés: Névtelen-7090

21. A víztest tipológiai leírása:
Kecskemét a főbb éghajlati paraméterei alapján az ország mérsékelten meleg-száraz éghajlati
körzetbe tartozik. A kistáj éghajlatának legfőbb vonása országos viszonylatban is - a
kontinentális jellegből következően - a nagyfokú változékonyság és a szélsőségekre való
hajlam.
Az 1970 és 2000 közötti időszak mérései alapján a város évi átlaghőmérséklete 10,4 °C (2.
táblázat). Az évi közepes hőingás sokévi értéke 22 °C.
Az abszolút hőingás 70 °C felett van, ami igen magas országos viszonylatban.
A térségre kevés (évi átlag 508 mm) és szeszélyes eloszlású csapadék a jellemző. A júliusi
relatív légnedvesség érték (66,2 %) az ország más részeihez viszonyítva a vegetációs
időszakban közepesen száraz klímafeltételeket jelez. A potenciális párolgás és az átlagos havi
csapadékmennyiség összevetéséből következik, hogy a talaj vízkészlete jellemzően november
és február között tud pótlódni.
Kecskeméten jellemzően magas az évi napfénytartam (2000-2100 óra között), az országos
rekordot is itt mérték 1950-ben 2496 órával.
A csekély csapadékkal, a magas besugárzási értékkel magyarázható, hogy nagy a térség
aszályra való hajlama, amit az ide érkező légtömegek alacsony relatív légnedvessége még
fokoz.
A leggyakoribb szélirány az északnyugati, de jelentős a déli irány is.
A térség klímájában is mérhetők olyan változások, melyeket
klímamódosulásnak kell tekintenünk.

egyértelműen

Az évi összes csapadék és a téli félév csapadékmennyiségének csökkenése, az évi
középhőmérséklet és a nyári félév hőmérsékleti átlagának enyhe emelkedése az aszályosság
fokozódását jelentette az 1970-es évek eleje és a 90-es évek vége közötti időszakban. Erre az
időszakra számítva az évi átlag csapadék az 500 mm-t sem érte el. (Az utóbbi években ismét
több csapadék hull.)
A védett terület környezeti adottságainál fogva kevésbé van kitéve ökológiai szempontból a
szárazodás és felmelegedés folyamatának, mint a táj egyéb felszínei.
A védett terület adottságai (nagy vízfelületek, fásítás) a felszín közelében számottevően
módosítják a tájra jellemző éghajlati vonásokat. A vízfelületek és a fás területek nagyobb
evapotranszspirációja a száraz városi környezetnél lényegesen páradúsabb lokális klímát
eredményeznek.
Az alacsonyabb felmelegedés miatt a felszíni hőmérséklet nappal általában hűvösebb is, mint
a környezetben, amit a melegebb városklíma még jobban hangsúlyoz. A felszíni vizek nagy
fajhője miatt a hőmérséklet napi, évi járása kiegyenlítettebb, mint a szárazföldeké. A fásítások
ugyanakkor a szélerősséget is jelentősen mérséklik a felszín közelében. A fás felszínek por- és
szennyezőanyag-megkötő hatással is jellemezhetőek.
22. A víz hőmérséklete: Minimum: 180C, Maximum:280C, Medián vízhőmérséklet: 24 0C
23. A strand vízmélység-profilja: a vízmélység a parthoz közeli részen 104 cm, a legmélyebb
részen 220 cm.
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24.

Országon belüli elhelyezkedés (Forrás: Google maps)

25. A fürdővíz térképe (Forrás: Google maps)
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26. A fürdővíz légi fényképe
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27. A strand fényképfelvételei
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2. kép
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28. Vízgyűjtő területe: (Forrás: NATURGLOB Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.)
A Kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont helyi jelentőségű természetvédelmi terület.
Kiterjedése: 95,8795 hektár. A védett területen több vízgazdálkodási létesítmény is található: a
záportározó-tórendszer részei, a Nyíri-csatorna (korábban: Csukás-ér) végszakasza.
A Kecskemét városi csapadékvíz-elvezető rendszer részét képező záportározó-tórendszer („Felső
záportározó”) 2015. december 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet az
ATIVIZIG 2.557/19/2000. számon (kiegészítése: 2.557/21/2001.) adott meg.
A területen jelen állapotában természetes vízfolyás, állóvíz nincs. A Szabadidőparkhoz és a Vízmű
védterülethez tartozó mesterséges víztározó rendszert 1976 és 1986 között több fázisban alakították ki
a hajdani vízjárta terület kotrásával. 2-6 méter mély, meredek falú, helyenként betonozott partvédelmű
nyílt vízfelszínek jöttek így létre. A meredek partvonalak erősen korlátozzák a vízparti, mocsári
növényzet megtelepedését.
A tavak elsődleges rendeltetése a „záportározás”, ami a helyben és a Széchenyivárosban lehulló
csapadék befogadását jelenti. Kialakításukra azért volt szükség, mert a városi csapadékcsatornahálózat bővülése (Széchenyiváros kiépülése) miatt a Csukás-ér vízelvezető kapacitása szűkösnek
bizonyult. Ezen kívül a tavak jóléti csónakázó- és horgász tóként is működnek.
A szabadidőpark területe a park kialakítását megelőzően eredeti természeti állapotában is a
szomszédos helyi védett Kápolna-rét természetvédelmi területtel szerves összefüggésben mélyfekvésű
szikes-mocsaras terület volt, melyet a jelenlegi mesterséges tavak kialakításával használtak ki.
A Szabadidőpark területén található mesterséges, állandó vizű tavak jelenleg Kecskemét város
térségének (beleértve a külterületet is) legnagyobb kiterjedésű állóvizei.
A területen található 17 hektáros szabályos alakú víztározó 20 méter széles, 500 méter hosszú
betonozott csatornával csatlakozik a nagyobbik (20 ha) 1. sz. záportározóhoz („keleti záportározó”).
A tározók vízháztartását a beszivárgó talajvíz, illetve a lehulló csapadék és a városi hálózat befolyó
csapadékvize szabályozza.
A tavak – az átereszek, illetve a Csukás-ér fenékszintjéig - lefolyástalanok, vízcserére nincs lehetőség,
felszín alatti vízzel történő vízutánpótlás nem engedélyezett.
Mint ahogy a neve is utal rá (Széktó) a területen ugyan korábban szikes jellegű vizes élőhelyek voltak,
azonban a jelenlegi mesterséges állapotban a nagy vízgyűjtőterületről befolyó csapadékvizek olyan
mértékben felhígítják a mederben összegyűlő talajvizet, hogy a tóvíz összes oldott ásványi-anyag
tartalma nem haladja meg a szikes vizekre jellemző 600 mg l-1 határértéket.
A tavak vízszintingadozása a mélységükhöz képest nem számottevő, de aszályos években elérheti a
80-100 cm-t is.
Mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, azonban a vízgyűjtő terület konkrét lehatárolása még nem
történt meg. Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a vízgyűjtő terület az Alsó-Tisza jobb part alegység
területén található.
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28. A víztest kémiai állapota: (forrás: www.vizeink.hu)
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29. A víztest ökológiai állapota: (forrás: www.vizeink.hu)
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