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1. Bevezetés 
 

A Kárpát-medence és ezen belül az Alföld számtalan egyedi érték őrzője. Ezek közé 
tartoznak Györffy István meghatározása szerint azok a mesterséges, „olyan 5-10 méter 
átmérőjű, kúp vagy félgömb alakú képződmények, amelyek legtöbbször víz mellett, de 
árvízmentes helyen terültek el, s nagy százalékban temetkezőhelyek, sírdombok, őr- vagy 
határhalmok” (Györffy 1921). Ezeket, az emberi  kéz alkotta halmokat a magyar köznyelv 
kunhalmoknak nevezi. A Magyarországon általánosan elterjedt kunhalom kifejezés 
pontatlannak tűnik, ha a régészeti adatokat tanulmányozzuk. A halmok jelentős részét ugyanis 
nem a 13. században Ázsiából betelepülő kunok, hanem más, korábban itt élt népcsoportok 
építették. Így joggal beszélhetnénk rézkori, bronzkori, szarmata, germán, szkíta stb. 
halmokról is. Azonban a kunhalom elnevezés konzerválódása talán abból a szempontból 
mégis szerencsésnek mondható, hogy ez a kifejezés a kunok temetkezési szokásaira való 
utalással hűen tükrözi a halmok antropogén voltát, és egyben választóvonalat húz a 
természetes eredetű dombszerű formák (laponyag, porong, hát, homokbucka) közé (Kozma 
1910; Zoltai 1938; Tóth 1999). A legújabb meghatározás szerint kunhalomnak tekintünk 
minden olyan mesterségesen keletkezett, a térszínből érzékelhetően jól kiemelkedő 
magaslatot, ami keletkezési korától, funkciójától, földrajzi fekvésétől függetlenül 
„halomszerű” formakincse a síksági tájnak. Ez alapján a természetes geomorfológiai 
képződmény (bucka, laponyag, porong, bálnahát, stb.) nem tekinthető kunhalomnak, éppúgy, 
mint az újkeletű mesterséges dombok, depóniák (pl.: téglagyári bányadombok, meddőhányók, 
geodéziai magassági jegyek, stb.). A magas, markánsan kiemelkedő halommá magasodott 
lakódombokat („tell-telepek”) viszont – annak ellenére, hogy a régészek ezeket nem tekintik 
kunhalmoknak – kunhalomként célszerű kezelni (Tóth 1999). 

A kunhalmok, melyek több szempontból értékes antropogén formakincsei hazánknak, 
különféle emberi bolygatásnak és károsításnak vannak kitéve. Éppen ezért vált sürgető 
feladattá a jogi, majd a gyakorlati védelmük minél előbbi megvalósítása. 

Ennek a munkának fontos állomása volt a 24/1991. (IV. 17.) országgyűlési határozat, 
mely részleges gazdálkodási és beruházási moratóriumot sürgetett többek között a kunhalmok 
és ősi telephelyek védelmére. Ugyanakkor az 1994. évi LV. tv. 37. §-a kimondta, hogy a táj 
alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit, így különösen a domborzatot és a 
jellegzetes felszíni alakzatokat, … a kulturális vagy történeti szempontból jelentőséggel bíró 
tájértékeket (kunhalmok, földvárak, rommezők stb.) a termőföld hasznosítása, a meliorációs 
tervek készítése és végrehajtása, valamint egyéb tevékenységek végzése során meg kell 
őrizni. Az 1996. évi LIII tv. 23 §. (2) teljes körű jogi védettséget biztosít a kunhalmoknak, és 
országos jelentőségű természeti értékké minősíti azokat. E törvény kimondja többek között a 
kunhalmok országos kataszterezésének és állapotfelmérésének elvégzését, mely munka 2002 
folyamán be is fejeződött. A felmérésükre nagy szükség volt, hiszen csak a jelenlegi állapotuk 
és veszélyeztetettségük ismeretében lehetséges megfelelő természetvédelmi kezeléssel a még 
megmaradt halmok hosszú távon fennmaradását biztosítani. Jelenleg zajlik (egyes helyeken 



már elkészült) a felmérési adatok birtokában az egyes nemzeti parki igazgatóságok működési 
területére eső kunhalmok helyrajzi szám szintű területi beazonosításuk, ami a 
természetvédelmi kezeléshez elengedhetetlen. 
 
2. Módszerek 
 

A kunhalmok állapotfelmérése egy 24 pontból álló kataszteri adatlap alapján történt. 
Ezen az adatlapon rögzítettük a halmok nevét, esetleges szinonim nevét, földrajzi 
koordinátáit, a település és a határrész nevét, a halom alapjának oldalhosszúságát, az abszolút 
és a relatív magasságát, a halomtest épségét, avagy megbontottságát, a halom felszínén 
található objektumokat, növényzeti és az esetleges gazdálkodási típust. Az adatfelvételi lap 
továbbiakban rákérdez a halom 500 m-es környezetében lévő területek gazdálkodási típusaira, 
az ott található objektumokra és azok égtáji irányaira. Végül az irodalomtörténeti, 
kultúrtörténeti és régészeti, növény- és állattani információkra tér ki az adatlap (Tóth - Kozák 
1998). A halmok terepi felkutatásához és azok abszolút magasságának megállapítása céljából 
1: 10 000-es és 1: 25 000-es méretarányú topográfiai térképlapokat, míg a pozícióik 
meghatározásához GPS műszert használtak a felmérő személyek. A kataszteri felmérésben 54 
személy vett részt. Az adatlapok feldolgozását külön ere a célra írt adatfeldolgozó szoftver 
segítségével (Kunhalmok Nyilvántartási Rendszere), míg az adatok kiértékelését Microsoft 
Excel segítségével végeztük el.  

A terepi felmérés során egyértelművé vált, hogy az utóbbi évszázadok folyamán a 
kunhalmok egy jelentős hányadában olyan mértékű károk keletkeztek, hogy ezek eredeti, 
vagy ahhoz közeli állapotának helyreállítása teljességgel lehetetlen (szétszántott, elhordott, 
drasztikusan megcsonkított, tájképileg értéktelen, gyom és gaztenger borította alacsony 
halmok és halomhelyek). Ahhoz, hogy a valamilyen szempontból még értékesnek tekinthető 
halmok védelmére tudjon koncentrálni a természetvédelem, indokoltnak tartottam a halmok 
szétválasztását az értékes és a nem értékes csoportokba. Az értékes halmok körének 
meghatározását az alábbi szempontok alapján végeztük el:    

• tájképi érték  
• halom test épsége, geomorfológiai érték 
• botanikai érték  
• régészeti érték és  
• egyéb kultúrtörténeti érték 
A szelektálás során az öt értékkategória között nem volt prioritási sorrend. Ha egy 

halmot az öt kategória közül csak az egyik szerint lehetett értékesnek tekinteni (pld. régészeti 
leletanyag található a felszínén), akkor is bekerült az értékesek halmazába. Természetesen 
többször előfordult, hogy egy halom egyszerre kettő, három esetleg négy szempontból is 
értékesnek bizonyult. Az értékes halmok további minősítéséhez a fenti értékkategóriákra 
alapozva egy pontrendszert dolgoztam ki. (Ennek kifejtésére a cikk terjedelmi korlátai miatt 
nem kerül sor.)  
 
 
3. Eredmények 
 

A kunhalmok országos állapotfelmérési adatai szerint hazánkban összesen 1692 halom 
fordul elő (Tóth 2002) (1. ábra). A kataszterezésből véletlenül kimaradt kunhalmok 
pótlólagos felmérésével számuk néhány tízzel még esetleg növekedhet. A kunhalmok nagy 
része az Alföldön, kisebb hányada pedig a hegységperemi, ill. dombsági területeken fordul 
elő.(1. ábra). A térképen 243 halom, a földrajzi koordináták hiányában nincs feltüntetve 
(Borsod-Abauj-Zemplén, Bács-Kiskun, Heves és Veszprém megyék). A homokbuckás 



hordalékkúp-területeken (Nyírség, Duna-Tisza köze) ritkán, vagy egyáltalán nem találunk 
halmokat. A legnagyobb halom-sűrűséggel Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és 
Csongrád megyék magas ártéri helyzetű, makroformákban szegény, sík területein 
találkozhatunk. A kunhalmok száma az utóbbi évszázadok emberi hatásainak köszönhetően 
jelentősen csökkent, amit jól mutat az alábbi példa. 

A térképen lehatárolt területen (1. ábra) saját munkám eredményeként 503 kunhalmot 
sikerült felmérni. Ugyanakkor a 18. század közepén keletkezett térkép- és levéltári források 
felhasználásával ezen a területen (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék általam vizsgált területén) 1638 halmot lehetett kimutatni (Dénes 1979). Ez a 
fenti két adat jól példázza pusztulásuk intenzitását: több mint két évszázad alatt a halmok 
közel 70 %-a, azaz 1135 tűnt el nyomtalanul a területről! Hajdú-Bihar megyében több mint 
10%-kal magasabb az elpusztult halmok aránya, mint Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ez 
elsősorban a jelentős halomkoncentrációt jelentő kabai és hortobágyi Tatárülések nevű 
halommezők teljes pusztulására vezethető vissza. A kabai 24 kunhalom a cukorgyár építése 
miatt tűnt el, míg a hortobágyi 224 halom a halastórendszer áldozatává vált. A Hajdúság 
területén Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Sáránd, Hajdúbagos és Monostorpályi települések 
határából tűnt el a legkevesebb halom, a Nagykunságban mindez Abádszalók, Kisújszállás és 
Tiszagyenda határára mondható el. A Hortobágy területén fekvő valamennyi település, 
halmainak több mint 30 %-át elvesztette. Különösen magas ez az arány Hortobágy és 
Balmazújváros településeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két települése (Tiszadob és 
Tiszavasvári) esett bele az általam vizsgált területbe. A halom-pusztulás átlagos mértéke 
közel azonos a hajdú-biharival (70 % fölötti), azonban a lényegesen kevesebb adat miatt ezt 
csak tájékoztató jellegű információnak fogadhatjuk el. 
 

 
 

1. ábra A kunhalmok magyarországi elhelyezkedése és az általam vizsgált terület lehatárolása 
(Tóth 2003) 

 
 



A 14 megyéből beérkezett 1692 kunhalom adatainak feldolgozása után az országos 
adatbázisból 858 halmot szelektáltunk ki (a felmért halmok 50,6 %-a), amelyek valamilyen 
szempontból (geomorfológiai, tájképi, botanikai, régészeti, kultúrtörténeti) értékesnek 
bizonyultak. Ezek fokozott védelmének kidolgozását indokoltnak tartjuk! A felmért halmok 
49,36 %-a, azaz 834 halom a fenti kategóriák alapján nem tekinthető értékesnek. Ezek nagy 
része a szántóföldi művelés miatt lealacsonyodott, szétszántott vagy az emberi bolygatás miatt 
roncsolt, elhordott halom. Sok esetben a beerdősítés és a spontán beerdősülés miatt vesztették 
el eredeti gyepvegetációjukat, valamint tájképi értéküket. Ezek védelmét más alapokra kell 
helyezni.  

Az értékes kunhalmok kiválogatásának főbb szempontjai az alábbiak voltak: 
A kiválasztásánál az elsődleges szempont a halmok testének állapota, azaz a 

geomorfológiai adottságok figyelembe vétele volt (2. ábra), amely sajnos több szubjektív 
elemet tartalmaz. Ez főképpen az ép, a megbontott és a roncsolt kategóriák meghatározásakor, 
illetve a relatív magasságok figyelembevételekor mutatkozott meg.  

Mikor tekinthetünk egy halmot épnek? Az adatlap tájékoztatója szerint egy halom 
akkor számít épnek, ha a formáját a természetes erózión és az esetleges talajművelésen kívül 
semmi nem változtatta meg, tehát nincs rajta gödör, árokásás nyoma és az oldalából sem 
hordtak el anyagot. Ha a szántóföldi művelés során a halom még nem alacsonyodott le 
erőteljesen, akkor ezeket épnek lehet tekinteni. A megbontott halmoknál a testből már 
valamennyit elhordtak (pl. 30 %), de a fő tömeg még megmaradt. A roncsolt kategóriánál 
viszont már a halom fő tömege elhordásra került (pl. >60 %).   

Az értékes halmok kiválogatásakor a relatív magassági adatok figyelembe vétele több 
nehézségbe ütközött. Egyrészt a jelentős adathiány akadályozta a munkát (367 db halomnak 
nincs megadva a relatív magassága), másrészt ezek nagyrészt becsült értékek, így ez jelentős 
hibalehetőséget hordoz magában. Ennek ellenére a 3 méternél magasabb, ép testű, 
szimmetrikus ill. természetes okokból aszimmetrikussá vált halmokat (folyók oldalazó 
eróziója), összesen 323 halmot geomorfológiai szempontból az értékes halmok közé soroltuk. 
A 3 méteres magassági határt önkényesen állapítottuk meg. A terepi tapasztalatok alapján 
azonban elmondhatjuk, hogy ha egy halom eléri ezt a magassági értéket vagy meghaladja azt, 
akkor az már könnyen észrevehető a terepen, meghatározó eleme a tájnak, tehát potenciális 
tájképi értékként kezelendő. Az ép halomtest kategória mellett a ráhordott, megmagasított 
halmokat is az értékesek közé soroltuk, ha azok magassága elérte vagy meghaladta a 3 métert. 
A megmagasítás ugyanis egy olyan emberi beavatkozás, amellyel a halom fennmaradási 
esélyei nőnek. Ez alapján további 3 halom került be az értékesek kategóriájába.  

A halmok testük állapotától függetlenül hordozhatnak jelentős botanikai, tájképi és 
régészeti értékeket egyaránt, így nem csak az ép, hanem a megbontott, a roncsolt esetleg az 
elhordott halmok egyaránt értékesek lehetnek. Ez alapján például a Hajdúnánás határában 
fekvő, kiemelt tájképi értékkel bíró, 9 méter magas, ép testű Nagy Fürj-halom – melynek 
felszínét erősen gyomos gyep borítja – véleményünk szerint ugyanolyan értékes, mint a 
jelentősen megcsonkított, roncsolt (elszántás és egy földút bevágása), 1 m magas Sas-halom 
egy mezőgazdasági tábla közepén Kaba határában, amelynek a tetején még egy 2 m2-es 
taréjos búzafű állomány dacol a szántóföldi gyomokkal! Ebből látható, hogy a halmok 
testének állapota önmagában még kevés a halmok értékfelméréséhez. 

Az értékes halmok körének megállapításakor a második szempont a tájképi értékük 
meghatározása volt. Ez az értékkategorizálás is hordoz magában némi szubjektív elemet (a 
felmérő személyek szubjektív tájképi értékmegítélése), ennek ellenére a halmokat az alábbi 
négy csoportba soroltuk:  
 

 kiemelten értékes (magas, környezeti zavarástól mentes halom, amely távolról is jól 
látható)  



 értékes (magas ill. közepes magasságú halom némi zavarással pl. távvezeték, 
facsoport, épület) 
 közepesen értékes (alacsony vagy a szántás, elhordás miatt lealacsonyodott halom, 

illetve olyan magas halom, amelyet a környező zavaró objektumok (pl. erdő) miatt 
nehezen vehetünk észre) 
 nem értékes (elhordott, szétszántott, teljesen beerdősített, körbeépített halmok, 

halomhelyek) 
 

A felmért 1649 db halomból az értékes halmok közé összesen 485 tájképileg értékes 
halmot választottunk ki (170 db kiemelten értékes és 315 db értékes). A tájképileg közepesen 
és nem értékes halmokat természetesen nem soroltuk ide (3. ábra).  
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2. ábra  A halomtestek állapota (országos átlag 1692 halom alapján) 
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3. ábra A kunhalmok tájképi értékkategóriái (országos átlag 1692 halom alapján) 
 
 



Az értékes halmok körének megállapításakor a harmadik szempont a halmok 
botanikai állapotának meghatározása volt. Itt kizárólag azt vettük figyelembe, hogy a halom 
felszínén az ősi löszgyep vegetáció még képviselteti-e magát vagy sem. Ha igen, akkor az 
ősgyep kiterjedésétől függően az alábbi kategóriákat állítottuk fel: 

 Kiemelkedő botanikai értékű halmok. Csaknem a teljes felszínüket ősgyep 
borítja (Achilleo-Festucetum pseudovinae; Artemisio-Festucetum pseudovinae; 
Salvio-Festucetum rupicolae; Agropyro pectinati-Kochietum prostratae). 
Csupán a peremükön tapasztalható némi gyomosodás. 
 Jelentős botanikai értékű halmok. Több négyzetméteres ősgyep folttal 

rendelkeznek, azonban mellettük agresszív gyomtársulás terjeszkedik. 
 Kicsi vagy csekély botanikai értékű halmok. A túlnyomórészt gyomos 

vegetáció szorításában az eredeti ősgyep vegetáció egy-két fajának néhány 
egyede még harcol a fennmaradásért pl. taréjos búzafű, kunkorgó árvalányhaj.  
 Botanikai értékkel nem rendelkező halmok. A felszínükről eltűnt a löszgyep 

vegetáció. Gyomos, gazos társulások, illetve különböző fajokból álló erdők 
(akác, kultúrnyáras stb.) borítják. 

Az összes olyan halom, melynek felszínén található valamilyen kiterjedésű ősgyepfolt, 
bekerült az értékes halmok közé. Ide tehát 236 halmot soroltunk  (a halmok 14 %-a), amelyek 
közül 113 kiemelkedő; 46  jelentős és 77 csekély botanikai értékkel rendelkezik. A halmok 
felszínén található vegetáció-típusokról a 4. ábra ad részletesebb tájékoztatást. Ebből látható, 
hogy a halmok csupán 7 %-án uralkodó vegetációtípus az ősgyep, a többiről emberi hatásra 
(főként szántóföldi gazdálkodás és erdősítés) eltűnt az eredeti gyeptakaró.  
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4. ábra  A kunhalmokat túlnyomórészt borító vegetációtípus 
(országos átlag 1692 halom alapján) 

 
 

Az értékes halmok kijelölésénél negyedik szempont a régészeti ismérvek voltak. Ha a 
szántott halmok felszínén, az eke által a talaj mélyebb rétegeiből kiforgatott régészeti 
leletanyag található (kerámia-, csont-, patics-, fém- ill. kődarabok), akkor ezeket értékes 
halmoknak tekintettük még akkor is, ha jelentéktelen, alacsony (1-1,5 m magas) szétszántott, 
botanikai és tájképi értékkel nem rendelkező halmokról van szó. Nyilvánvaló, hogy csak a 
szántott halmok esetében van esélye a régészeti anyagnak a felszínre kerülésre, a gyeptakaró 
ugyanis megvédi a halmokat az eróziótól és a leletanyag kibukkanástól. Néhány esetben 
azonban a túllegeltetés is előidézheti talajeróziót és a régészeti anyag felszínre kerülését. Ez 



fordult elő a Kunhegyes határában lévő Kő-halom esetében, amelynek tetejét huzamosabb 
ideje juhok tapossák, legelik. Így az utóbbi években felszínre került a halmon egykoron álló 
középkori templom néhány tégladarabja. A beérkezett adatlapok alapján 213 halom felszínén 
lehet régészeti leletanyagot találni, ezeket az értékes halmok közé soroltuk (5. halom). 

A halmok korát, történetét, rendeltetését legpontosabban a régészeti feltárások során 
tudhatjuk meg. Ezért azokat a halmokat, melyeken régészeti ásatás zajlott, az értékes 
kategóriába soroltuk. Ezek száma 69 az adatlapok tanúsága szerint (6. ábra). 
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5. ábra A kunhalmok vizsgálata régészeti szempontból (országos átlag 1692 halom alapján) 
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6. ábra A kunhalmok régészeti feltárása (országos átlag 1692 halom alapján) 
 

Végezetül a kultúrtörténeti értékek figyelembe vétele zárta az értékes halmok 
körének kijelölését. Itt azokat a halmokat vettük figyelembe, melyek például szépirodalmi 
művekben, történeti leírásokban szerepelnek; legenda ill. hiedelem fűződik hozzájuk; csata 
színterei voltak; melyeken híres családok ill. személyek sírhelyeit találhatjuk. Ezen halmok 
száma 126, amelyek egyébként az előbbi négy értékkategória valamelyike szempontjából is 
értékesnek tekinthetőek. Így nem találtunk olyan halmot, amely kimondottan csak a 
kultúrtörténeti értékei miatt került volna be az értékes halmok közé.  



Az osztályozásunk során, a fent említett értékkategóriák között nem állítottunk fel 
prioritási sorrendet. Ha egy halom az öt kategória közül csak az egyik szerint tekinthető 
értékesnek (pld. régészeti leletanyag található a felszínén), akkor is bekerült az értékesek 
halmazába. Természetesen többször előfordult, hogy egy halom egyszerre kettő, három 
esetleg négy szempontból is értékesnek tekinthető. Az így elvégzett csoportosítás után 
elkülönítettük a kiemelt védelemre érdemes halmokat az értékeitől megfosztott, kevésbé 
szigorú kezelést igénylő halmoktól.  

Az értékkategorizálással szorosan összefüggő vizsgálat volt a halmok 
veszélyeztetettségének megállapítása, amelynek terepi meghatározása hordozott magában 
némi szubjektív elemet. Itt tulajdonképpen azt kellett megvizsgálni, hogy a halom 
környezetében tapasztalható-e olyan káros tevékenység, folyamat (elhordás, draszikus 
bolygatás, beerdősülés, trágyalerakás, gyomosodás, túllegeltetés, közlekedés stb.), ami 
állapotleromláshoz vezethet, így veszélyezteti a halom hosszú távú fennmaradási esélyeit. Ez 
alapján erősen, kissé és nem veszélyeztetett csoportokba soroltuk a halmokat. E kategóriák 
országos megoszlását mutatja a 7. ábra. A kissé veszélyeztetett kategória csaknem minden 
halomra igaz lehet. Azonban a nehezen megközelíthető, természetes, vagy természetközeli 
élőhelyekkel jellemezhető területeken a kunhalmokat már nyugodtan lehet a nem 
veszélyeztetett kategóriába sorolni. A felmérés során jóformán csak a természetvédelem alatt 
álló zavarástól mentes területeken lehetett ezt a kategóriát alkalmazni. Ugyanakkor az 
idegenforgalomba bevont, tájékoztató táblával ellátott, és a köztudatban lévő halmokat szintén 
ide sorolhatjuk. Erősen veszélyeztetettnek akkor lehet egy halmot minősíteni, ha egyszerre 
több káros folyamat figyelhető meg a felszínén és a környezetében. De akkor is indokolt ez a 
kategóriabesorolás, ha egy folyamat, egy emberi tevékenység (pl. trágyalerakás a halom 
lábánál), a halom egyik értékfajtáját pl. (növénytani értékét) visszafordíthatatlanul, komolyan 
veszélyezteti. (ősgyep eltűnése, gyomtenger kialakulása. 
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7. ábra  A kunhalmok veszélyeztetettsége (országos átlag 1692 halom alapján) 

 
 
4. Összefoglalás 
 

A kunhalmok országos állapotfelmérése rengeteg új információt szolgáltatott ezekről a 
geomorfológiai, tájképi, régészeti, botanikai, kultúrtörténeti szempontból értékes mesterséges 
formákról, melyeket a társadalom főképpen a 20. század folyamán jelentősen átalakított. Az 
1996-ban megszületett természetvédelemről szóló törvény országosan védett természeti 
emléknek nyilvánította a kunhalmokat. A jogi védettségük azonban nem elégséges, hiszen a 



társadalom káros tevékenységével napjainkban is pusztítja, rombolja ezeket a formákat. Ezért 
mindenképpen sürgető feladat, hogy a természetvédő szervek a rendelkezésükre álló adatok 
birtokában minél előbb elkezdjék a még megmaradt, és értékesnek tekinthető halmok 
védelmének gyakorlati megvalósítását. 

A magyarországi kunhalmok száma közel 1700 db, ami messze nem éri el a korábbi 
becslések által közölt több ezres értéket. Az 1970-es évek eleje óta számuk 5 %-al csökkent, 
sok értékes halom vált az emberi gondatlanság áldozatává. A halomtesteket érő különféle 
antropogén károsítások (beleásás, megbontás, elhordás, szétszántás) következtében kevesebb, 
mint a felük tekinthető épnek. Nagyobb részük már a megbontott, a roncsolt, az elhordott, 
illetve a halomhely kategóriába tartozik. A felszínükön jelenleg 9 különféle gazdálkodási mód 
figyelhető meg. A halmok fennmaradása szempontjából legártalmasabb gazdálkodási 
tevékenységnek a szántóföldi művelést, az erdőgazdálkodást, az intenzív állattenyésztést, az 
ipari tevékenységet és a közlekedést tartjuk. Ezeket megfelelő intézkedésekkel korlátozni kell, 
illetve teljesen meg kellene szüntetni. A helyükbe kevésbé káros, tájba illeszkedő 
gazdálkodási módokat kell támogatni, mint például a rét- és legelőgazdálkodást. Problémát 
jelent a halmok 20. században bekövetkezett tájképi értékvesztése, amely főleg a nagy 
mennyiségű mesterséges, zavaró terepi objektummal, a halmok erőteljes szántóföldi 
eróziójával, elhordással és azok beerdősítésével magyarázható. Az állapot felmérési adatok 
alapján végzet értékkategorizálás szerint a felmért 1692 db halomnak valamivel több, mint a 
fele (50,7 %) hordoz még magában valamilyen értéket (geomorfológiai, tájképi, régészeti, 
botanikai, kultúrtörténeti). Ezek megvédése a természetvédelem legsürgetőbb feladatai közé 
tartozik. Sajnos a halmok másik felével (49,3 %) a természetvédelemnek gyakorlatban már 
nem kell foglalkoznia, ugyanis állapotuk már annyira leromlott (szétszántott, beerdősült és 
beerdősített, roncsolt, elhordott halmok), hogy ezek rekonstrukciója gyakorlatilag 
megfinanszírozhatatlan. 
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