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Absztrakt 

Vizsgálataink során a vízinövény társulások élőhelyeit négy funkcionális csoportba soroltuk. A 

besorolás alapját a fajok élet- és növekedési formái, közös élettani és morfológiai sajátosságaik, a víz 

áramlási viszonyai és az élőhely vízutánpótlása képezte. Ezek alapján különítettük el az áramló 

vizekre jellemző -, az állóvizeken belül, a szikes- vagy szikesedő, a lápi és a mocsári élőhely-típusokat. 

A Trapa-dominanciájú élőhelyek a mocsári élőhely-típushoz tartoznak. A feltöltődési szukcesszióját a 

mocsári sorozatba tartozó asszociációk alkotják. A Trapa-dominanciájú élőhelyek kivétel nélkül 

therophyta, erős zavarást és bőséges erőforrásokat igénylő, ruderális és inváziós fajok alkotják. 

Kutatásaink során tíz Hármas-Körös menti holtág hidrobotanikai vizsgálatát végeztük el. A felmérések 

Kohler-módszer szerint történtek. A kiértékelést klasszifikáció és Fő Koordináta analízis segítségével 

végeztük el. A vizsgált holtágak eltérő feltöltődési állapota lehetőséget biztosított az élőhelyek faji 

összetételének vizsgálatára, feltöltődési szukcessziójának nyomon követésére. Eredményeink 

támpontot adnak a mocsári élőhelyek rehabilitációjához, természetvédelmi kezeléséhez. 

 

 

 

 

Bevezetés  

A Trapa-dominanciájú élőhelyek az eutróf állóvízi társulásokat magába foglaló 

funkcionális csoporthoz tartoznak, melyek szukcessziója a mocsári szukcesszió sorozat részét 

képezi. Az élőhelyek tápanyag-ellátottságának és halobitásának mértéke jelentős szerepet 

játszik az egyes társulások karakter fajainak tömegességében, és bizonyos mértékű 

különbséget mutatnak a termőhely-igényében. Az 1. ábrán megfigyelhető hogy, az azonos 

élőhely-típusba (funkcionális csoportba) sorolható fitocönózisok fajösszetételük alapján, pl. 

az eutróf állóvizekre jellemző Lemnetum minoris vagy Ceratophylletum submersi társulások 

tömegesen, inkább a tápanyagban gazdag eutróf enyhén szikesedő termőhelyeken fordulnak 
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elő, tehát egyfajta „átmenetet” képviselnek az eutróf- és a szikes vagy szikesedő állóvizű 

élőhely-típusok között. A csoportot kivétel nélkül egyéves (hydro-therophyta), r-stratégista 

inváziós fajok alkotják, ezért az élőhelyeken – társulások karakter fajainak termőhely-

igényeit figyelembe véve - általában magas borítási /egyedszám értékkel lehet azokat 

jellemezni. Élénk dinamikájú társulások, melyek állományai évről évre számottevő 

különbségeket mutatnak a záródás, a horizontális mintázat, foltosság, zonalitás 

tekintetében, melyet többek között a víz mozgási viszonyai, hullámtéri holtmedreknél az 

elárasztás időtartama, a víztest leülepedő hordalékának mennyisége, víz mélysége (stb.) 

határozzák meg.  A termőhely vízellátottsága szempontjából az állandó vízborítást igénylik, 

vízszint-ingadozással szemben nem érzékenyek, oxigén rétegzettség nem figyelhető meg 

(Szalma 2003, Mesterházy és mts (2011). 

 

 
1. ábra: Vízinövény-társulások funkcionális-csoportok szerinti csoportosítása, feltüntetve 

azok „átmeneti” csoportjait is. Az ábrán a piros kör szemlélteti az eutróf állóvízi funkcionális 

csoportba való tartozást. 

 

Mintaterület 

Kutatásaink során hét Hármas-Körös menti, különböző feltöltődési stádiumban lévő, 

jelenlegi vagy valamikori Trapa-dominaciájú holtág hidrobotanikai vizsgálatát végeztük el. A 

vizsgált területen további három holtágat teljes feltöltődésük vagy növénymentességük (vízi 

élőhely) miatt nem értékeltünk. A felméréseket 2015. június –júliusában végeztük el. Az 

Iriszlói Holt-Körös esetében lehetőségünk volt korábbi (2009. őszi) felmérési adatokkal 

összevetni az aktuális (2015-ös) kutatási adatokat. 
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A felmért Hármas-Körös holtágai, folyásiránynak megfelelő (ÉK-DNY) irányban a 

következők (Pálfai 2001): 

Bal part, hullámtéri holtágak: 1. Brenazugi Holt-Körös (46°48'27.73"É, 20°14'18.60"K), 2. 

Malomzugi Holt-Körös (46°47'51.80"É, 20°13'44.10"K), 3. Iriszlói Holt-Körös (46°47'4.12"É, 

20°13'22.68"K), 4. Névtelen_2 Holt-Körös (46°45'27.41"É, 20°12'11.87"K). 

Jobb part, hullámtéri és ártéri (mentett oldali) holtágak: 5. Névtelen_1 Holt-Körös 

(46°45'37.14"É, 20°11'39.64"K), 6. Névtelen_3 Holt-Körös (46°45'21.83"É, 20°11'22.53"K) ez 

előbbihez ártéren kapcsolódik 7. Rácz Holt-Körös (46°45'19.38"É, 20°11'0.78"K) (lsd. még 6. 

ábra). 

 

Módszerek 

A vizsgálatok kiterjedtek: 

1. Vízi- és mocsári növények élet- és növekedési formáira (Raunkiaer, 1907, 1937, Klimeš et 

al. 1997., Szalma, 1998/a/b, Szalma 2003., 2007,) 

2. Élőhelyek vizsgálatán belül: Élőhelyek fajösszetételére (Szalma 2003). Kohler-módszer 

szerint feldolgozására (Kohler 1978, Kohler és Janauer 1995, Szalma 2003.) 

A vizsgált élőhelyeket a fajösszetételük szerint definiáltuk továbbá funkcionális 

csoportba való besorolásuk után társulásaik körét meghatároztuk (Szalma és mtsi., 

2011/a, b, Szalma 2003. 2005, Mesterházy és mtsi., 2011). 

3. Vizsgálataink előzetesen kiterjedtek a vizsgált élőhelyek földtani szerkezetének geofizikai 

vizsgálatára, - (Bouguer-anomália térkép segítségével (Kiss 2006/a.b., Kiss 2007, Kiss és 

Szalma 2007), Gravitációs anomália lineamens térkép (Kiss 2006/a.b., Kiss és Szalma, 

2007, Szalma és Kiss 2009)) -, és hidrogeológiai rezsim jellegére (Tóth 1962, 1963, Almási 

2001, Tóth és Almási 2001, Kiss és Szalma 2007). 

4. Adatfeldolgozás: Térinformatikai modell ArcView GIS, Többváltozós statisztikai 

módszerek segítségével: Főkoordináta-analízis (PcoA) (Podani, 2001). Továbbá CORINE 

felszínborítás- (Coordinaton of Information on the Environment) és az AGROTOPO 

adatbázisok térinformatikai adatait használtuk fel az elemzések során. 

 

Eredmények 

A vizsgált holtágak különböző stádiumú feltöltődési állapotban voltak. Korábbi adatok 

alapján mindegyik holtág szentély jellegű Trapa-dominanciájú, eutróf állóvízi funkcionális 

csoportba tartozott. A feltöltődési állapotuktól függően az egyes élőhelyek fajkészletük 

alapján bizonyos mértékben hasonlók, de fiziognómiájukban, a fajok dominancia 

viszonyaiban eltérőek voltak. A statisztikai elemzések további érdekes eltérésre hívták fel 

figyelmünket, melyet a 2. ábra szemléltet. Az ábrán megfigyelhető, hogy a jobb és bal part 

felvételei az ordinációs térben elkülönülnek egymástól. Ennek okát az adatok feldolgozása 

során a CORINE és az AGROTOPO adatbázisok segítségével tudtuk magyarázni (6. ábra). 

A különböző feltöltődési stádiumok,- mivel a vizsgált élőhelyek ugyan ahhoz a funkcionális 

csoporthoz tartoztak -, lehetőséget biztosítottak a feltöltődés egyes lépéseinek, azaz a 

feltöltődési szukcesszió irányának dokumentálására. Megfigyelhető volt, hogy a jobb és a bal 
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part élőhelyei eltérő szukcessziós irányt vettek fel. A 3. és 4. ábrák mutatják be a jobb és a 

bal part mentén elhelyezkedő holtágak Kohler módszer szerinti felvételezések eredményeit 

(Kohler und Janauer, 1995), illetve adott élőhely, társulás viszonyait. 

 
2. ábra: A mintavételi helyek botanikai felvételeinek főkoordináta- analízise (PCoA), 

(koefficiens Ruzsicska). A kék nyíl a feltételezett feltöltődési szukcesszió irányát mutatja. 

 

A 3. ábra a jobb part mentén elhelyezkedő holtágak hidrobotanikai felméréseinek 

eredményeit mutatja be. A feltöltődés kezdeti stádiumát a Rácz Holt-Körös képviseli, rá 

jellemzően nyíltvíz dominancia a jellemző, fajok csak szálanként fordulnak elő. A következő 

stádiumot a Névtelen-1 Holt-Körös képviseli, tipikus hydro-therophyta és therophyta 

életformájú állományaival. Jellemző társulásaik: Trapetum natantis, Lemnetum minoris és 

Oenanthion aquaticae. A Névtelen-3 Holt-Körös esetében a feltöltődési folyamatok 

előrehaladottak, a holtág arculatát a jellemzően geophyta életformájú fajok társulásai 

alkotják, ezek: Butomo-Alismatetum és Typhetum angustifoliae. 

A 4. ábra a bal parti holtágak közül kettő típusosnak tekinthető állapotát mutatja be. Az 

Iriszlói Holt-Körös esetében therophyta (Th) és hydrotherophyta (HyTh) életformájú fajok 

magas borítási dominanciája jellemzi az élőhelyet, a partszegélyen zonálisan már 

megjelennek a geophyta növényállományokkal. A Brenazugi Holt-Körösben a vízi növényzet 

már csak foltokban figyelhető meg. Uralkodó társulásainak fajai nagytöbbségben 

geophyták(G). A holtág arculatát meghatározó társulások: Bolboschoenetum maritimi, mely 

társulás enyhe szikesedésre utal, Sparganietum esercti és a Caricetum gracilis társulások még 

pangó víz jelenlétét indikálják. 
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3. ábra: A Hármas Körösök jobb part mentén elhelyezkedő Rácz Holt-Körös, a Névtelen 1- és 

Névtelen 3 Holt-Körösök Kohler módszer (Kohler, 1978) szerinti cönológiai felvételezésének 

elterjedési-diagramjai, feltüntetve az élőhelyek jellemző növénytársulásait is. A kék nyíl a 

hipotetikus feltöltődési szukcesszió irányát mutatja 

 
4. ábra: A bal parton található Iriszlói Holt-Körös és Brenazugi Holt-Körös Kohler módszer 

(Kohler, 1978) szerinti elterjedési-diagramjaik, és a jellemző növénytársulásaik. A kék nyíl a 

hipotetikus feltöltődési szukcesszió irányát mutatja. 

 



 

  

 
  

 

INTERDISZCIPLINÁRIS TÁJKUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN 
A VII. Magyar Tájökológiai Konferencia Tanulmányai 
Szeged, 2017. 05. 25-27. 

 

550  Szalma et al.: Trapa-dominanciájú élőhelyek feltöltődési szukcessziója … 

Az Iriszlói Holt-Körös cönológiai adatait külön is értékeltük, ugyanis lehetőségünk volt 

korábbi (2009. őszi) felmérési adatokkal összevetni az aktuális (2015-ös) kutatási adatokat. 

Az Iriszlói Holt – Körös 2009-es és 2015-ös botanikai felvételek főkoordináta- analízisének 

(PCoA) eredményét az 5. ábra mutatja be. Az ábrán megfigyelhető, egyrészt különböző 

időpontok felvételeinek az elkülönülése, másrészt adott időponton belül is az élőhely 

heterogenitásának megfelelően különülnek el a cönológiai felvételek pontjai. Az előbbi 

magyarázata a holtág átöblítődés hiányából származó kiszáradás. A másik esetben a nem 

egyenletes feltöltődés során kialakult „hosszanti zonációt” figyelhetjük meg. A szukcesziós 

folyamatok iránya a fenti esetben eltérő akár több irányt is felvehet. Az ábrán 

megfigyelhető, hogy a holtág kiszáradását követően rögtön Nanociperion, iszapnövény-

társulásokra jellemző therophyta (Th) fajok dominanciája volt megfigyelhető. Társulásai: 

Cypero-Juncetum bufonii, Polygono-Eleocharietum ovatae. 

 
5. ábra: Iriszlói Holt-Körös két idősíkban (2009, 2015) történt mintavételi helyeinek 

főkoordináta- analizise (PCoA). 

 

Az 2. ábra bemutatta, hogy az általunk vizsgált holtágak elkülönülnek jobb és bal partra 

az ordinációs térben. Ennek magyarázatát szemlélteti a 6. ábra. Az ábrán CORINE 

felszínborítási térképen mutatjuk be a vizsgálati helyek valós térben való elhelyezkedését, 

továbbá adott élőhelyek közvetlen közelében lévő területhasználatát. Megfigyelhető, hogy a 

Hármas-Körösök ezen szakaszának jobb partján szikes legelők találhatók, talajuk mélyben sós 

réti csernozjom és réti szolonyec. A Folyó bal partján kis és nagytáblás szántóföldek vannak, 

talajuk réti öntéstalaj. A fentieket, ha geológiailag értelmezzük, akkor elmondható, hogy a 

vizsgált folyószakasz a makói- mélyszerkezeti árok É-i peremén helyezkedik el. Ha 

hidrogeológiai szempontból értelmezzük, akkor elmondható, hogy a szikes legelők kiáramlási 
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területen találhatók. A fenti értelmezések alapján megállapítható, hogy a folyó jobboldali 

holtágai akár folyamatosan, vagy időszakosan kommunikálhatnak szikes vagy szikesedő 

talajvízzel (Bornett, et all. 1995), ezt indikálják a holtágakban megjelenő Bolboschoenetum 

maritimi és Lemnetum minoris társulások is (Szalma és Kiss 2006). Feltöltődési 

szukcessziójuk feltehetően a szikesedő mocsári szukcessziót követheti majd. 

 
6. ábra: A vizsgált terület CORINE felszínborítási térképe, (Nomenklatúrájuk: 2.1.1.1 

Nagytáblás szántóföldek, 2.1.1.2 Kistáblás szántóföldek, talajuk réti öntéstalaj (AGROTOPO). 

3.2.1.1. Természetes gyep fák és cserjék nélkül, 3.2.1.2. Természetes gyep fákkal és 

cserjékkel. Talajuk: Mélyben sós réti csernozjomok, Réti szolonyec (AGROTOPO)). 

 

Összegzés 

Dolgozatunkban 7 Hármas-Körös menti, különböző feltöltődési stádiumban lévő, jelenlegi 

vagy valamikori Trapa-dominanciájú holtág hidrobotanikai vizsgálatát végeztük el. 

Kutatásaink során a következő eredményekre jutottunk: 

A folyó jobb és bal oldalán talált holtágak növényzete elkülönül egymástól. Ezt a vizsgált 

terület geológiai és hidrogeológiai adottságaival magyarázhatjuk (Bornett, et all. 1995, Kiss 

2006/a, 2006/b, Kiss és Szalma, 2007, Szalma és Kiss, 2006, Tóth, 1963). 

A különböző feltöltődési stádiumban lévő élőhelyek lehetőséget biztosítottak a 

feltöltődés egyes lépéseinek, azaz a feltöltődési szukcesszió irányának dokumentálására. 

A szukcesziós folyamatok iránya a környezeti adottságoktól függően adott funkcionális 

csoporton belül is akár több irányt is felvehetnek (lsd. 1. ábra). 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az élőhelyek regenerációs potenciálja jó, azaz 

rehabilitációjuk könnyen kivitelezhető, mivel fajaik hydrotherophyták és vagy therophyták. 

Az élőhelyek vízutánpótlása felszíni vizekből történik. Bizonyos állományok eltűnését 

eredményezheti az átöblítés hosszabb idejű elmaradása és túlzott szennyezése, az élőhely 

intenzív hasznosítása vagy az élőhely kiszáradása. Tápanyag feldúsulás következtében 
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bizonyos fajok (Lemna, Spirodela, Wolffia, Ceratophyllum) vegetatív szaporodás 

sebességének mértéke és /vagy tömegprodukciója növekszik. Vegetációs periódus végén 

történő élőhely kiszáradás, bizonyos fajok eltűnéséhez vezethet (Mesterházy és mtsi., 2011). 
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