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1. BEVEZETÉS

A hazai természetvédelem a yO-es évek kezdete óta erő
teljesen fejlődött. Ma 459 ezer ha védett területünk van 

az országos Természetvédelmi Hivatal, majd 1977-től az 

Országos Környezet - és Természetvédelmi Hivatal munkájá
nak eredményeként.
Ezek gerincét 3 nemzeti park és 29 táj védelmi körzet al
kotja. A közeli jövőben még további llO ezer ha védetté 

nyilvánítására törekszünk. I99O után azánban már csak 

jelentéktelen területi változások várhatók.

A ma 31,5 ezer ha területű Kiskunsági Nemzeti Parkot I975- 

ben alapították. 6 különálló egységből áll, ezek egyike 

vizsgálati területem, az izsáki Kolon-tó (1-2. ábra).
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I Л. A TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK KUTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE

Természetvédelmünk egyik fealdata a védett területekre 

vonatkozó korábbi tudományos kutatások eredményeinek 

összesítése, a hiányzó adatok folyamatos gyűjtése és 

értékelése. A természettudományi alapkutatások

- biztosították az ismeretanyagot a védett területek 

jó elhatárolásához;
- lehetővé teszik a védett területek változásainak fo

lyamatos vagy szakaszos ellenőrzését;
- adatokat szolgáltatnak a viszonylag zavartalan és 

a nem védett területek állapotának összehasonlítá
sához;;

- eligazítanak a gyakorlati természetvédelmi munka 

vitás kérdéseiben.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán kezdettől olyan 

vélemény alakult ki, hogy ha alapitó határozatunk szel
lemében kívánunk eljárni, akkor munkánkban a geoszférát 

a bioszférával egyenértékű, azzal szerves egységet alko
tó "tevékenységi területnek" kell tekinteni. Egyrészt a 

tágan értelmezett földrajzi környezet védelme nélkül le
hetetlen a rajta élő növényi és állati életközösségek 

megóvása, másrészt a nemzeti park földtani képződményei, 
sajátos felszíni formakincse, talajai és vizei önmaguk
ban is számottevő természeti értéket képvisel(hét)nek.

Ennek ellenére ezeket a szempontokat, a természetvédelem
mel hivatásszerűen foglalkozók közül is sokan hajlamosak 

- talán nem is tudatosan - mellékesnek tekinteni,jól lehet 

e körben mindenki az ökológiai szemlélet fontosságát han
goztatja.

3
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A Kiskunsági Nemzeti Parkban megalapítása óta számos ku- 

tatóintézet és egyetemi tanszék folytatott, illetve je
lenleg is végez tudományos tevékenységet. A feltáró mun
kában élenjáró intézmények: a József Attila Tudományegye
tem Földtani és Őslénytani Tanszéke, a Talajtani és Ag
rokémiai Kutató Intézet, a Környezetvédelmi Intézet, az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrendszer tani és Öko
lógiai Tanszéke, a József Attila Tudományegyetem Növény- 

valamint Állatrendszertani Tanszéke, a Természettudomá
nyi Muzeum Növény- és Állat tár a.

A természetvédelmi munkában is útmutatást nyújtó tudomá
nyos tevékenység szerepe tovább nőtt a nemzeti park több 

mint kétharmadát felölelő Kiskunsági Bioszféra Rezervátum 

létrehozásával (Igyg).Az UNESCO támogatásával elindított 

Ember és Bioszféra .(MAB) program ugyanis a védelem és a 

környezeti rendszerek kutatásának egységét hangsúlyozza.
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1.2. A VIZSGÁLATI TERÜLET КIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Számos fontos szempont indokolja azt, hogy munkám tár
gyául az izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani 

vizsgálatát választottam.

I.2I. A mocsarak és lár>ok védelme, mint nemzetközi kö
vetelmény

Az utóbbi évszázadban világielenség a mocsarak, vizálllá- 

sos síkvidéki területek lecsapolása, a tőzeges lápterüle
tek és mocsarak átalakulása. A lecsapolások nyomán megvál
tozott e területek morfológiája. A tőzeges üledékeket ma
radandó változások (defláció, tömörödés, kiégés) érték. 

Ezek a beavatkozások számos országban a tőzeges mocsarak 

megszűnéséhez vezethetnek. Hazánkban teljesen eltűnt az 

Ecsedi-láp, a Kis- és Nagy-Sárrét, s alig emlékeztet ere
deti állapotára aKis-Balaton, a Nagyberek, a Fejér megyei 

Sárrét, a Hanság, vagy a Duna-Tisza közi Vörös mocsár.
Magyarországon a mocsaras területek hasznosításában a Ny- 
európai (főként É-németországi) példát követték. Ott a 
kisebb lápok, mocsarak telkesítésével kiváló termőképes
ségű területekhez jutottak. Rövidesen jelentős vagyoni 
különbségek alakultak ki: a lecsapolt területek telepesei 
(moorbauern)meggazdagodtak, mig a homoki gazdálkodók 
(geestbauem) többségében szegényparasztok maradtak (Treitz 
P. l93V-
A lecsapolt mocsár = jó termőföld egyenlet azonban túlsá
gosan leegyszerűsített. Figyelmen kívül hagyja egyebek kö
zött, hogy mig É-Németország éghajlata hűvös, párás, at
lanti jellegű, addig Magyarország legnagyobb részén kon- 
tinentális.
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Hasonlóan nagy gondunk, hogy annak idején a lecsapolt te
rületek és környezetük agrogeológiai saj át osságaival 
(vastag karbonátiszapos fekü,szikesedési hajlam, tápanyag
ellátottsági rendellenességek, a mocsarak helyi talajviz- 
és légnedvesség szabályozó szerepe) sem szásnoltak.
Mindezek együttesen vezettek a lelkesített mocsár terüle
teinken máig visszatérő gondokhoz.

A lápok és mocsarak tehát nagyértékű nyersanyaglelőhelyek, 

telkesitve termőterületekké vál(hat)nak, környezetükre 

kedvező hatást gyakorolnak, s ami számunkra a legfontosabb: 

jelentős természeti értékek hordozói is lehetnek. A mocsár- 

képződés és a vízrendezés kérdéseit e felismerések birto
kában hazánkban is sokkal komplexebb módon, biogeocönoló- 

giai szempontokat is érvényre juttatva kell vizsgálni.

A lápok, mocsarak védelmére és tanulmányozására lg>6y-ben 

angliai székhellyel 18 ország nemzetközi szervezet et(TELMA) 

hozott létre. A szervezet környezet- és természetvédelmi 

céljai azonosak az Országos Környezet- és Természetvédel
mi Hivataléval.

1.22. A Kolon-tó, mint jelentős természeti érték

A Kolon-tó hazánk egyik legnagyobb édesvizű mocsara. Sok 

beavatkozás érte, ám még mindig kevésbé maradandóan,mint 

többi nagy mocsarunkat.
Kérdés: a terület hidrogeológiai viszonyai hogyan befo
lyásolják a mocsá.r további sorsát? Eredményesek lehetnek- 

e azok a vizháztartási intézkedések, amelyek célja a Ko
lon-tó létének meghosszabbítása, s természeti értékeinek 

megóvása?
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l.23• Л Кolon-tó hátságperemi helyzete

д Kolon-tó a Duna-Tisza közi Hátságon, annak nyugati pe
reméhez közel fekszik (2. ábra). Medre közel észak-déli 

irányú, szemben a hátsági szikes tavakéval, amelyek med
rét a tavasszal uralkodó (munkaképes) északnyugati 

lek formálták, A tó helyzete tehát azt sugallja, hogy 

kialakításában nem a defláció volt a döntő. Ennek tisz
tázása segit(het)i a hátságperem és a Dunavölgy föld- 

történeti közelmúltjának megértését.

sze-

I.24. A Kolon-tó hiányos természettudományi ismerete

A Kiskunsági Nemzeti Park megalakulása előtt méltánytala
nul keveset foglalkoztak a Kolon-tóval és környezetével. 
Ezt a hiányosságot pótlandó a yO-es évek végén megkezdték 

a Kolon-tó kutatását, A József Attila Tudományegyetem 

Földtani és Őslénytani Tanszékének munkatársai lgyó-lgyg- 

ben a térség üledékföldtanát és hidrogeológiáját vizsgál
ták, Ennek részese voltam magam is, A tó florisztikai és 

növény tár sül ás tani vizsgálatát lgyy-lg80-ban (Tölgyesi l, 

lg8l), talajtani fel vételezését pedig Ig80-lg8l-ben 

(Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, lg82) hajtották 

végre. Munkámban felhasználtam e kutatások eredményeit is.
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1.3 . A DUm-TISZA KÖZE POSZT PANNON FE J LÖDÉSTÖRTÉNET l 
VÁZLATA

A Kolon-tó olyan táj, melynek önálló geológiai történe
te alig néhány ezeréves. Régebbi földtani múltjának át
tekintése ezért több okból is szükséges:

- a tágabb környezet üledékképződési viszonyainak isme
rete közelebb visz bennünket a vizsgálati területün
kön (tehát térben és időben elhatároltabb közegben) 

végbement folyamatok és jelenségek feltárásához és 

helyes értelmezéséhez;

- ezt az áttekintést a Kolon-tó hátságperemi helyzeté
ből következően nem szűkíthetjük le a Duna-Tisza kö
zi Hátságra. Ellenkezőleg: számunkra a Dunavölgy és 

a hátság közös és eltérő vonásainak vizsgálata, ma
ga az elkülönülés folyamatának ismerete az alap.

I.3I. A Duna-Tisza köze földtani fejlődésének alapvonásai

A Duna-Tisza köze földtani f ejlődésmenetét a f első-plio- 

céntől célszerű áttekintenünk. Az önálló plio-kvarter 

medencefejlődési szakaszon belül (Molnár Б. I973) - a 

legvastagabb, legkiterjedtebb hazai üledéktömegeket 

létrehozó tengeri, majd beltavi üledékképződéssel szem
ben - ekkor válik meghatározóvá a tervesztrikus szedi- 

mentáció. Ennek eredménye a Nagyalföld mai képe.

A pannon-1 enger t a Kárpátok szakaszos errtelkedése már a 

felső-miocénben elkülönítette a Ponto-Kaspi medencétől. 
A kiédesedő bel tónak gyenge lefolyása csalz a mai Vaska
pu irányában maradt.

4;-V 5^

fi szeged f 

f/ * îfi
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Mintegy 4,5 millió éve (a felső-pannóniai - felső-plio- 

cén határon) a rodáni hegységképződési fázisban, amikor 

a Kárpátok és középhegységek kiemelkedtek, a Maavar me
dence süllyedése is felgyorsult. Ennek eredményeként a 

legmagasabbra kiemelt és a legmélyebbre zökkent felső- 

pannóniai ossz letek szintkülönbsége több mint 1000 mé
ter. De a medence süllyedése sem volt folyamatos, sem 

pedig területileg egyenletesi szerkezeti vonalak mentén 

elkülönülve kiemelt rögök maradtak, másutt mélyebbre 

süllyedtek.

A relief energia megnövekedése nyomán a medenceperemeken 

dinamikusan változó folyóvizálózat alakult ki. A vízfo
lyások helyenként erodálták a felső-pannóniai üledékek 

egy részét. Ennél azonban sokkal kifejezettebb volt e- 

zek hordalékkúp-építése. A finomabb szemű agyagos, kőzet- 

lisztes állóvizi üledékeket a gyorsan előrenyomuló horda
lékkúpok durvább üledéklerakodásai fedték el.

A pannóniai medencefenék egyenlőtlen süllyedése miatt e- 

gyes helyeken (pl. a jászsági, körösi, dél-alföldi rész
medencékben) folyamatos üledékképződés tételezhető fel.
Az időszakosan magasabb helyezetű rögök területe, u- 

gyanakkor az erózió színtere. Az egymással folyóvízi 
összeköttetésben álló kisebb-nagyobb részmedencék saját
ságos fluviolakusztrikus rendszert alkottak (Szádeczky- 

Kardoss E, 1дз8). Fokozatosan kirajzolódtak az ős-Duna 

és az ős-Tisza - nehézásvány-összetételük alapján biz
tonságosan elhatárolható- vizrendszerei.

A hordalékkúpok üledékanyaga (általában) a medence bel
seje felé haladva több száz méterre vastagodik, ebben az 

irányban és alulról fölfelé egyre finomodik a kavicstól 

a finom kőzetlisztig.
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Ugyanakkor híven tükrözi a negyedidőszaki, nagyon erő
teljes kéregmozgások hatását: általános a ciklusos ki
feji ődés. A nagy, 60-180 m-es kéregmozgások okozta 

ciklusokon belül kisebb, egyre rövidülő, az árterek 

feltöltődési mechanizmusára, egyrészt a folyómedrek 

süllyedési eredetű eltolódására, másrészt meanderezé- 

sére visszavezethető szimmetrikus és asszimmetrikus 

ciklusok is megjelennek. Ezek jellegükből következően 

helyi el térjedésűek.

Az általánossá vált folyóvízi lepusztitó és felhalmozó 

tevékenységet kétségkívül befolyásolták a felső-plio- 

cén és különösen a pleisztocén ki imaingadozások. Sze
repüket mégis másodlagosnak tekintik a szerkezeti moz
gások hatása mellett (Franyó F. Ig80).

A Duna-Tisza köze döntő hányada az ős-Duna (majd a Du
na) működésének nyomait őrzi. Hordalékát kezdetben a 

mai Pesti-síkságon terítette szét. Később a Vecsés- 

Cegléd-Kecskemét irányába húzódó, majd dél felé fordu
ló, Sümeghy J. által kimutatott Dunai Szerkezeti Árkot 

töltöttt fel. Ebben az árokban a dunai lehordási öve
zetből származó üledék-Kretzoi M., Krolopp E. és Urban- 

csek ]. koradatait figyelembe véve - már a felső-plio- 

cén közepétől kimutatható.

A Dunai Szerkezeti Ároktól délnyugatra haladva a folyó
vízi akkumuláció egyre később kezdődik - a íelső-pliocén 

üledék pl. gyakran teljesen hiányozik (Franyó F. Ig80)-f 
és az üledékösszlet is vékonyabb. Ugyanakkor a Dunavölgy- 

ben csak a XIX.századi folyószabályozások zárták le a 

fluviolakusztrikus f ejlődési szakaszt. A Duna-Tisza közi 

Hátság viszont a negyedidőszak jelentős időszakában már 

nem a folyóvízi, hanem az eolikus anyagszállítás és fel
színi orrnál ódás helyévé lett.
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1,32. Д Duna-Tisza köze négyedidőszaki f öldtör téneté- 

nek vitatott kérdései

A Duna-Tisza köze földtanával több mint lOO éve foglal
kozó geológusok és geomorfológusok e pontnál Molnár B.
(I98O) szerint a következő alapkérdésekkel találták ma
gukat szemben:

- mennyi ideig folyt a Duna átlós irányban a Duna-Tisza 

közén és mikor foglalta el a mai alföldi Duna-völgyet?

- Mekkora a Duna-Tisza közi dunai hordalékkúp vízszintes 

és függőleges irányú kitérjedése?

- Milyen mélységközben helyezkedik el ez a hordalékkúp?

- Milyen az eolikus üledék szerepe a Duna-Tisza köze 

felépítésében?

A kérdésekre adott válaszok lényegében két nagy csoport
ra oszthatók.

I.32I. A Duna-Tisza köze a pleisztocén végéig fejlődő 

hordalékkúp

A Duna mai, észak-déli irányú szakasza egészen fiatal kép
ződmény. A hátság üledékanyaga tehát csaknem teljes vas

tagságában folyóvízi eredetű, a felszínét (esetleg new is 

folyamatosan fedő) futóhomok és löszösszletek viszonylag 

vékonyak , legfeljebb 2О-4О métert tesznek ki.
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Az álláspont képviselői: Barra J, (I839), Lám ]. (I846), 

Salamon F. (I876), Halaváis Gy. {I895), Treitz P.(I9O5), 
Scherf E. (1дз5), Sümeghy ]. (1дз8, lg44, I95O), Bulla 

B. (I95I, I953)* Pécsi M. (I95O, lg59* l9ó7)* Erdélyi M. 
(1-955* IgóO, I967), Urbancsek J. (1д6з), Rónai A. (lgÓ4 , 
I967), Franyó F. (I964, lg80), Borsy Z. (1965,1974).

Egyes részletkérdésekben véleménykülönbségek mutatkoznak:

- a Duna- hordái ékkúp-építő tevékenysége Sümeghy J. és 

követői szerint a pleisztocén legvégéig tartott. E 

szélsőséges állásponttal szemben Pécsi M. úgy foglal 

állást, hogy a Duna-Tisza közi Hátság csak a riss el
jegesedés végéig tekinthető folyóvízi akkumulációs 

térszínnek;

- az északnyugat - délkeleti irányú hátsági mélyedése
ket némelyek (Treitz P. nyomán) elhagyott folyómedrek
nek, mások (Marosi S., Pécsi M.) deflációs laposoknak, 

szélbarázdáknak tartják.

I.322. Nagy vastagságú eolikus üledékek a hátságon

Eszerint a Duna csak a günz-mindel inter glaciálisig fej
lesztette hordalékkúpját. A Kalocsai-süllyedék már ekkor 

kialakult, s fokozatosan ide helyeződött át a Duna főága. 
A hátsági eolikus ossz let többszörösen áthalmozott, leg
nagyobb vastagsága elérheti a I2O-I4O m-t is (3. ábra).

Az álláspont kiemelkedő képviselői és továbbfejlesztői: 

Szabó ]. (I8Ó2), Cholnoky J. (IglO), Miháltz l. (I947,
I95I953)* tingár T. (I953), Dávid P. (I955)* Mucsi M. 
(Igól, I963, Igóó), Molnár B. (Igól, Igóó, I972, I973), 
Kretzot M. (I972), Krolopp E. (1972).
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Az álláspont fejlődése itt is felismerhető: kialakítói 

- Miháltz l-ig bezárólag - a Dunát már a pleisztocén kez
detétől mai helyén képzelték el. Mai képviselői a günz- 

mindel időhatárt tekintik mértékadónak.

A két fő álláspont ilyen polarizált megfogalmazása dön
tően az eltérő módszer eredménye. Anélkül, hogy a véle
mények taglalásában elmélyednénk, az utóbbi koncepciót 

valljuk megalapozottabbnak, mert módszertana kif orot tabb, 
szemlélete földtani. Ennek alapján árnyalt, a tektonikai, 
üledékképződési, paleoklimátológiái részismereteket hézag- 

talanul ötvöző, s a rendre gyarapodó új ismeretek integrá
lására is alkalmas ősföldrajzi kép alakult ki.

I.33. A Kolon-tó közvetlen környékének földtani fejlődése 

1.331» A felső-pannonjai fekü

A Duna-Tisza köze középső része alatt a felső pannóniai 

felszín az általános képhez hasonlóan tagolt. Ugyanakkor 

a mély süllyedékek folyamatos üledékképződésével szemben 

itt különböző mértékben erodált, eredeti helyzetükből 

szerkezetileg is kimozdított díszkordancia-fel színekkel 

találkozunk (Franyó F. Ig80). A felső-pliocén kori és 

negyedidőszaki folyóvízi erózió vastag rétegösszletet 

pusztított le a feldarabolt, finomszemű pannóniai üle
déksorból. A fel színál okításában a Dunát megelőző,észak

■és a Dunántúlról érkező ősi vízfolyások eróziójá- 

val és üledékfelhalmoz ás óval is számolni kell.

felől
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Területünk alatt - kb. Kerekegyháza vonaláig - a pannó- 

niai összlet legnagyobb.része a dunántúli magas helyze
tű tábla erodált íelszinű folytatása, amely a Dunavölgy 

és a Hátság egy része alatt is északról dél (Budapest- 

Kalocsa-Baja) és nyugatról kelet (Duna-vonal-Kunadacs- 

Kerekegyháza) felé enyhén lejt, mindenütt durva folyó
vízi üledékkel fedve.

A magas, észak-déli irányú dunai partfalnál nincs elvet
ve a pannóniai képződménysor: az eróziós perem, amelyet 

a nyugat felé húzódó Duna preparált ki. Az eróziótól meg
kímélt pannon maradványszigetek a Tétel-halom és a Solti
halom, amelyek vastag kavicsos folyóvízi üledéksorokból 

emelkednek ki. Ugyanakkor a terület erős tektonikus i- 

génybevételét jelzi, hogy a felső-pannon fedőjét alkotó 

vörös agyagos szint a Tétel-halmon természetes feltárás
ból is ismert, a Solti-halmon azonban I5-2O m-es pleisz
tocén rétegsor fedi (Erdélyi M.lgóO).

A pannóniai üledéksör Kerekegyháza táján szakad le több 

lépcsőben Kecskemét, Hyárlőrinc és Tiszavölgy irányában. 

Valószínű, hogy a pannóniai felszint már a pannon-végi 

mozgások feldarabolták, ám a jelentős függőleges elmoz
dulásokat a felső-pliocén-pleisztocén kéregmozgások o- 

kozták (4. ábra).

I.332. A felső-pliocén ("levantei") földtani fejlődés

A kunszentmiklósi, kunadacsi és kerekegyházi fúrások 

feldolgozása alapján (Franyó F. I98O) feltehető, hogy 

а Ко Ion-tó környezetét teljes f első-pliocén üledékhi
ány jellemzi (5-ó.ábra).



Kecskeméttől keletre a nyárlőrinci túrás viszont már 
a felső pannóniai feküre eróziós diszkordanciával te
lepült rétegsort tárt fel 375-689 m között. Az össz- 
let döntően durvaszemcsés (homok, aprókavicsos zsinó
rokkal és szórt kavicsokkal), gyors süllyedésre és 
feltöltödésre utaló folyóvízi tevékenység eredménye, 
amely azonban alulról fölfelé finomodik és mind sűrűb
ben tagolódik. Felső szakaszának vastagabb közetliszt- 
rétegei, sőt tarkaagyag-jellegű képződményei tanúskod
nak a szerkezeti mozgások gyengüléséről, a lassúbb ü- 
ledékképződésről. A finomszemcséjű rétegek ártéri-ta
vi képződmények, a folyóvízi akkumuláció időszakos 
hiányát igazolják (Id. fluviolakusztrikus rendszer).
Az egész felső-pliocén rétegsor rossz osztályozottsága 
gyors leülepedést - hirtelen eséscsökkenést, a folyó 
(a Duna) szétágazását - valószínűsíti .Eenne I2-I3 dur- 
vább-finomabb szemcseösszetételű, IO-5O m vastag üle
dékciklus különíthető el, fölfelé ezek vastagsága is 
csökken (Rónai A. I972).
A Dunai-Szerkezeti Árok dél felé forduló szakaszán 
(Csonarád-Mindszént környékén) a felső-pliocén összlet 
tovább vastagodik: 75O-I2OO m között tárták fel a Ma
gyar Állami Földtani Intézet - fúrásai. Rétegsoruk a 
nyár lőrincihez hasonló. Ennek alsó 250‘m-es hányada 
kérdéses Duna-vizvidéki, felső 2OO métere a mai érte
lemben vett dunai üledék az ásványos szét ét el alapján 
(Molnár B. I975).
A f első-pliocén üledéksor kitérj edése nyugat felé nem 
pontosan ismert. Feltételezhető, hogy ebb 
ban szemcseanyaga durvább, összlete kevésbé tagolt, 
mint Nyárlőrincen, vastagsága is gyorsan csökken és 
Kecskemét környékén kiékelődik.

en az irány -

I.333. Negyedidőszak

A negyedidőszaki üledékösszlet Kunadacson 5I, Kerekegy
házán 89, Kecskeméten I95-24O, Nyárlőrincen 373, a Dél- 

Tisza-völgyben (Szentesen) 75О m. vastag.
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д Kolon-tóhoz közeli fúrásokból kimutatott vékony 

pleisztocén-holocén üledéksor közvetlenül a felső
pannon fekü erodált felszínére települ. A kunadacsi 

furásponton I0-5I m között kavicsos homokot harántol- 

tak. A 2,0 mm-nél durvább üledékaránya ebben a mély
ségközben 3-4О sulyszázalék. Ezzel szemben Kerekegy
házán 75 m fölött kavics-üledékkel nem találkozunk.
A csillámos közép- és durvahomokós kifejlődés 65-89 

m között jellemző, bár néhány vékony közbetelepülés
ben később is megjelenik.

A rosszul osztályozott durva folyóvízi üledékek tehát 

Кunadacson még a felszinközelben (10 m körűiig) , Ke
rekegyházán viszont már csak 65 m alatt jellemzők, 

Feltehetően mindkét rétegsor erősen hiányos a Kalo
csai -süllyedőkbe áthelyeződő dunai főmeder eróziójá
nak következtében. Efölött tartós deflációs hatásra 

utaló, fölfelé finomodó löszös futóhomok települt. A 

közbeékelődött közetlisztrétegeket csillámtartalmuk 

alapján Franyó F. ártéri képződményeknek, Molnár B. 
pedig nagy karbonát tartalmuk és települési viszonyaik 

miatt állóvizi üledékeknek tartja.

A negyedidőszaki eolikus jellegű üledéksor vastagsága 
Nyár lóri neen több mint llO m (Molnár B, IQ77).
A Tiszavölgyben a dunai folyóvízi üledékek között elő
ször 5OO m-ben, majd mind nagyobb gyakorisággal Tisza- 
vizvidéki ásvány együtt est mutattak ki a mikromineraló- 
giai vizsgálatok. A szentesi fúrásban I79 m-ben talál
kozunk utoljára dunai folyóvízi üledékkel. Efölött egé
szen a f elszinig dunai eredetű erősen koptatott eolikus 
és finomszemű tiszai folyóvízi üledékek váltakoznak 
(Molnár B. I975). Az eolikus üledékek -a Tiszától kelet
re csak kis távolságon követhetők (7.ábra).
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Az eolikus üledékek Duna-Tisza közi jelentős vastagsá
gára legujabban Borsy Z-nál (lg82) is találunk adato
kat, Borsy a Magyar Állami Földtani Intézet által mé
lyített jánoshalmi alapfurás üledékanyagát a felszín
től lló m-ig találta uralkodóan eolikus eredetű futó
homoknak, lösznek és azok átmeneteinek. Véleménye sze
rint azonban a szél szállította üledékeket a Mecsekből, 
vagy a Mezőiöldről származó folyóvízi szintek tagolják,
s - ahogyan ezt Erdélyi M, (Igóy) is állította - maga 
a vizsgálati térség is a Dunántúl délkeleti részének
folytatása, egészen a würm közepéig. A föltevés iga
zolására alkalmas mikromineralógiai vizsgálatokat 
nem végeziek.

A Duna-Tisza közi Hátság felszinének fejlődésében dön
tő tényezők a Kalocsai-süllyedők kialakulása, az eoli
kus tevékenység uralkodóvá válása és a klimatikus ha
tások, E tényezők dinamikus együtthatása időről-időre 

változtathatta a nyugati hátságperem földrajzi helyze
tét a középső pleisztocén óta (8,ábra).

A Dunavölgy és a Hátság határa ma megközelítően a lOO 

m-es szintvonal mentén húzható meg. Ettől a szintvonal
tól nyugatra számos kisebb, magasabb helyzetű, észak
nyugat-délkeleti irányú folt van, amelyekről korábbi 

vizsgálatok igazolták, hogy a pleisztocén végén még a 

Hátság részei voltak (Molnár В., Кúti L. Igyy).

A holocén elejének csapadékosabb éghajlata idején a Du
na árvizszintje megemelkedett. A folyó mellékágai észak- 

nyugat-felöl a buckasorok közé nyomultak rombolva, át
halmozva azok futóhomok- és löszanyagát. A dél , majd 

délnyugat felé forduló mellékágak ilym.ódon szélesítették 

a Dunavölgyet a Hátság rovására. így különül el a Hátság 

szél formálta fő tömegétől a Bikatoroki buckavidék is a 

Kolon-tavi Dunaág keletre vágódása révén (g.ábra).
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Szinte bizonyos, hogy a hát säe; per era hasonló elmozdulá
sa a korábbi int er glaciálisokban is bekövetkezett. Az 

eolikus és folyóvízi tevékenység hátságperemi kölcsön
hatásait azonban a ma rendelkezésünkre álló fúrási do
kumentáció alapján még nem lehet egyértelműen tisztáz
ni. A folyóágak oldalazó eróziója, különböző mértékű 

bevágódása:a szélhordía üledéksor esetenként teljes, 
máskor részleges átvágása, megint másutt folyóvízi ak
kumulációról tanúskodó üledékek szelvénye rajzolódik 

ki előttünk abból a kevés számú fúrásból, amelyek meg
felelő (legalább 3Ű-5O m) mélységűék és ugyanakkor meg
bízhatók is.

■

A Kolon-tó

■'*

-
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1.4. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

I.4I. Terepmunka

A Kolon-tó környékének részi et es földtani, vízföldtani 

és környezetföldtani feltárása a Kiskunsági Nemzeti Park 

szabadszállási, fülöpszállási és fülöpházi szikes tavai
nak vizsgálatát követte, A tó morfológiájának figyelem- 

bevételével három keresztszelvényben és egy hosszszel
vényben, összesen 54 fúrást mélyítettünk, A fúrások 

egymástól mért távolsága löü-óOO m között változik (2, 
ábra).

A szelvényekbe rendezett 10 vagy közel 10 m mélységű 

fúrásokból rétegváltásonként, de legalább fél méteren
ként kőzetmintákat gyűjtöttünk,

A furásminták makroszkópos-leirása során különös figyel
met fordítottunk a származási bélyegek (osztályozottság, 

karbonát- és csillámtartalom, redox-jelenségek), a paleo- 

ökológiai viszonyok (szervesanyag tartahnú üledékek mak
roszkópos bélyegei, eltemetett talaj szintek, Mollusca- 

tartalom) és a hidrológiai viszonyok közötti okozati 

összefüggések feltárásáre és jellemzésére. Megfigyelé
seinket és adatainkat értékeltük, de a teljes fúrási 

naplókat terjedelmük miatt nem mellékeljük.

A fúrások lemélyítésekor, azok szintezésére nem került 

sor. A földtani szelvények ellenőrzésekor azonban azt 

láttam, hogy a felszíni morfológia szerkesztéséhez hasz
nált 1:25 000 méretarányú topográfiai térkép domborzata 

nem megbízható. Ezért lg8l-ben elvégeztem a három kereszt- 

szelvény geodéziai (függőleges) felmérését, igy a szel

vények egyszerűsödtek.
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1.42. Laboratóriumi vizsgáljatok

A begyűjtött minták laboratóriumi vizsgálatának fő 

irányai ••

- üledékföldtan
- őslénytan (palinológia és Mollusca-fauna vizsgálat).

Az üledéktani vizsgálatok során a kőzet- és furásmin- 

ták szemcseösszetételét szitálással és hidrometrál ás
sál elemeztük. A karbonát tar talmat CaCO^-ra számítva 

mértük a C02 veszteség alapján. A tőzeges minták szer
vesanyagtartalmát izzitással határoztuk meg.

járainé dr.Komlódi Magda végezte el a palinológiai vizs
gálatokat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrend
szertani és Ökológiai tanszékén.

A Mollusca-f auna vizsgálatára szolgáltak a tó legjellem
zőbb pontjain mélyített 24 fúrás 2O an-ként vett mintái. 

Mintegy 60 ezer Mollusca-egyed 57 faja került elő az i- 

szapolt mintákból.

I.43. Táblázatok és grafikus ábrázolások

Táblázatosán és gráf ikusan is feldolgoztuk a terepi mun
ka és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. Megszer
kesztettük a fúrási szelvényeket, szemcseösszetételi 

összeggörbéket, karbonátprof Hókat, Mindezeket össze
vetve a rendelkezésünkre álló topográf iái térképekkel 

és légifelvételekkel, a kiegészítő geodéziai felmérés
sel, megszerkesztettük a Kolon-tavat jellemző kereszt- 

irányú (l-lll.) és hosszanti (IV.) földtani szelvényeket.
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Munkám részei még a feltárt üledéksor fosszilizálódott 

élővilágát értelmező Mollusca- és pollendiagramok is.

I.44. Az adatok értékelése

А Кdon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata ada
tainak értékeléséhez a forrásmunkákat célomnak megfele
lően válogattam, tehát nem csupán földtani, hanem geo
morfológiai, talajtani, botanikai, természetvédelmi 

munkákat is felhasználtam.

Ennek következménye, hogy e munka szerkezete és arányai 

mások, mint a földtani dolgozatoké. A feldolgozás inter- 

diszciplinális jellegű, mert a Kolon-tavat, mint biogeo- 

cönózist vizsgáltam, bár természetesen földtani szemlé
lettel. Utólag visszapillantva ezzel azt a veszélyt is 

vállaltam, hogy a dolgozat szerkezete fellazul.
Mégis úgy érzem, hogy a felhasználónak (a természetvéde
lemnek) ez a hiányt pótló, tehát legjobban hasznosítha
tó összefoglalás.
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2. A.KOLON-TÓ ÉS KÖRNYEZETE ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A Kolon-tó Györffy Gy. (Z95ÓJ szerint azonos a tiha
nyi apátságnak adományozott és az alapítólevélben 

(ZO55) említett Culun aqua (viz) nevű birtoktesttel, 
amelyet az lall.évi részletes lehatároláskor Colun 

vagy Colon stagnum (mocsár)-ként írnak le.
A tó nevének írásmódja a későbbi forrásokban is sűrűn 

változik. Az ly83.évi I.katonai térképezéskor Kolontó , 
a 1l,felméréskor (I856-6G) Kolun tó , a III.felmérés 

(I88I-83) alkalmával Kolozi tó néven szer evei a térké
pen. A század elejétől a 60-as évekig Kolomtó, azóta 

- visszatérve a régi elnevezéshez - Kolon-tó néven 

litik.
em-

Természetesen mi is az utóbbi, ma elfogadott név
alakot használjuk.
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2.1. FÖLDRAJZI HELYZETE

А Кolon-tó az északi szélesség 460 47’ és a keleti hosz- 

szúság lg°20* metszéspontján fekszik, Izsák nagyközség

től közvetlenül délnyugatra. Döntő hányadában növényzet
tel borított, sekély állóvíz. Már a Duna-Tisza közi Hát
ságon található, de alig 5-6 km-re annak nyugati peremé
től. A Kolon-tó mentén a legkevésbé éles a Hátsá.g és a 

Dunavölgy határa. (2.bár a)
Hátságperemi helyzeténél fogva hasonló fejlődéstör téne- 

tű terület, mint az ácsai turjánvidék vagy a kiskőrösi 

(teljesen kiszárított) Nagy-Csukás-tó .

A Kolon-tó északnyugat és nyugat felé a futóhomokos Bika- 

toroki buckavidékkel érintkezik, s itt élesen elhatároló
dik környezetétől. Nem igy délen, ahol a Kuliéri erdő kör
nyékén, meg - Csevigőd és Páhi irányában futóhomokos ,1 öszös 

felszínek váltakoznak állóvizi üledékekkel. Keleten foko
zatosan emelkedik a térszín az izsáki közi egelő és a Nagy
telek területén. Izsák nagyközség már egy keskeny, de hosz- 

szú északnyugat-délkel éti irányú homokos löszvonulatra te- 

lepült. Tovább kelet felé elszikesedett felszinü, részben 

löszös, részben állóvizi üledékekkel borított területek 

következnek. Északkeleten a mélyedések felszíne szintén 

állóvizi képződmény, de inkább tőzeges- kotus kifejlő
déssel. Ezek a hatalmas rétek (két évszázadon át haszná
latos nevük Kis János rétje) teremtenek összeköt tetést a 

Kurjantó-Nádasrét és a Kolon-tó között, pontosabban ma at
tól keskeny homokos löszvonulat, valamint mesterséges lé
tesítmények (müút, vasút) választják el.
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2.2. FELSZÍNALAKTANA

A Kolon-tó környezete a Duna-Tisza közi Hátságra jellem
zően tagolt. A védett területen és közvetlen környezeté
ben я felszinaláktani egység különíthető el:

- Vadas, .Uzovics telep, Bikatorok és Matyó (röviden: Bi
katorok) buckavidékei

- a Kolon-tó és mély környezet e;
- az izsáki homokos löszhát (lO.ábra).

2.2I• A bikatoroki buckavidék

A Bikatoroki buckavidék a Duna-Tisza közi Hátságtól fo
lyóvízi erózióval elszakított, szigetszerü futóhomok
vonulat , az úgynevezett első buckaraj egyik tagja. Hosz- 

sza I2, legnagyobb szélessége 4 km. Lszakon lealacsonyod
va alig különül el a szabadszállási Strázsa-hegy hasonló 

nagyságú homokvonulatától. nyugaton (Soltszentimre kör
nyékén) menetelesen emelkedik ki a Dunáménti-sikságból, 
a Kolon-tó felé viszont meredeken bukik alá. Legmaga
sabb pontja a Balti tenger szintje fölött 122,2 m-es 

Reveckei halom. A terület névadója a Bikatorok Ily,4 

m-es kettős halma. Közveti énül a Kolon-tó medre fölé 

magasodik.

A Bikatorok kőzetanyaga jól osztályozott apró homok.

A buckavonulat, mint nagyforma iránya észak-déli. A 

kisebb f el színálak tani egységekre viszovit már az észak
nyugat -délkeleti irány a jellemző.
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Ez az egész Duna-Tisza közén általános szabályszerűség 

annak következménye, hogy a szél munkája szempontjából 

aktiv tavaszi és nyár eleji időszakban az északnyugati 

szélirány az uralkodó.

A buckavidék*e a részben kötött homoki el színek formái 

jellemzők. Mélyen bevágódott szélbarázdák, közöttük 

éles maradékgerincek, nagy garmadák és kis számban pa
rabolabuckák teszik igen változatossá a felszínt. Ál
talánosak a I0-I5 m-es szintkülönbségek. A buckák nyelv- 

szerűen rányomulnak a l'olon-tóra, ezért a nyugati part 

jellegzetesen szaggatott.

2.22. A Kolon-tó és mély környezete

A Kolon-tó medre 
déli - (I7O0 - 35U0) irányú, egyenes vonalú, s erősen 

megnyúlt alakú. Medrének földtani szelvényében felismer
hető a folyóvízi, eolikus és állóvíz! időszakaszok egy
másra következése. A meder iránya a folyóvízi, a nyuga
ti part nyelvszerű homokfélszigetei az eolikus örökség 

részei. A tó ma a szélhordta periódusra következő álló
víz! fejlődési szakasz vége felé közeledik, telj esen el- 

mocsarasodott. Nyílt vízfelszínek csak foltszerűen, né
hány ha-os kiterjedésben találhatók rajta. Helyenként 

kisebb szigetszerű magaslatok tagolják.

A tó délnyugaton alig határolható el, csak alacsony és 

keskeny homokhát választ j a el a Dunamenti síkságtól. 
Feltehetően ez a hajdani Kolon-iavi Duna-ágnák a fő
meder felé visszatérő szakasza.
A tómeder kelet felé fokozatosan emelkedik, partvonala 

egyenes, lapos, kimunkál at lan.

amint arra már utaltam - közel észak-
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2.23» izsáki homokos löszhát

Északnyugati irányban szinte fél szigetszerűen nyúlik a 

Kolon-tó és az Izsáktól keletre fekvő szikes laposok 

közé. Eolikus akkumulációs térszín. Keresztmetszete 

teljesen részarányos, felszíne tagolatlan. Délkeleten 

fokozatosan simul a Hátság felszinébe. Hossza 4, szé
lessége 1-1,5 km, magassága Bf lüC-102 méter. Anyaga 

uPalkodóan homokos lösz, kisebb részben löszös homok, 
illetve alföldi típusú lösz. Jó felszíni feltárásai 

nincsenek. A hát északnyugati felét Izsák nagyközség 

foglalja el.

Szélbarázda és a ki fiívás végén kialakult garmada a 

bikatoroki buckavonulaton
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FELSZÍNI vizek2.3•

A Kolon-tó és környezetének vizraj zi formációját - ha
sonlóan a Nagyalföld többi részéhez - a természeti fo
lyamatokhoz mérhető nagyságrendű emberi beavatkozások 

érték. Ezért indokolt külön-külön át tekinteni a kétfé
le hatás következményeit.

2.3I. A természetes vizraj zi viszonyok

A Duna-Tisza közi Hátságon kevés a felszíni viz. Állan
dó természetes vízfolyásai, forrásai nincsenek. Sekély 

és többnyire időszakos állóvizei uralkodóan szél által 

formált medreket töltenek ki. A Kolon-tó ezektől elté
rően olyan nagykiterjedésű mélyedésben jött létre,ame
lyet a Duna munkált ki a pleisztocén-holocén határon, 
a szél pedig nem a meder mélyítésében, hanem ellenke
zőleg: a hajdani folyómeder fokozatos feltöltésében 

jutott jelentős szerephez.

A Kolon-tó a század eleji természetes állapotában - ha
sonlóan a Hátság többi tavaihoz - felszíni hozzá folyás
sal és lefolyással sem rendelkezett, Változó vizszintű 

és állandó vizű, de erősen feltöltődött, mocsarasodó tó 

volt. A 111.katonai felmérés (I88I-83) idején a tó te

rülete l5OO ha, ennek 4O %-a nyílt vízfelszín. A tó leg
mélyebb, északi részét nádas borította, középső harma
dában a nád között már sás faj ok is megjelentek, mig a 

sekély déli részen a zsombéksás alkotott kiterjedt ál
lományt. Fás növényzet egyáltalán nem élt a tóban.
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A Kolon-tó vízkészlete a vízgyűjtőről a tómeder felé 

szivárgó tál aj vízből és a tóielületre hulló csapadék
ból származott.

A Kolon-tó természetes vízgyűjtő területe megközelítően 

1Ю km2.

- Ezen belül a bikator oki buckák felszínének víznyelő
se és vizvezetése igen erőteljes, de vizraktározó és 

víztartó képessége kimondottan gyenge. A tó vízpótlá
siban alapvető fontosságú terület ez. A változatos 

domborzatú, a Kolon-tónál jóval magasabb helyzetű tér
ségben a talajvíz 2-7 méterre van a felszín alatt, a- 

mely a tavi üledékekkel összefogazodó futóhomok - köz
betelepüléseken folyamatosan a tómederbe szivárog.

- Az izsáki homokos löszvonulat üledékanyaga (ha eltekin
tünk annak változatos felszíni és felszín alatti tago
zódásától, mikroszerkezetétől)egyaránt jó víznyelő,víz- 

vezető, vizraktározó és víztartó képességű. A talajvíz 

itt magasabb helyzetű: 1-1,5 méterre már elérhető. A
tó tehát a keleti irányból is kaphat kisebb vizután- 

pótlást.

- A tó közvetlen környezetének szikesedő összemosott ü- 

ledéke gyengén víznyelő és vizvezető, ugyanakkor viz- 

raktározása, viztartása erős. Itt csak nagyobb csapa
dék után vagy a talaj fagyos téli hónapokban számolha
tunk igen kevés felületi lefolyással. Ebben a sávban

(és a Bikatorok peremvidékén) a Kolon-tó f elszinköze- 

li helyzetben állandósította talajvizsziniet, ami a 

rétgazdálkodás és a szőlőtermesztés számára kifejezet
ten kedvező feltételeket teremtett.
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A vízmérleget formáló éghajlati elemek közül a csapa
dék 5O éves átlaga 56О mm. Az egyensúlyi tófelületre 

hulló csapadék évente 4-5 millió m^-re becsülhető.

A téli csapadék jelentős része hó formájában hull le, 

amely átlagosan 40 napig marad meg. A nyári félév 

(IV-IX) 3OO mm-es csapadékátlaga mellett I5O mm körü
li evapotranszspirációs vízhiány jelentkezik. A talaj- 

vizkészletek kiegészülésére tehát csak a téli félévben 

van mód a tó környezetében.

Mindebből az következik, hogy hiába kedvező a vízgyűj
tő nagy részén a beszivárgás, a tó talaj viz-utánpótlás a 

- hasonlóan a tófelszinre hulló csapadékhoz - nem túl 

bőséges. így csakis sekély, ugyanakkor nagykiterjedésű 

tó-mocsár felület alakulhatott ki, számottevő évszaJzos 

ingadozással. Érzékeny biogeocönozis volt tehát ez.

2.32. A vízrajz változásai az utóbbi évszázadban

A Kolon-tó "életét" a századfordulóig szinte csak a ter
mészetes hatások befolyásolták. Azóta viszont erőt el 7 es 

vízügyi beavatkozások érték a tavat a következő időrend
ben (lI-I2.ábra)i

- IQ27-28. - a tó állandó'vizének levezetése a XV. (vala
mint а XV/a és a XV/b) csatornákkal az akkortájt elké
szült Dunavölgyi-főcsatornába. Ezzel megszűnik a lefo
lyástalan állapot. A tómeder felszabdalása a Felső- és 

az Alsó-Matyói töltéssel;
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- 1945-05* - я lecsapoló csatornák elhanyagolása, fel- 

iszapolódása, a terület fokozatos visszamocsarasodása;

- I9ŐŐ-72. - korábban autonóm vízrendszerek és mikroviz- 

gyüjtők összekapcsolása a Kolon-tóval az un. fennsi- 

ki vízrendezési terv szelleműében, a belviztározás ér
dekében. A csatlakoztatott vízgyűjtők: Ágas egyházi-rét - 

Orgoványi-rét-Csira-szék (a lll.övcsatornával), illet
ve Páhi, Csengőd és Кaskantyú mélyfekvésü területei (a 

XVlI.csatornán és mellékcsaiornáin keresztül). E mun
kálatok nyomán tehát a Kolon-tónák már van felszíni 
vízpótlási lehetősége;

- I973. - a Kolon-tó biztonságos vízszintszabályozásának 

megteremtése a kuliéri zsilip átépítésével;

а II.sz. övcsatorna és osztómű megépítése Izsák
tól keletre. Ezzel lehetővé válik, hogy a Kolon-tó fe
letti vízrendszer vizét szükség esetén a tó megkerülé
sével vezethessék a Dunavölgyi főcsatornába;

- Ig8l. - az Alsó-Matyói töltés megerősítése, magasítása 

természetvédelmi megfontolásból, a Kolon-tó északi fe
lének nagyobb vizboritottsága érdekében.

- Ip77*

A Kolon-tó 7elenlegi vízrajza2.33-

A Kolon-tó parivonala közepes vízállásnál а Вf. 96.3 m-es

szintvonal mentén jelölhető ki. A tó területe igy 85О ha, 
hossza Ó5OO m, szélessége északon még csak 85О m, déli 

harmadában lóOO m körüli.
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A tó maximális távozási szintjét a vízügyi szakemberek 

a Bf. gy.O m-ben határozták meg. A tár ózható víztömeg 

0,52 millió m2. A környezet morfológiai viszonyai miatt 

az elárasztott terület ilyenkor uralkodóan déli,kisebb 

mértékben keleti irányban haladná meg az átlagost. A 

maximális vízborítással II5O ha vizí elülettel, 8000 m 

hosszúsággal, s északon 880 m, délen 1.800 m szél esség
gel számolhatunk. ilyen mérvű feltöltésre azonban a 

rendszer kiépülte óta még nem volt mód.

A tómeder sekély,mélysége átlagos vízborítás esetén 

5О-6О cm, csak helyeviként haladja meg az l m-t, s leg
mélyebb pontja maximális tározási szinten sem (lenne) 

több lyO cm-nél.

A vázlatosan ismertetett vizimunkálatok nyomán a Kolon- 

tó közvetlen vízgyűjtője llO km2-ről I45 km2-re módosult, 
a lll.övcsatorna mentén csatlakoztatott területekkel 

együtt pedig meghaladja a 4OO km2-1.

2.34. A felszíni vizek minősége

А Кolon-tó vízminőségét az Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz
gatósáig és a Tál aj tani és Agrokémiai Kutató Intézet vizs
gálta. A szegedi VÍZIG tartamvizsgálatokat végzett Igyó. 
szeptember - így? .november ló-а között. Mintavét elre he
tenként került sor az Alsó-Matyói töltés átereszénél (l. 

táblázat.). A vizsgálatok szerint a tó vizének összes ol
dott anyagtartalma csekély, szélső értékei 3OO mg/l (ja
nuárban), illetve IlOO mg/l (októberben), mértékadó ér
téke 855 mg/l (Ig-lg.ábra).
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Kis Ш/ nagy Mg2+- tartalom, igen nagy összes kemény
ség jellemzi. A viz gyengén lúgos kémhatású, Mg - Ca - 

HCű^ típusba sorolható, (lg.ábra). Átlátszósága 

jó, színe az édesvizű mocsarakra jellemzően sárgásbar
na.

Az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság IgyS-ban egy al
kalommal megvizsgálta a vízgyűjtő Kolon-tó lelet ti ál
lóvizeinek (az Ágas egyházi-rét, az Orgoványi-réi és a 

Csira-szék) vízminőségét is. Ezek egymástól alig külön
böznek. Ugyanakkor 1000 mg/l fölötti az összes sótartal
muk, több a Na és a Sü^ tartalmuk, mint a Kolon-tó vi
zében. E tavak vízminősége jelzi környezetük előrehala
dottabb szikesedését (2.táblázat).

A Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet (TAKl jel.1982) 

egyszeri, IgSG-ban végzett vizsgálata során a csator
nákon be- és kifolyó vizek, valamint a tó különböző 

pontjainak viz-állapoíát hasonlították össze (3.táblázat). 

Véleményük szerint a tóba érkező és az onnan távozó viz 

kcinizmusában nem mutatható ki lényeges különbség.
Az adatokat alaposabban tanulmányozva viszont иду talál
tam, hogy a 11l.övcsatorna befolyásánál a N a/ és a Sü^~ 

tartalom számoitevően meghaladj a a csatorna kifolyásá- 

nál mért értékeket.

A Talaj tani és Agrokémiai Kutató Intézet tanulmányának 

további megállapításai:

- az átfolyó csatornák vizében megfigyelhető az oldott 

anyagok és a lebegtetett hordalék mennyiségi növeke
dése.

Cü
о
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Ennek várható következménye (a csatornák rendszeres 

működése esetén) az oldott anyagoknak a környező te
rületekről a Kolon-tóba szállítása, illetve (az oldat- 

koncentrációtól függően) azok területről való elszál
lítása (4.táblázat)^

- A minták nagyrészében jelentős a viz oxigénfogyasztá- 

sa. Ez a mocsári-lápi folyamatok, a szerves anyagok an
aerob bomlásának döntő bizonyítéka. Ugyanezt jelzik a 

vizsgált iszapminták oxidációs és redukciós viszonyait 

bemutató E^, r^, S2~ és Fe2+ adatok is. A redukciós 

viszonyok, a szerves anyagok anaerob bomlása köezepet- 

te tehát igazoltnak tekinthető, hogy a Kolon-tóban ma 

is folyik tőzeg-és kotuképződés (5.táblázat);

- A Kolon-tó eutrofizáiódását nagymértékben elősegíthe
ti, s az ezzel kapcsolatos kedvezőtlen irányú folya
matokat serkenti a nitrát - nitrit - és ammónia - 

rogén mennyiségi növekedése. Ezek dusulása részben 

természetes (szerves anyagok bomlása), részben mester
séges (a megnövelt vízgyűjtő egyes részein végzett 

nagyadagú műtrágyázás) hatásokra vezethető vissza.

ni t -
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2.4. A KOLON-TÓ KÖRNYEZETÉNEK TALAJAI

A Kolon-tó környezetében a talajtakaró kialakításában 

a talajképző kőzeteknek, a domborzatnak, a felszíni és 

felszín alatti vizeknek van meghatározó jelentősége. Az 

egyes termőhelyi típusok helyét és egymáshoz való viszo
nyukat erőtelj esen alakította az aktuális szabad vízfel
színnek az utóbbi évtizedekben történő gyakori ingadozá
sa, befolyásolása is (ló.ábra).

A talajok - a mozgó vagy nem régen megkötődött futóhomo
kot kivéve - közös jellemzője az igen erős hidromorf jel- 

leg (TAKl jel. I982). Ezek a hidromorf sor első tagjai, 

a következő toposzekvenszbe illeszthetők: állandó szabad
vízfelszín —időszakosan száraz tófenék—tőzeges láp
talaj kotus láptalaj lápos réti talaj 

laj. Itt a sor megszakad, mivel a szabályozott tóvizszint 

és igy a talajvizszint nem teszi lehetővé a réti talajok 

sztyeppesedését. E talajok j elentős, de a szabad vízfel
színtől tá.volodva egyre csökkenő szervesanyag készletnek, 
karbonát tartalmuk nagy, kémhatásuk gyengén lúgos (ó.táb
lázat ).

réti ta-

A terület nyugati, északnyugati részén összefüggően elő
forduló karbonátos futóhomok jellemzője a tagolatlan 

(vagy legfeljebb ráhordás miatt rétegzett) szelvény, a 

minimális felszíni humusz tar tál от, a jó osztályozottság 

és az enyhe kilugozottság, amely elsősorban a karbonát- 

eloszlásban mutatható ki.
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.A terület egyes részein a réti talajképződés szikese
dé s sei kombinálódott. Л helyenként jelentős nátriwnsó- 

tartalmú talajvíz hatása a talaj szelvényben közvetlenül 

vagy közvetve érvényesül. Ez a hatás Izsák község nyu
gati oldalán erősebb, itt réti szolonyecek és szolon- 

csák-szolonyecek fordulnak elő-, a terület délkeleti ré
szén gyengébb, itt az uralkodó talaj típus a szolonyeces 

réti talaj.

A terület fő tál aj képződési folyajnatai tehát a követke
zőképp összegezhetők:

- láposodás, tőzeg-és kotuképződés;
- réti talajképződési
- szikesedés és szik tel enedés
- a futóhomok megkötődése, lassú humuszosodása.

*

Homokpusztagyep és homoki erdőtársulások a bika
tor oki buckavonulaton
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2.5. A TERÜLET BOTANIKAI JELLEMZÉSE

A Kolon-tó és környezete botanikai jellemzése látszó
lag távol esik vizsgálódásunk tárgyától. Aktuálgeoló- 

giai - biogeocönológiai megközelítésben viszont szük
ségszerű a terület növénytakarójának vázlatos áttekin
tése, mivel annak múltbeli, jelenkori és várható jö
vőbeli állapota alapvetően befolyásolja az ottani üle
dékképződési folyamatokat is.

A Kolon-tó az utóbbi években folytatott céltudatos fel
tárómunka eredményeként florisztikailag és növénytársu- 

lástanilag jól feldolgozott (Tölgyesi 1. Ig8l). A te
rület: ilyen szempontból az élőhely típus oknak meg felelő
en változatos, faj gazdag. Az Eopannonicum flóravidékén 

a Colocense és a Praematricum flórajárások határán ta
lálható (ly.ábra).

A tótól nyugatra eső homokbuckás, aszályérzékeny terü
leten a természetes növénytakaró alapelemei a nyílt ho
mokpuszta- gyepek (homoki csenkesz túlsúllyal), a mély 

gyökérzetű, szárazságtűrő fafajok (boróka, galagonya, 
szürkenyár) bozótjai. A védett területen kívül mind 

kitérjedtebbek a telepített erdők (akác, erdei és fe
kete fenyő) a közel évszázados, de f elhagyót t szőlő- 

és gyümölcsültetvények helyén.

Az északról délfelé sekélyedő Kolon-tóban kevés a nyílt 

vizfelszin. A vizf elület et sűrű növésű, hatalmas nádas 

uralja, amelyet fehér- és szürkenyárral, valamint töré
keny fűzzel vegyes rekettye fűz csoportok szakítanak meg.
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Az Alsó-Matyói töltés alatt a rekettyés uralkodóvá vá
lik, majd a Nagy telek irányában (kelet felé) jó viz el lá
tású zsombékosba megy át. Szép zsombék sás-állomány ok 

másutt is gyakoriak, többnyire átmeneti jellegűek a ná
das és a magasabb térszínek növényzete között. Dél fe
lé tovább haladva sajátos felépítésű erdőt találunk, 

amelyben a 30-as években telepített nemesnyárak, fehér, 

szürke és feketenyár, s az amerikai kőris alatt is re- 

kettyés sűrűségek bújnak meg, érdekes átmenetet alkotva 

a fűzláp és a kőrises láperdő között.

Az erdőtől délkeletre és keletre kiszáradó láprétek,ned
ves kaszálók feküsznek. A hatalmas (km-eken át húzódó) 

kaszálók zöme a rendszer es műtrágyázás és legeltetés 

nyomán degradált, s néhol az évtizedekkel ezelőtti fel
törés nyomait viseli. A tómeder keleti oldal ávi, az Alsó- 

Matyói töltéstől északra fekvő réteken a szikes pusztai 

növényzet talajszikesedésére utal.

Botanikailag sokkal értékesebb kékperjés és réti csen- 

keszes növényzet diszlik a védett terület déli részént 
a Közös-erdő környékén, A korábban közbirtokos sági ke
zelésű Közös-erdő a Duna-Tisza közére jellemző, jó ál
lapotú magyar kőrises égerláp és az ebből kifejlődő 

tölgy-kőris-szil ligeterdő együttese. A terület érté
két tovább növeli az a két kisebb, értékes fajokban 

gazdag nádas, amely a rétbe ékelődik.
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2.6. A KOLON-TÓ XX.SZÁZADI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI

A Kolon-tó természetes fejlődését megtörték századunk 

erőteljes beavatkozásai. Nem kerülhettem el, hogy a 

legjelentősebbeket: a vízrendezést célzóákat külön,a 

vízrajz részeként is érintsem. Ezek lényegesen módo
sították a tónak és környékének vízrajzát. Lecsapolás, 
visszamocsarasodás, majd idegen vízgyűjtők összekötése 

a Kolon-tóval, a belviztározás lehetőségének megterem
tése, végül természetvédelmi célú vízügyi beavatkozások 

eredménye a mai hidrológiai állapot. A beavatkozások 

híven tükrözték a Kolon-tó elsődleges rendeltetésére 

vonatkozó nézetek gyakori módosulását.

2.ól. Ut és vasútépítések

A Kolon-tónak a századfordulóig észak felé természetes 

- bár csak rendkívül magas vízállások idején élő - ösz- 

szek.öttetése lehetett a szabadszállási Nádas-rét tel.
A Kecskemét-fülöpszállási vasútvonal (l8gs) és a Kecske
mét -duna földvári főút (Iggg) megépítése után ez az idő
leges kapcsolat megszűnt. A vasútvonal a tó északnyuga
ti, mintegy 20 ha-os sarkát is elkülönítette, ebben az 

irányban ma át er eszek biztosítják a viz szabad mozgását. 

A közlekedési vonalak építésének hatását ezzel együtt 

jelentéktelennek kell tekintenünk a többi beavatkozás
hoz képest.
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2.02. A tómeder mezőgazdasági hasznosítása

A Pest megyei Lecsapoló és öntöző Társulat a korábban 

erősen mocsaras, sokfelé vizboritott Dunavölgy 

rendezése, a szántóterül etek növelése érdekében I9I2- 

ben kezdte meg a Ounavölgyi főcsatorna építését.
A lOy km hosszú f őcsatorna 1929-re, a mell ékes atornák 

zöme a 30-as évek elején épüli meg. Ennek során csa
polták le a hátságperemi öblözetek állóvizeit, igy 

I927-28-tól a Kolon-tavat is.
A lecsapolás után kialakult állapotok első tudományos 

értékű vizsgálatát Treitz P, végezte el I93I-ben. 

Rövidítve idézem helyzetleírását és főbb megállapítá
sai t.
A tó K-i partján szikes legelők és kis szikes tócsák 

voltak a jellemzők, a Bikatorok környékén helyenként 

mozgott a futóhomok. A tavat keskeny zsombékos sáv ö- 

vezte, a tómedret a vízhiány miatt leromlott nádas bo
rította.
Treitz P. 7 fúrással, 3 szelvénygödörrel és a frissen 

tisztított csatornarézsűkét tanulmányozva tárta fel a 

tó agrogeológiai viszonyait. A mindenütt oxidálódott, 
kotusodott, zömmel kiégett (mert felgyújtott) tőzeg 

vastagsága ekkor még helyenként 2ОО-25О cm voltl 

A tipikus rétegsor: kotusodott, kiégett tőzeg;
fekete agyagos iszap (tőzegsár); 

fehér, száraz, tömött iszap 

(csapóföld); 
szürke iszap; 

szürke homok.

víz-
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Számos helyen át sem vágták a csatornákkal a vastag 

tőzegréteget, ami eleve kizárta a tó teljes lecsapo- 

lását, Treitz P. úgy vélte, hogy csak csapóföldes szán
tók nyerhetők a zsilipek megépül te, a csatornák továb
bi mélyítése és a teljes kiszárítás után is. Szántóföl
di kísérleteket Iggl-ig legfeljebb a tóparttal párhuza
mos lüü m-es sávban kezdtek. Ezek a talajok nagy Ug-tar- 

talmat a nedves, kotus talaj és a rövid tenyészidőszak 

miatt rendre sikertelenül végződtek.
A talgjvizszint drasztikus csökkenése súlyos helyzetet
teremtett a hagyományos földhasználati ágakban. A sző
lők és gyümölcsösök a tó közelében leromlottak, eseten
ként ki is pusztultak. Visszaesett a rétek és legelők 

szénahozama, a szikesedés térhódítása miatt pedig mi
nőségéből is veszített, visszavetve a tavat övező te
lepülések állattartását. Le kellett mondani a korábban 

alapvető jöv edelemforr ást jelentő nádvágásról, mert az 

legfeljebb alomnak volt alkalmas. A halászat teljesen 

megszűnt a tavon.

4 évvel a lecsapolás után Treitz P. így összegezte mon
dandóját: "Az ilyen rossz talajú területeknek a lecsa- 

polása tehát a gazdálkodásra nézve semmi haszonnal,ha
nem csak kárral járhat". Ezért j avasoltg a terület,mint 

víztározó hasznosítását - zsilipekkel szabályozott viz-r 

viszonyok mellett.
A nehézségek láttán az érdekeltek is kérték a régi ál-

1&&?А visszaélljtását, amire a lecsapoló társulat haj
landó is lett volna.
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A m.kir.Földtani Intézet azonban 1дз4~45~Ьеп a visz- 

szaállitás bizonyos akadályait állapította meg. 'Sig- 

mond E. és Herke S. pedig cáfolták, hogy a tófenék 

szikes és azt az addigi tapasztalatok ellenére hasz- 

nosithatónak tartották. Ezért a Földművelésügyi Mi
nisztérium elrendelt e, hogy végezzenek kísérleteket 

a Kolon-tó területén. Ezeket a szegedi székhelyű Ta
lajtani és Agrokémiai Kísérleti Állomás, valamint a 

Növénytermesztési Kísérleti sdlomás együttműködve 

szervezte Iggs-jg-ben (Prettenhof f er J., Somorjai F. 
I94O).

A kisériet eket a tómeder négy pontján állították be. 
Különböző agrotechnikai eljárásokat és növényfajtá
kat próbáltak ki. A kísérletek számunkra legfontosabb 

eredménye, hogy a tófenék a lecsapolás akkor már elő
rehaladott állapotában is csak rét- és legelőgazdál
kodásra volt igazán alkalmas. Fásításokat és szántók 

létesítését legfeljebb a magasabb területrészeken ja
vasolták, de több veszélyre hívták fel a figyelmet:

- az időszakos vízborítás eshetőségére (zsilipek 

hiánya!);
- a fokozott dér- és fagyveszélyre•,
- az égetések helyén fellépő tápanyagel látási rend

el lenességekre;
- a rendkívüli deflációs hajlamra, amely a rendsze

resen fellazított, felégetett, de növényzettel csak
időszakosan borított tőzeges felszint jellemzi.

A kísérleti állomás munkálkodása összességében nem 

volt eredményt elen. A 40-es évek derekára a Kolon-tó 

nagy részén csaknem eltűntek a zsombékosok és nádasok, 
helyt adva a rét gazdálkodásnak, délen pedig a telepi- 

■tett fűz-nyár- és kőris erdőknek.
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д háborús események és azt ezt követő évek azonban 

ismét új fordulatot hoztak. Elhanyagolták a csator
nák karbantartását, Az egyéni gazdákat sújtó intéz
kedések is hozzájárultak ahhoz, hogy I953-55. körül 

már ismét sás és nád boritotta az évről-évre jobban 

regenerálódó tavat,

A földművelésügyi Minisztérium nem nyugodott bele a 

változásba, A Budapesti öntözési és Talajjavitási 

Vállalat komplex meliorációs tanulmánytervet készí
tett a terület újrahasznosítására (Fekete A. et al, 
I955). fz a terv teljesen szabályozott vízviszonyok 

mellett a rét^és legelőgazdálkodást, valamint (délen) 

az erdők telepítését helyezte előtérbe, de számolt 

(északon) a helyi célokat szolgáló tőzegkitermeléssel, 

s. némi halászattal is,

A javaslatok kehát - bár bőségesebb adatbázisra épül
tek - nem sokban tértek el a 30-as évekétől. Megvaló
sulásukra végül is nem került sor. A Kolon-tó medré
nek mezőgazdasági hasznosítása napjainkra végképp le- 

került a napirendről.

2.63. A tőzegbányászat

A Kolon-tóban a lecsapolás utáni felmérés összefüggő, 
jelentős vastagságú kotus tőzegréteget mutatott ki
(Treitz P. I93I). Azóta lényegesen megváltozott a tő
zegréteg vastagsága (18.ábra). A véletlen vagy a ter
mészet "meghódít ása" érdekében okozott tüzek nyomán 

- főleg a terület déli, magasabb helyzetű részén - a 

tőzeg kiégett. Máshol a lecsapolás és az azt követő
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oxidáció következtében összeesett, elkotusodott, s je
lentős defláció is érte. A tőzeg összeesését I93I-55 

között átlagosan 3O cm-re, a kiégett helyeken pedig 

ennek kétszeresére becsülték (Fekete A. et al. I955).

A tőzeg bányászatát 1952-ben kezdte meg egy budapesti 

vállalat, később a Bács-Kiskun megyei Tőzegkitermelő 

és Talaj erőgazdálkodási Vállalat folytatta. Az üzem 

I2O főt foglalkoztatott.

A bányászat a tó északi, legmélyebb részén, a Felső- 

Matyói töltés két oldalán^a XV. és XV/b. csatornák kö
zött folyt. A megközelítően l km2-es bányaterületen 

helyenként 1,2-1,5 m vastag tőzeget termeltek ki. 

Eleinte kézi erővel, folyt a termelés, később marásos 

technológiára tértek át. A tőzeget bányavasuton szál
lították az izsáki vasúti rakodóhoz. A 2,8 km-es törzs- 

hálózat mellett szükség szerint repülővágányokat is 

fektettek.

Az ipari méretű tőzegkitermelést l059-ben szüntették 

meg a Kolon-tóban. A bánya megszüntetésének főbb okai:

- a tó lecsapoló csatornáinak feliszapolódása, elnö- 

vényesedése. Emiatt mind nehezebbé vált a vizszint- 

süllyesztés a bányagödrökben;
- a tőzeg- vagy inkább lápföld - gyenge minősége. A 

Kolon-tó tőzegkészlete kevéssé humifikálódott. Ás
ványianyag -tar talma magas (25-5О %) a folyamatos

futófoomok-hullás nyomán. Az igy kialakult nagy tér- 

fogatsulyú tőzeg vizfelszívó képessége kicsi (lOO g 

Kolon-tavi tőzeg átlagosan mindössze lOO cm^, maxi
málisan I4O cm3 vizet vesz fel az elfolyósodásig). 

Kedvezőtlen a tőzeg számottevő CaCO 

gas 17,9-8,4) pH értéke is;
tartalma és ma-
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- a kedvezőtlen szállítási költségek (a helyi felhasz
nálás elmaradt a kívánatostól).

A nagyüzemi tőzegbányászai megszűnését követően már 

csak alkalmanként termeltek ki tőzeget a helyi szö
vetkezetek a Felső-Matyói töltés északi, illetve az 

Alsó-híaiyói töltés déli oldalán.

2.64. A Kolon-tó, mini helviziározo

A Kolon-tó természetes talajvizszint-szabályozó és 

belviztározó szerepe a XV.csatorna és mellékcsator
nái kiépülte után megszűnt. Ennek hatásait részben 

már ismertettük. Az lg40~42~es nagy belvizek és azok 

szabályozatlan lezúdulása a Dunavölgyi-főcsatornába 

ismét felhívták a figyelmet a tározás fontosságára 

az arra alkalmas területeken.

A VIZITERV az 50-es évektől több terv-változatot dol
gozott ki a Kiskunság belvízrendezésére, s ezekben 

már számoltak a tározás lehetőségével. Az Ágasegyhá- 

zi-rét - Orgoványi-rét - Csira-szék - Kolon-tó össze
kapcsolását és egységes tározórendszerként való működ
tetéséi a 20-as évektől mérlegelték. Az első Kuliéri 

zsilip 1955-ben meg is épült, de a Kolon-ióban tovább
ra is a mezőgazdasági termelés fel tét eleinek megte
remtését tartották elsődlegesnek (Fekete A. et al I955J. 
A szándék és a valóság azonban egyre távolabb kerültek 

egymástól, a Kolon-tó mind jobban visszavadult, mígnem 

az I9Ó5-ÖS belvizes esztendő után a tómeder mezőgazda- 

sági hasznosításáról végképp lemondtak.



47

Az un. fennsiki térség vizrendezésére vonatkozó el
képzeléseket Bosznay M. összegezte (ll.ábra).
Igóó-ban új, véglegesnek elfogadott tanulmányt érvét 

állított össze, majd a VIZITERV kiviteli tervei alap
ján fokozatosan kiépült maga a tározó-rendszer. Elké
szült egyebek között a Kolon-tavat az Ágasegyházi-rét
tel, az Orgoványi-réttel és a Csira-székkel egybekap
csoló csatornahálózat a szükséges zsilipekkel együtt. 

Befejezték a Il.övcsatorna építését, amely megteremti 

annak lehetőségét, hogy az orgoványi öblözet vizei a 

Kolon-tó megkerülésével kerülj enek a Dunavölgyi-főcsa
tornába.

Az Ágas egyházi-rét - ürgoványi-rét - Csira-szék
lon-tó rendszer együttes tározókapacitása 20,57 millió 

3m°.

Ko-

2.65. A Kolon-tó védetté nyilvánítása

A Kolon-tó I975.január l. óta a Kiskunsági Nemzeti Park 

része, 1979-től pedig 

ségnek ez a szintje mindenképp új értéksorrendet terem
tett az itt végezhető tevékenységek között, első helyre 

emelve a természeti értékek megóvását. A terület öveze
ti beosztása megteremti a térmészetvédelem és a gazdál
kodás egymás melletti vrűködési kereteit:

- az un. magterületek lehetőség szerint mai állapotuk
ban megőrzendők. A puffer 1. övezetben lehetőséget 

látunk a lecsapó lás előttihez hasonló állapot vissza
állítására. Ezért ezeket együttesen fokozottan védett 

területként kezeljük, ahol csak olyan tevékenység foly
tatható, amely a védelmet szolgál ja (helyenként nó.dara- 

tás, rétek szükség szerinti kaszálása stb);

bioszféra rezervátum. A védeti-
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_ cl putter 11. övezetben - amely azonos az ál talánosan 

védett területtel - tágabbak a gazdálkodás lehető
ségei. A gyepek jelentős hányada mérsékelten műtrá- 

gyázható, üzemszerűen kaszálható, vagy legeltethető. 

Vetett gyepek azonban csak korábbi szántófoltok he
lyén képzelhetők el. Fakitermelés nyujtott-vágás
fordulóval végezhető, felújításnál a természetes 

felújítási módok, illetve a honos fafajok jöhetnek 

számításba. Nem végezhető tőzegbányászat.

A területen lg8l-ben sor került az Alsó-Matyói töltés 

magasítására és zsilip kiépítésére, A tervezés során 

jelentős mértékben támaszkodhattak a Kolon-tó akkor 

már feldolgozott üledékföldtani vizsgálati anyagára.

A vizkormányzás közelmúltban kezdeményezett módosítá
sa (magasabb vizszint tartása a Kuliéri zsilipnél) 
szintén a természeti értékek védelmét szolgálja, de 

meggyőződésünk szerint a gazdálkodásnak is előnyös.
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3* Д KOLON-TÓ TERÜLETÉN VÉGZETT FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNY-
TANI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

3.1. A JELLEMZŐ ÜLEDÉKTl FllSOK ÉS TELEPÜLÉSI VISZONYAIK

A Kolon-tó területén a fúrásokkal feltárt lO m-es ré
tegsor négy üledéktipusba sorolható:

- folyóvízi üledékek;
- semlyék üledékek;
- tavi üledékek;
- fut óhomok.

3.II. Folyóvízi üledékek

A tó alatt finom és durva kőzetliszt a legidősebb kép
ződmény. Ezeket az Alsó-Matyói töltés mentén mélyített 

ll.számú szelvény tárta fel legjobban (2l.ábra). E szel
vény fúrásai a tó nyugati oldalán és legmélyebb - közép
ső - részén mindenhol finom kőzetlisztet értek el, a 

keleti oldalon viszont durva kőzetliszt az uralkodó. A 

kőzetlisztes összlet a szelvény mindkét végén aprószemű 

homokban ékelődik ki. Ez a homok szemcsealák-vizsgála- 

tok tanúsága szerint eolikus szállítású.

Az I.sz. (Felső-Matyói töltést kisérő) szelvény szintén 

elérte a finom kőzetlisztet, de annak kiékelődéséi nem 

tudtuk rögzíteni a szelvény rövidsége miatt (гО.аЬга).
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A lll.sz. (az Izsák-Páhi községhatárra telepített) 
szelvényben csak a legkeletibb, a 3I.sz.fúrás ért el 

durva kőzetlisztet - tisztázatlan települési viszo
nyok között (25.ábra). Valószinüsithető azonban,hogy 

itt a kőzetlisztes összlet már mélyebben van, mint a 

l. és ll.sz. szelvényben. Az észak-déli irányban te
lepített IV,sz. szelvény 38, 37, és 4.fúrásai finom 

kőzetlisztben álltak meg (26.ábra).

A mindegyik szelvényben elért finom és durva kőzet- 

liszt egykori Duna-ág üledéke (Treitz P. IQ3I),he
lyettesítő fáciesek. A l1.szelvényben észlelt szem
es eminőségbeni eltérés f el fogható egy jobbra ívelő 

kanyarulatban történt osztályozódás eredményének.

A kőzetliszt mindenképpen a folyóvízi feltöltés utol
só fázisában lerakodott anyag, amely a környező ma
gasabb területekről származik és helyi erózió révén, 

a csapadékvízzel mosódott be. Ezt bizonyítja az üle
dék igen rossz osztályozottsága (23.ábra) és a gya
kori mocsári jelleg. A bemosódás területe a keleti, 

magasabb helyzetű homokos löszhát, amelynek tó felő
li peremén, a felszínen ma is szikes lösz van. Ennek 

uralkodó frakciója azonos a Kolon-tóban lévő durva 

kőzetlisztével (Erdélyi M. IgóO),

A kőzetliszt nagy horizontális elterjedése ugyancsak 

a mederf el tölt ődés előrehaladottságára, sekély, alsó- 

szakaszjellegű folyóág j elenlétére utal.

Fényes J. újabb vizsgálatok alapján (lp80) a mozgó vi
zi üledékek közé sorolja a közvetlenül a finom szem
cseösszetételű üledékekre következő finom homokot is, 

mivel abban csekély mennyiségben mozgó vizi környezet
re utaló Mollusca-faj okát talált.
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3.I2. Semlyék üledékek

A csakneih vízzáró bázisüledékekre általában 5-Ó m-es 

finom- és gprószemű homok települ. A szemcsealak- 

vizsgálatok alapján futóhomoknak minősített összlet- 

ben az apró homok elterjedtebb, amelyre a finom ho
mok többnyire rátelepül (1.szelvény 48-52, fúrás, a 

II.szelvény nyugati oldala, a lll.szelvény, a IV. 
szelvény középső része). Máskor a finom homok hiány
zik (1.szelvény 4У. és 55. fúrás, 11.szelvény 2-II. fú
rás ). Végül van olyan eset is, amikor csak a finom 

homok jelenik meg (a IV.szelvény déli része).

futóhomok szinte betemeti ésAz apró- és finomszemű 

feltölti az egykori folyómedret. A futóhomok - amely
nek származási helyéül a Bikát or oki buckaterületet
jelölhetjük meg - szárazabb időszakokban kerüli a már 

csak időszakosan vizboritotta mederbe. Ekkorra tehát 

a folyóvízi üledékképződés már megszűnt, a tavi pedig 

még nem indult meg. Jellegzetes semlyék területté vált 

a fel töltődött Duna-meder.

3.I3. Tavi üledékek

A futóhomok fölött közvetlenül - vagy főképp a keleti 

oldalon durva kőzetliszt szinttel megosztva - tavi üle
déksor települ. A tavi üledék két jellemző típusa egy
ben két tófejlődési időszakot jelez.
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- Álul elég éles határral 0,6-1 m-es, 4О-8О % CaC03 

tartalmú karbonátiszap települ. A 11.szelvény üle
dékeinek karbonátszázalékát a 22.ábra mutatja. Az 

ábrán mindenhol jól kiugrik a karbonát iszap-rétegek 

%-os értéke. A kalciumkarbonát egyébként a többi 

üledéktípusban is számottevő arányban van jelen, 

még a íutóhomokban is IO-2O tv
/0*

A karbonát iszap az 1.szelvényben már a Radványi-fél - 

sziget alatt kiékelődik nyugat felé, a ll.szelvény
ben viszont még a mai partvonaltól 5OO m-re is fel
tárták a fúrások (2l.ábra).

Ezt a települési képet érthetővé teszik a futóhomok 

mozgásának Duna-Tisza közi törvényszerűségei. A leg
aktívabb mozgási időszakban, tavasszal és a nyár ele
jén (akkor a legerősebb a szél és mérsékeltebb a nö
vénybori tot tság is) délkelet felé haladt előre a ho
mok. A nyelvszerüen előrenyomuló buckasorok idővel 

elborították a tó nyugati partjának tavi üledékeit.
A buckasorok közötti vizállásos nyúlványokban pedig 

tovább folytatódott a tavi üledékképződés.

Korábbi vizsgálatokból tudjuk: - a karbonát iszap ki
csapódásának feltétele az, hogy a tóviznek jelentős 

összes oldott só és ezen belül nátrium - tartalma 

legyen (Molnár B. - M.Murvai l. - Hegyi-Pakó J. I976, 
Molnár B. I979). A nyári aszályok szélsőséges hidro- 

meteorológiai viszonyai közepette a pH-érték is nagy. 
A Kolon-tó tehát a karbonátiszap kiválása idején szi
kes vizű volt, s esetenként ki is száradhatott;

- A karbonát iszapra 0,2-0,3 méteres sötétszürke, máx 

édesvízi mocsári bélyegeket viselő finom és durva 

kőzetliszt rakódott. Ez a tőzeges, csigás réteg át
menet a 0,5-1,2 m-es tőzeg, vagy tőzeges kőzetliszt 

felé.
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- A tőzeg nyugaton a futóhomokbuckák alatt folytató- 

dik. Uig az l.szelvényben keleten és nyugaton is 

túlterjed a kőzetliszten, a tó déli részén jóval 

szükebb el térjedésű annál. Az észak-déli irányú 

szelvényben kifejlődése nem folyamatos, mert a 

szelvény a tó nyugati harmadában húzódik. E kiéke- 

lődések tehát azt tükrözik, hogy az előrenyomuló 

futóhomok itt már előbb feltöltötte a tavat, így 

tőzeg nem is képződhetett. Ez is közrejátszott ab
ban, hogy a Kolon-tó szikes állapotában jóval na
gyobb volt, mint tőzeges tóként.

A tőzeg a tó nyugati oldalán vékonyabb, a meder kö
zepén és keleten vastagabb. A tőzeg alatti és felet
ti üledékekben szintén a tó keleti oldalán több a 

szervesanyag.

A tőzeges rétegek szervesanyag-tar talmát izzitással 

határoztuk meg (24.ábra). A legnagyobb izzitási vesz
teség 4O /0 körüli. Még a makroszkóposán tőzegnek lát
szó rétegek is igen nagy mennyiségben tartalmaznák 

szervetlen anyagot: kalciumkarbonátot, bemosódott 

durva kőzetlisztet, vagy finom és aprószemü homokot.

A Kolon-tó tavi fejlődési szakaszában az üledékképződés 

menete a következőképp képzelhető el: a hajdani folyóá
gat feltöltő fuióhomok lerakódása után a környezethez 

képest még mindig mélyebb terület bővebb csapadékú idő

szakban vízzel telt meg. Eközben a viz a magasabb kör
nyezet finomabb anyagát kimosta és a tóba hordta, majd 

a vízből lassan megkezdődött a karbonát iszap kicsapódá
sa is.
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Amikor az éghajlat és az előrehaladott feltöltődés azt 

lehetővé tette, a vízi növényzet tömegesen elszaporo
dott a tóban és megindult a tőzegképződés. Ekkor a kar- 

boftátiszap kiválása ugyan valamelyest csökkent, de nem 

szűnt meg.

A tőzegképződéssel egyidőben a tó keleti részére a kör
nyező löszterületről újra finomabb anyag mosódott be. 
Állandó vízborítás már nem volt a medernek ezen a ré
szén, igy a dús vízi vegetáció is hiányzik és ezért 

nincs tőzegképződés sem. Ezzel szemben a tó középső 

részén - a már ismertetett biológiai vizvizsgálatok 

(4.táblázat) és iszapminta-elemzések (5.táblázat) ta
nulsága szerint mindmáig megszakítatlan folyamat.

3.I4. Futóhomok

A tavi fejlődési szakaszt végigkíséri a futóhomok elő
renyomulása, amely tükröződik a lerakodott üledékek ke
vert jellegében, jelentős mértékben hozzájárul a tó fel- 

t.ölt ődéséhez, a gyorsabb mozgási periódusokban pedig 

nyugat felől hódit el nagy területeket a tótól. A tavi 

üledékekre pásztásan előrenyomuló homok települését és 

faunáját tekintve is eltér a tavi üledékek alatti homo
kétól. Az 58. és 59. fúrás rétegsorában közbetelepült ta
lajszintek jelennek meg, a homokmozgás időleges szünetét 

jelezve.
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3.2. A TALAJ VI ZV ISZONYOK

3.2I. A talajvíz mélysége és mozgása

A Kolon-tó környezetének talajvíz-viszonyait a Magyar 

Állami Töldtavii Intézet Síkvidéki Osztályának vizsgá
latai tárták fel az 1:100 OOO méretarányú Alföld-tér
képezés szerint (Kúti L. 1977).

A Kolon-tó környékén a talajvíz a domborzatnak megfele
lően nagy változatosságot mutat (27.ábra). A tó terüle- 

tén talajvíz jelenik meg a felszinen, évszakoson válto
zó vizboritottságot biztosítva a legmélyebb helyzetű te
rületen. A tótól délre és délkeletre is még elég kiter
jedten l m-en belül elérhető a talajvíz, amelynek éves 

ingása mérsékelt (kevesebb mint 0,5 m) és a tó vízjárá
sával van összhangban.

A tó keleti .par tj ának homokos löszvonulatán l -2 ik-, kö
zötti vizszint az általá.nos. A Bikatorok irányában vi
szont egészen keskeny az l-2 m közötti vízmélységű terü
let. Az átmenet gyors, a magasabb buckaövezetek felé, 

ahol csak mind mélyebben, esetenként 7 m alatt érhető el 

a talajvíz. A sűrűn váltakozó szélbarázdák, maradékge
rincek, garmadák környezetében azonban nem alkot tago
latlan horizontot, hanem némileg laposabb domborzattal 

követi a felszínt. Az évszakos viz játék itt a 2 m-t is 

meghaladj a. A mélyebb helyzetű talaj viz, s a futóhomok 

csekély kapilláris vizemelése ismeretében érthető a gyér 

növényboritottság és a talajfejlődés megrekedése (futó
homok váz tál aj ok).
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A Duna-Tisza közi Hátság felszíne Ю-3О m-rel magasabb 

a Ltunamenti-sikságénál, igy természetesen a talajvíz 

szintje is magasabban van. Ennek következtében a Hát
ság talajvize folyamatosan nyugat felé szivárog. Ezt 

bizonyítja a legfelső vizadó réteg vízzáró feküjének 

lejtése is (28.ábra). Kisebb területrészeken azonban 

az általános képtől eltérő szivárgási viszonyok ala
kulnak ki. Ez a helyzet az Ágasegyházi-, Orgoványi-, 
rét esetében (Kúti L. I977). A csapadék és a felszíni 

vízállások adatainak egymás mellé állítása (7. táblázat) 

azt igazolja, hogy a Kolon-tónál is érvényes az Erdé
lyi M. (Ig80) által felvázolt helyi szivárgási modell. 

A tó tehát a környező magasabb domborzati helyzetű és 

magasabb talajvizű területek prímér vizgyűjtője.

3.22. A talajvíz kémiai jellemzői

A talajvíz összes oldottanyag-tarialma a Kolon-tó kör
nyékén a hátsági átlaghoz hasonló és a területi különb
ségek is a Hátságon kialakult törvényszerűségeknek meg
felelőek (29. ábra). Eszerint a legalacsonyabb 

mg/l alatti - összsótartalmú vizek a legmagasabb bucka- 

térszinek alatt jellemzőek, ami a következő okokra ve
zethető vissza:

- a futóhomok ásványösszetétele az eolikus szóAlitás so
rán elszegényedett, a vízben könnyen oldodó komponen
sek aránya lecsökkent;

- a buckás területek szérv es anyagtartalma elhanyagolható;
- a jól osztályozható fuióhomokban a vizmozgás függőleges 

és vízszintes irányban is viszonylag gyors, a viz "tar
tózkodási ideje" és igy az oldatképződésre rend.elke-

zésre álló idő csekély.
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Az alacsonyabb homokos és löszös térszínek összsótar- 

talma lOOP mg/l körüli.A legmagasabb, esetenként lOOP 

mq/l feletti értékek a Kolon-tó közvetlen környezeté
ben mérhetők, ahonnan a talajvíz már csak igen lassan 

szivárog tovább, mennyiségét elsősorban a párolgás 

csökkenti, (ha most a talajvízbe metsző csatornák ha
tásától eltekintünk) és ezért töményedik (3.táblázat). 
Ez a sókoncént ráció azonban jelentősen elmarad a Duna- 

menti-sikság mélyvonulatán észlelt 2ООО-5ООО mg/l kö- 

'zött i átlagtól.

Az Izsák körüli terület talajvizei - amint ez a hátsá
gi homok terül eteken általános - döntően kalcium-hidro- 

génkarbonátosak (2O.ábra). A tó mélyfekvésű környeze
tében a magnézium az uralkodó kation, de itt is jelen
tős a kalcium, szikesedő környezetben pedig a nátrium 

aránya.

A Kolon-tó környékén tehát a talajvíz összes oldott- 

anyagtartalma nem magas és Treitz P. (I93I.) feltevé
sével szemben sóösszetétele sem gazdálkodási akadály.
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A KOLON-TAVI ÜLEDÉKEK ŐSLÉNYTANI VIZSGÁLATA3*3*

A földtani megismerésnek szerves része az ősmaradvány
anyag értékelése. Az egykor élt, fosszilizálódott élő
világ megismerésén keresztül, az aktualizmus elvének 

mértéktartó alkalmazásával pontosíthatók, szükség ese
tén módosíthatók az üledékföldtani vizsgálatokból le
szűrt követkéztetések.

A Kolon-tó egyes üledékmintáiból bőséges pollentarta
lom és Mollusca-fauna került elő, ezért ezek vizsgála
ta került előtérbe.

3.3I. A Kolon-tavi üledékek pollentartalmának vizsgálata

A Kolon-tó területén 8 fúrásból pollentartalomrvizsgá- 

latra is kísérlet történt (fárainé Komlódi h 1. 1д8з).
Mig korábban a Duna-Tisza közén számos fúrás nem vezet
hetett értékelhető anyaghoz, aaddig a Kolon-tó szerves
anyagban gazdag tőzeges mintáinak, sőt karbonáiiszapjá- 

nak pollensűrűsége is alkalmas volt az értékelésre (2. 
ábra). A homokos összletek mintái viszont palinológiai 

szempontból használhatatlannak bizonyultak.

A minták teljes kiér tékelésük után módot adnak a klima
tikus szukcesszió egyes részletkérdéseinek tisztázására. 

Sajnos, az elemzésekről mindmáig nem jelent meg publiká
ció.

Az eddigi részletvizsgálatok szerint 4-5ООО év vegetá
ciótörténetéről vannak adataink a Kolon-tóból. A pollen
anyag zömnél nem a tó, hanem a környezet növényzetére ad 

felvilágosit ást.
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Az értékelhető minták alján néhány túrásból (a szer
vesanyagban gazdag kőzetlisztból) melegebb tölgyes 

erdő pollenspektrwna mutatható ki, ami azt jelenti, 

hogy a tavi üledékképződés éppen az atlantikvm és a 

szubboreális határán kezdődött.
A "tölgy" fázis nedves klimájú időszakában általában 

magas volt a talaj viz. Az ezt követő, még mindig me
leg, de száraz szubboreális korszákban a talajvíz 

mélyre süllyedt. Az időszak klimatikus és talajvíz 

feltételei egyértelműen kedveztek a karbonátiszap 

képződésnek.

A szubboreális fázis (posztglaciális "bükk" fázis) 

Kolon-tavi pollenképe zártabb gyertyános tölgyesekre, 

sőt bükk re utal. Felfelé haladva az erdő csökkenése, 
a gyom-, illetve a kultúrnövények pollenjeinek megje
lenése már a szubatlantjkus korszak, illetve a törté
nelmi 7 el énkor képződményeit jellemzik.

A Közép-európai tapasztalatok szerint az időszámítá
sunk kezdete körüli szubatlantikus idő kezdetben hi
deg, nedves és igy magas talajvizű volt, ami kedve
zett a mocsár- és lápképződésnek. A szubatlantikus 

tőzegek zöme világos színű, ulmifikációja nem előre
haladott. Ugyanakkor a történelmi jelenkor szárazabb 

és melegebb időszakában a tőzegképződés lelassult, sőt 

kotusodásuk és talajosodásuk is megindult. Mindez pon
tosan megfelel a Kolon-tó tőzeges üledékei sajátossá-

9ainák.

J
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3‘32’ A Mollusca-fauna ökológiai csoportjai

Korábban szárítós kutató tagadta a puhát estűek jelentő
ségét fiatal földtani képződmények vizsgálatánál (Ge
yer D. I927, tfoldstedt P. I954). A probléma gyökerei 

a nem megfelelő gyűjtési módszerben és az értékelés 

hiányosságaiban keresendők (Lözek V. I964). Mindezek 

gondos mintavételi el és változatos vizsgálati módsze
rek alkalmazásával kiküszöbölhetők. így - tudva azt, 

hogy a ma élő, ismert életmódú puhatestű faunák jó
részt megegyeznek a negyedkoriakkal és hogy ezek kör
nyezetüknek érzékeny indikátorai (Horváth A. I954, 
Krolopp E. I967, I973, I976) - jó lehetőség nyílik a 

faunakép történeti rekonstruálására, a paleobiotópok 

megismerésére.

A Kolon-tavi fúrások (2. ábra) 2O cm-ként vett mintái
ból iszapolással nyert 4O ezer csigapéldány 57 faj
hoz tartozik (Fényes J. I98O, I983).

A fajok környezet igényük alapján ökológiai csoportokba 

sorolhatók. Ezek a kát egór iák azonban nem mer evek,mert

- az azonos csoportban lévő fajok ökológiai igényei 

sem pontosan azonosak;
- igen nehéz a nagy tűröképességű fajok besorolása

és az oké, amelyek életmódjáról nincs adat az iroda
lomban;

- vannak olyan fajok is, amelyek környezet igénye és 

előfordulási területe a pleisztocén időszak óta meg- 

változott.
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Szólnunk kell továbbá a fajok idő (kor), valamint klí
majelző szerepéről. Néhány pleisztocén "lösz-faj" mai 
faunánkból hiányzik,' igy azok egyértelműen jelzik a 

fúrásokban a pleisztocén időszakot. A holocén idősza
kon belül ilyen fajok nincsenek. Az éghaj lati válto
zásokat inkább az e tényezőknek jobban kitett vizpar- 

ti vagy szárazföldi faunák megváltozása tükrözi.

Ilyen esetekben az adott képződmény szedimentációs vi
szonyai és teljes faunaegyüttesének egyidejű áttekin
tése igazíthat el bennünket. E szempontokat szem előtt 

tartva kerültek a Kolon-tóban azonosított Mollusca fa
jok vízi és szárazföldi főcsoportba (8-g.táblázat).
A vizi fajokat tovább osztottuk nyíltvízi, mozgó vízi 

és időszakos vizigényű (V^-V ) csoportokra. A Száraz
földi fajokat növekvő szárazságtűrésük alapján, a viz- 

par tiaktól az extrém szárazságtűrőkkel bezárólag öt 

csoportba (Sz^-Sz^J tagoltuk. Az egykori élőhelyek meg
határozta csigafaunák egymás fölötti és melletti meg
jelenése párhuzamositható a tófejlődés egyes szakaszai
val .

A Kolon-tavi fúrások Mollusca-vizsgálati adatai szerint 

mindenhol a vizi fajok uralkodnak a tavi üledékekre fújt
futóhomok kivételével. A szárazföldi fajok egyedszámará- 

nya az alsó három üledéktipus egyikében sem éri el az 

egyharmadot (gl.ábra).

* A nyílt vízborítást igénylő fajok fVj típus) részesedé
se 2O % fölötti a folyóvízi eredetű finom kőzetlisztek
ben és a semlyék üledékekben, a tavi képződményekben 

azonban IO-I5 % közötti.
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A folyó, illetve mozgó vízre utaló fajok (V típus) 

aránya csak ott jelentősebb a folyóvízben lerakódoit 

kőzetlísztekben (3-5 /0), ahol a nyíltvízi fajok sze
repe alárendelt. Meglepetés, hogy az újabb vizsgála
tok közel 2 %-ban V tipusu fajokat mutatták ki,aj2 

alsó finom homokban. Ennek alapján Fényes ]. (I98O) 
ezt az üledéktipust is a mozgóvizi üledékekhez sorol
ja.

A V2 tipusu fajoknak a fenti üledékeken kívül sehol 

sem fordul elő egy példánya sem. Ugyanakkor - részben 

e fajok elterjedési arányai alapján - a finom és dur
va kőzeibiszt egy-egy alsó és felső szintre osztható. 

Eszerint a feltárt folyóvízi összleten belül sor ke
rülhetett a folyóvízi tevékenység lökésszerű felerősö
désére. Ezt követően inkább ártéri, sorvadt medrekre 

jellemző nyugodt üledékképződés folyhatott, ahol az 

'időszakos át öblítések nem teremtették meg a mozgóvizi 

puhatestűek megtdepedési feltételeit.

Az időszakos viziqényű fajok (V típus) többnyire mo
csári környezetre jellemzők, de könnyen átvészelik a 

kedvezőtlen környezeti változásokat (pl. a kiszáradást). 
Nagy ökológiai tűrőképességük tükröződik a Kolon-tavi 

üledékekben is: részesedésük egyaránt 4O )0-nál nagyobb 

a folyóvízi eredetű finom kőzetlisztben, a nagy sótar
talmú vízből kivált karbonát iszapban, s a pangóvizi iő- 

zeges üledékekben. A legfelső futóhomokban e csoportnak 

természetesen nincs jel ént őségé.

A száraztérszíni fajok jelenléte a legfelső futóhomokot
kivéve mérsékelt.
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A nedvességigényes, a dús vízparti növényzeten élő 

amfibikus fajok (Sz^ típus) gyakorlatilag hiányoznak 

a legfelső eolikus rétegsorból és a folyóvízi üledé
kek alsó tagozatából. A többi rétegben egyedszámará
nyuk 2-2О % közötti.

A kisebb nedvességigényűt de még feltétlenül vizköze- 

li fajok (Sz2 típus) szerepe mindenhol alárendelt.

A szárazságot is tűrő, melegigényes fajok (Szn típus) 

a nedves térszín szárazabb élőhelyeit foglalják el, 

pl. a növények viz fölötti levél zetén és szárán élviek. 
Állományuk alulról fölfelé gyarapodik a karbonát iszap
ban, majd a tőzegképződés kezdetét kisérő lehűlést 

hirtelen visszaesés jelzi. Ezután érdekes módon ismét 

lO % fölé nő az arányuk, ami a hőmérséklet újbóli emel
kedésére (ezzel párhuzamosan a tőzegképzódés feltéte
leinek romlására) utal. A folyóvízi üledékekbeni jelen
léte szinte holtági körülményekre, allochton faunára 

enged következtetni.

A még szárazabb élőhelyek vastaghéjú, nagy tűrőképes- 

ségű (Sz^ tipusu) és xeroterm (Sz5 tipusu) fajainak 

szinte egyedüli előfordulási helye a tavi üledékekre 

nyomuló futóhomok, a mai homokbuckák területe. Itt vi
szont uralkodó: 5O % fölötti, illetve közel 4O CY

/0 •

3.33. A Mollusca-faj ok és az ökológiai csoportok ösz-
szehasonlitó vizsgálata

Úgy véljük, hogy az ökológiai csoportok elterjedési 

képe megerősítette, kiegészítette az üledéktani vizs
gálatokra alapozott megállapításainkat.
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A Kolon-tó paleoökológiai viszonyainak finomabb meg
ismerése érdekében további összehasonlításokra is sor 

került. Ezek a megfigyelések a f aj összetétel változá
saira, a szikesség, a klimatikus viszonyok alakulásá
ra adták felvilágosítást.

A legátfogóbb áttekintési lehetőséget a tó elvi réteg
sorának Mollusca-diagramja nyújtja (32.ábra). Ezen jól 

követhetők a puhatestűek faj összetételének időbeli vál
tozásai és mennyiségi {gyakorisági) viszonyai is.

A diagram különösen a folyóvízi szakasz fejlődésmeneté- 

nek tisztázásában segít, megerősítve az egyszeri erős 

folyóvízi tevékenységre vonatkozó megállapításunkat.
Az alsó finom kőzetlisztet még a nyíltvízi és az idő
szakos vizigényű fajok egyeduralma jelzi. Az erre te
lepülő durva kőzetlisztben hirtelen megj elennek a folyó
vízi fajok, mig a toleráns Vcsoportban visszaesés és 

fejok közötti arányeltolódás megy végbe. A felső finom 

kőzetliszt már a folyóvízi fajok visszavonulásár ól,meg 

a nyíltvízi és időszakos vizigényű típusok újbóli tér
nyeréséről tanúskodik. A kiszáradt holtág felé hajló 

fejlődésmenet a felső durva kőzetlisztben csúcsosodik
ki az időszakos vizigényű fajok uralkodó szerepe mel-

ti-lett mindinkább előtérbe kerülnek az amfibikus (Sz 

pusu) fajok.
I

A finom- és durva kőzetlisztet befedő finom, és apró ho
mok f aj összetétele és kicsiny egyedszáma alapján több
nyire nedves, ám gyorsan feltöltődó' környezetre (sem- 

lyék-jelleg), kedvezőtlen, meri sűrűn változó állapotú 

élet térre következtethetünk.

A szikes, majd tőzeges tóvá alakulást jelzi a nyíltví
zi fajok á.llandó jelenléte mellett az időszakos vizi

gényű csoporton belüli egyértelmű fajváltás is.
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A faunakép szerint a tó szikessége sohasem lehetett 

szélsőségesen nagy.

A futóhomok- felszinek fajösszetétele mindezektől gyö
keresen eltér: tipikus szárazságtűrő puhatestű együttes.

A jellemző üledékekben uralkodó öt faj megoszlásvizsgá
lata a Mollusca-diagramból nyerhető ismereteket mélyíti 

tovább .(32 .ábra). Ezek a fajok alkotják az egyes üledék- 

típusok faunájának gyakran 5О-9О %-át.

Az állandó vízborítást igénylő Bithynia tentaculata (L.) 

melegigényes, a Bithynia leachi ( SHEP.) pedig hozzá 

képest hidegtürő faj. Közülük a holocén üledékekben a 

Bithynia tentaculata (L.) a gyakoribb, s így van ez a 

Kolon-tóban is. Az abszolút értékeket tekintve arányuk 

a tavi üledékekben kisebb, mint a folyóvízi és semlyék 

üledékéknél.

A buja, tipikus mocsári .növénybor it ást kedvelő Valvata 

cristata (O.E.MÜLL.) a folyóvízi üledékek alján már je
len van, ám a folyóvízi tevékenység felerősödésekor 

teljesen visszaszorul. Később újra teret nyer, s a ta
vi üledéktípus okban ismét uralkodó (. 4О-6О %-os).

A Valvata cristata(O.F.MÜLL.)-hoz hasonló élettér-igé
nyű Armiger crista (L.) aránya kisebb mennyiségi szin
ten, de hasonlóan változik, kivéve a durva kőzetliszt 

alsó részét, ahol az előbbi fajt mintegy helyettesit-

ve 2O ^_os részesedésű.

Az ugyancsak időszakos vizi Anisus spirorbis (L.) azok
ban a paleobiotápokban ér el nagyobb részarányt, ahol 

a Valvata cristata (0.F.MÜLL:) és az Armiger crista (L.) 

visszaszorul. így előfordulásának maximuma a durva és 

finom kőzetliszt felső részéreesik (5O, illetve 35 %). 
Úgy látszik, hogy a biotóp gyors változását ez a faj 

tűri legjobban.
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A három vizsgált időszakos vizi faj és a kisérő fau
nához tartozó Planorbis planorbis (L.) egyedei között 

bizonyos szintekben: pl. a folyóvízi és semlyéküle- 

dékek határán, vagy a karbonát iszap fölső részén gya
koriak a kis és torz növésű példányok. Csak föltéte
lezés, hogy a fejlődési rendellenességek akkor jelent
keznek tömegesen, ha az életkörülmények hirtelen ked
vezőtlenné válnak, de még nem zárják ki a fajok jelen
létét (Molnár E Iványosi Szabó A Fényes J. I979).• ;• /

További vizsgálatokra lenne tehát szükség, hogy az 

üledék felhalmozódás menetének gyors változásait e fel
tevés alapján rögzíteni tudjuk. Sajnos, a kézi fúrások 

mintavételi hiányosságai miatt a finomabb őslénytani 

tagolás nem megoldható. így pl. a bizonyosan inhomo- 

gén semlyék üledékek mintáiban átlagolódik a gyors fu
tóhomok leülepedési szakaszok gyér, és a nyugodt, ám 

csak néhány cm-es szintek gazdag puháiestű faunája.

Az állandó vizboritást igénylő (Vj típus) és az idősza
kos vizi fajok (V tipus) egymáshoz viszonyított ará
nyának vizsgálata (34.ábra) utal a tóban élő növényzet 

mennyiségére.

Az állandó vízborítást igénylő fajok maximuma a mé
lyebb szint kőzetlisztjében, meg a mozgó vizi félt öl
tődé s és a sémi уékké alakulás határán van. a.z egyed- 

számbeli, tehát a %-os részesedés növekedése gyakran

Méretbeli csökkenéssel jár együtt.

A tavi üledékekben szerepük eleinte csökken, ennek 

okát a sósvizi környezetben, a tőzegnél pedig a hű
vösebbre fordult időjárásban kereshetjük. А V 

pusbá ugyanis elsősorban melegigényes fajok tartoznak.
ti-I
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A csak időszakos vízborítást igénylő fajok egyide
jű előretörése a tó feltol tődésének egyenes követ
kezménye. A fel töltődés végső fázisában a nyíltvízi 

csoport ismét és látszólag ellentmondásosan teret 

nyer, fontos azonban, hogy az egyedek mérete (hason
lóan a folyóvízi szakasz lezárulásához) újra erősen 

csökken.

A korábbi utalások is jelzik, hogy a tó fejlődéstör
ténetének vizsgálatakor lényeges kérdés az üledék
képződéssel egyidejű kiima felderítése. A különböző 

hőigényű fajok összehasonlító értékeléséhez a 35. 
ábra nyújt segítséget.

A Kolon-tóban előforduló fajok legalább 60 %-a'min
den üledék típusban euriterm, tehát a hőmérséklet in
gadozásával szemben nagy tűrőképességű. Ez egyben azt 

is jelenti, hogy a kiimát jól jelző fajok százalékos 

előfordulása meglehetősen kicsi. Tendenciajellegű, 
hogy a fauna a fokozatosan a melegigényes fajok felé 

tolódik el. A karbonát iszap keletkezésekor azonban a 

nagy hőigényű fajok I5 L/ó-os maximumot mutatnak, s 

mellettük csak 2 a. hideg tűrő fajok aránya. A hi- 

degtürő fajok maximuma az idősebb durva kőzetliszt
ben van (25 /0), itt azonban közel 6 j0 a melegkedve
lő fajok aránya is.

A Kolon-tó jellemző üledéktpusaiban előforduló egye- 

dek, fajok, valamint ökológiai típusok száma egyér
telmű mutatója annak, hogy az élettér mennyire ked
vező a puhatestűek számára (36.ábra).

Az egyed- és faj szám párhuzamosan alakul az üledék
képződés teljes időtar torna alatt. A gyors változások 

időszakait a faj- és egyedszám visszaesései jelzik
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(folyóvízi szakasz, sémi уék-képződés, a szikes és 

tőzeges tó közötti átmenet, fut óhomok-előrenyomu
lás). A nyugodtabb időszakokban (a folyóvízi fel
tol tődés zárószakaszában, s a tőzegképződéskor) 

mindkettő egyidejű növekedését tapasztalhatjuk. 

Különösen kedvező életlehetőségeket nyújtott a tó 

a tőzegképződés közepén, amikorra már kialakult a 

tőzeges tavakra jellemző teljes faunakép, a feltöl- 

tődés és a felmelegedés pedig még nem vetette visz- 

sza a faj“és egyedszámot.

Gyakorlatilag ugyanezt a tendenciát mutatja az öko
lógiai csoportok egyidejű jelenlétét ábrázoló diag
ram is.

3*34* Л Kolon-tó "szubfosszilis" Móllusca-faunái a

A Kolon-tó Mollusca-faunájának vizsgálata 1979-ben 

újabb állomásához érkezett, amikor a tó felső laza 

üledékeiből I2 mintát gyűjtöttek a József Attila 

Tudományegyetem Földtani és őslénytani Tanszékének 

munkatársai (Fényes J. I98O, I983). A "szubíosszi- 

lis" minták vizsgálata többféle célt szolgált:

- A Kolon-tavi fúrások eredményeinek kiegészítését 

és a legfelső tavi üledékek további bontását,
- néhány aktuális faunisztikai kérdés tisztázását,
- a még képződő és a már szárazra került tőzegíel- 

szinek puhatestű faunájának összehasonlítását, s 

ebben az emberi beavatkozások hatásának mérlege
lését.
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Ezek a szempontok határozták meg a mintavételi he
lyek kijelöléseit. A minták tehát tőzeggödrök falá
ból és fenékszintjéből (a folyamatos tőzegképződés 

helyszíneiről), száraz tőzegfelszinekről, végül csa
tornák fenékiszapjából, illetve összefolyásából (a 

dáurva beavatkozások helyéről) nagyjából egyenlő arány
ban kerültek ki (2.ábra).

A I2 mintából közel 2O ezer egyed került elő, amelyek 

48 fajba tartoznak. A minták előkészítése, feldolgo
zása és értékelése megegyezett a fúrási anyagokéval. 
Azokat a fajokat, amelyek a fúrásokban nem fordultak 

elő, szintén besorolták a már ismert ökológiai kate
góriákba (8-g. táblázat).

A gyűjtött minták "szubfosszilis" jelzőjének idézője
le arra utal, hogy ezek a minták fosszilis faunával 

■ kevert jelenkori faunát is tartalmazhatnak (pl. a 

csatornák fenékiszapja), ma élő fauna is tartozik a 

gyűjtésbe (7.sz.minta), illetve egyes minták bizonyo
san fosszilis anyagot tartalmaznak (5, 8, I2.SZ .minta). 
A "szubfosszilis” minták képviselik tehát a tó külön
böző fejlődési állapotait, feltöltődési stádiumait.

A "szubfosszilis" minták vizsgálatának néhány tapasz
talata (Fényes ]. Ig80, IQ83):

- a száraz tőzegíel színek kiszáradási ütemét érzékle- 

tesen tükrözik a fajösszetétel változásai. A 2, 5, 
8, I2.sz.mintában egyaránt erre láthatunk példát 

(36.ábra). Különösen szembetűnő ez a Közös-erdőben 

lévő 5.mintavételi helyen,.ahol a fauna felső része 

már Ó5 %-ban száraztérszini jellegű, a vízborítás 

és a tőzegképződés tehát igen korán megszűnt, teret 

engedve a beerdősülésnek-,
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- a mai szabad viz tel színek faunáig eltérő a fosz-
szilis, fúrásokból gyűjtött nyíltvízi faunától 

(ЗУ.ábra). А у.sz.mintából gyűjtött jelenkori 

faunában a V-^-es és a V^-as csoport közel azo
nos arányban fordul elő, a szárazföldi fauna 5 % 

alatt marad. A V^-as kategóriában viszont hiá
nyoznak a jellegzetes mocsári fajok: a Valvata 

cristata (0,F.MÜLL.) az Armiger crista (L.) és 

az Anisus spirorbis (L.) együttesen is csak 10 

%-ot ér el;

- a Kolon-tavi üledékek faunájának érdekessége,hogy 

a Magyarországon máshol tapasztaltakkal ellentét
ben a Gyraulus riparius ( WEST.) itt a fiatal ho- 

locén rétegekben is megvan. Eddig иду tudtuk,hogy 

a holocén fölmelegedéssel fokozatosan eltűnik fau
nánkból. Miután a faj néhány cm-es mélységben is 

előfordul, feltehető volt, hogy a tóban reliktum- 

ként még ma is él. A gyűjtés során a faj élő pél
dányai nem kerültek elő. így élő állapotban jelen
léte nem zárható ki, de nem is sikerült azt bizo
nyítani ;

- faunisztikai szempontból ugyancsak figyelemre mél
tó a tóban föllelt V^-es tipusu faj, a Pisidium 

moitessierianum (PÁL.), amely eddig hazánkban csak 

Tihanybái került elő;

- a tőzegképződésben antropogén hatásként uj ténye
zők léptek fel. Ezt jelzi, hogy a "szubfosszilis" 

anyaban számos faj csak l-l példánnyal jelentke
zett, vagy dominanciaértékük erősen megváltozott;
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- a legkézzelfoghatóbb, hogy a mezőgazdaságban hasz
nált vegyszerek érzékeny változásokat okoznak a 

puha testű f aunában, A ó.sz.minta olyan két csator
na összefolyásából származik, melyek közül az egyik 

mezőgazdasági területről érkezik, A szelekció mér
tékére j ellemző, hogy a spektrum 95 %-át a V ;.-as 

csoport adja, ebből pedig 92 ;0-ot az Anisus spiror- 

bis képvisel. Nyoma sincs a mocsári faunának,egyéb 

fajok is csak elvétve fordulnak elő.

Zsombéksásos bioíóp a Kolon-tóban
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A KOLON-TŐ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI ÖSSZEGEZÉSE3*4•

A Kolon-tóra vonatkozó földtudományi ismeretek át
tekintése során egy fiatal, lokális üledékgyüjtő 

fej 1ődésmenetének és jelenlegi állapotának ismert, 

óm közel sem hézagtalan részleteit állitot tűk egy
más mellé. A vizsgálati' eredményeket összevetve 

párhuzamos itva, vagy ütköztetve a következő fejlő
désmenet vázolható fel:

A Kolon-tó a holocén elején keletkezett, folyóvízi
eredetű, a pleisztocén végén még a Duna-Tisza közi 

Hátság része volt.

A holocén elejének éghajlatát a csapadék kisebb és 

a hőmérséklet tartós emelkedése jellemezte, ami fo
lyóink magashegységi vízgyűjtőin a hóhatár gyors 

visszahúzódásához vezetett. A rendszer esen bő olva
dékvizek és a nagyobb mennyiségiű csapadékvíz meg
emelte a Duna árvizszintjét is. Az árvízi medrek 

északnyugat felől a buckasorok közé nyomultak, s 

erodálták, vagy elegyengették az utjukba kerülő 

futóhomokot és löszt. A magasabb hátságperemi buc
kavonulatok szigetszerűen elkülönültek a hátság fő
tömegétől .

Ilyen árvízi mederként vágódott be a bikatoroki buc
kavonulat mögé az a folyóág, amelynek valószínű észa
ki (kezdő) szakasza a Kurjantó - Nádas-rét, majd a 

Kolon-tóban folytatódott és Csengőd irányában tért 

vissza délnyugat felé, a főmeder irányába. A folyó
ágban lerakodott finom és durva kőzetlisztet g-lO m.
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mélységben érték el a Kolon-tavi fúrások.

A finom kőzetlisztben szegényes, gyengén mozgó (áram
ló) vízre utaló fajokat is tar talmazó puhatestű fau
na jelenik meg. A durva kőzetlisztben valamivel gaz
dagabb faj- és egyedszám mutatkozik.

Miután a finom és durva kőzetliszt nagyjából egyidő- 

ben rakódott le, a szemcseösszetétel-beli és faunisz- 

tikai különbséget az egykori folyóág nyugati és ke
leti partja közötti földtani és morfológiai különbség ’ 
okozta.

A boreális korszakban a Kolon-tó negativ morfológiai 

szerkezetét kialakító, vízzáró képződményeit lerakó 

folyóáqat 5-ó m vastag futóhomok temette be. A futó
homok származási helye döntőén a Bikatorok buckavidé
ke lehetett.

A mintegy дООО-у5OO év közötti boreális ("mogyoró") 
korszak száraz, meleg, kontinentális időjárású sza
kasz volt hazánkban. A mélyre süllyedt ialajvizü ho
moki el színeken az erdők visszaszorultak, a gyér fü
ves vegetáció teret engedett az er őteljes futóhomok
mozgásnak. Ezek a homokmozgások alakították végleges
sé a Duna-Tisza közi Hátság makrodomborzatát, ainelyen 

a későbbi természetes folyamatok már csak kis méretek
ben változtatták.

Rétegtani helyzete alapján tehát erre az időszakra te
hető a Kolon-tavi Dunaó.g részleges f el töl tődése. A 
környezetnél továbbra is mélyebb helyzetű meder sem- 

lyékké alakult, conelyet a korábbinál kedvezőtlenebb, 
gyorsan változó vízviszonyok és általában élet fölté
telek jellemeztek (időszakosan ismétlődő betemetődé- 

sek).
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A homokból gyűjtött Mollusca-fauna elsősorban a csa
padékosabb időszakban élhetett, többnyire állóvizi 

fajokat tartalmaz, de csekély faj- és egyedszámmal. 
Sajnos, mintavételi technikai korlátok 

tudtuk tagolni a vastag és bizonyosan inhomogén sem- 

lyék-üledékeket.

A zömmel aprószemű, futóhomok mellett (fölött) jelent
kező finom homokban is uralkodnak a nagyobb ökológiai 

türőképességű fajok,

A Kolon-tó tavi fejlődési szakasza megközelítően 

5OOO éve, az atlanti és a szubboreális korszak hatá
rán kezdődött. Erre utal a szervesanyagban gazdag 

iszap aljából előkerült, tölgyes erdőre jellemző 

pollenanyag, A karbonátiszap fő tömege a meleg,szá
raz szubboreális korszak idején szikes vízből kivált, 
zömében szervetlen eredetű képződmény, A tó szikessé
ge sohasem érte el a mai Duna-Tisza közi szikes tavak 

g-ll közötti pH-értékét, ezért a kiválásban nemcsak a 

sókoncentrációnak, hanem a dús növényzet széndioxid
elvonó hatásának is része lehetett. A tó ekkor a leg
nagyobb kiterjedésű, igy pl, a bikatoroki buckák alatt 

is követhető.

A Kolon-tó mérsékelten lúgos kémhatásával kedvező élő
hely volt a puhatestűek számára. A karbonátiszap Mol- 

lusca-gazdagsága szokatlan mértékű, bár gyakoriak a 

kisméretű és torz fejlődésű egyedek. A vizsgált ré

tegsoron belül ebben az időszakban legnagyobb a meleg
kedvelő fajok aránya.

A 25OO évvel ezelőtti újabb klímaváltozást jelzi a ta
vi üledékképződés jellegének gyökeres módosulása. A 

nedves és kezdetben hideg szubatlanti korszak a Kolon- 

tavi tőzegképződésének időszaka. A pollenspektrum az 

erdei fafajok visszaszorulását, a kultur- és gyomnö
vények térjedését mutatja. Rendkívül gazdag a vízi nö-

miatt nem
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vényzet.

A Mollusca-fauna szintén a tőzeges üledékekben éri 

el a legnagyobb'faj - és egyedszámot. A jelenkor fe
lé haladva nő a melegkedvelő fajok aránya, jelezve, 

hogy a tőzegképződés klimatikus feltételei romlanak.

A tőzeges üledék kisebb területű, mint a szikes ta
vi képződmények. Az északnyugatról előre nyomuló fu
tóhomok széles sávot elhódított a hajdani szikes tó
ból, a szubatlanti szakasz második felében szárazab
bá vált az időjárás és a biogén feltőltődés is egy
re szűkítette a tófelszint. Maga a tőzeg 0,5-1,5 m-es, 

sok szervetien anyagot tartalmaz, tőzegesedése gyen
ge, kotusodása előrehaladott.

A XX.század elejére a Kolon-tó jórészt f eltöltődött.
A korábbi fejezetekben részletezett emberi beavatko
zások a földtani-klimatikus hatásoknál gyorsabb és 

erőszakosabb változásokat idéztek elő. A műtárgyépí
tések és a tőzegbányászat helyenként szaggatottá 

tette a tó morfológiáját. A belvízrendezések okozta 

viztelenedés szűkítette a tőzegképződés helyét.
Tűz - és ennek nyomán a deflációs károk érték a szá
raz térszíneket. A műtrágyázás kedvezőtlenül változ
tatta meg a talajvíz és felszíni viz kemizmusát.
A vizállapot me-nnyiségi és minőségi változásai módo
sították a tó körüli talajok fejlődésmenetét, a nö
vény- és állatvilágot.
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A KOLON-ТОНА VONATKOZÓ FÖLDTUDOMÁNYI ISMERETEK4.
GYAKORLAT I ALKALMAZÁSA

A Kolon-tó a Kiskunsági Nemzeti Park igen változatos, 
természeti értékekben gazdag része. A tó fejlődéstör- 

íénetének áttekintése ütem a természetvédelemmel hi
vatásszerűen foglalkozónak azt is mérlegelnie kell: 

milyen állapot fennmaradását, vagy folyamatok érvé
nyesülését tartja kívánatosnak, s ennek érdekében mi
lyen beavatkozásokra van szükség? A hazai természetvé
delemnek ugyanis régi tétele, hogy a védett területek 

gyakran kedvezőtlen emberi befolyásoltságát csak hason
ló nagyságrendű beavatkozással lehet ellensúlyozni,majd 

kedvezőbb irányba fordítani.

A Kolon-tavat hosszú távon is legkiterjedtebb mocsári 

biogeocgnózisunkként kívánjuk megőrizni. Ennek alap
feltét el ei :

- a tó vízellátótiságának javítása és stabilizálása;
- a tó vegyi (műtrágyák, növényvédőszerek) terhelésé- 

nek csökkentése, sőt lehetőség szerinti kizárása;
- a szerves fel töltődés lassítása;
- a nyílt vízfelszínek növelése.

A megvalósítás eszközei - amelyek egységes rendszert 

alkotnak - elsősorban raűszakiak és mezőgazdaságiak,de

a földtudományi ismereteket sem a helyzeti el tárás,sem 
a megvalósítás stádiwnában nem nélkülözhetik.
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4.1. A VÍZHÁZTARTÁS BEFOLYÁSOLÁSA

A Kolon-tó vizszabáiyozásának ér tékelésekor abból kell 

kiindulni, hogy a csatornahálózat és a rajta lévő mű
tárgyak, valamint az eredeti üzemeltetési rend kiala
kításakor a terület nem volt védett.

A Kolon-tóban és vízrendszerében kiépült csatornák el
ső lépcsőben a teljes víztelenítést, később a természet- 

védelmi szempontokkal nem számoló vízrendezést és víz
gazdálkodást szolgálták (11-I2.ábra). A csatornahálózat 

tervezése során - ahogy ez hazánkban a hasonló nagyság- 

rendű műveknél általános - csak topográf iái és műszaki 

szempontokat mérlegeltek, de fjgyeimen kívül hagyták
pl, az érintett területek földtani-talaj mechanikai vi
szonyait . így a Kolon-tóban is hosszú szakaszokon át
vágták a vízzáró, mésziszapos fenékszintet. Ennek most 

nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget, hiszen itt 

a karbonátiszap egyébként sem folyamatos képződmény (24. 
ábra). Szikes tavaink ilyen, az üledék- és vízföldtani 

adottságokat figyelmen kívül hagyó csatornázása azonban 

az ottani természetvédelmi gondok legsulyosabbika.

A Kolon-tóban és vízrendszerében a vizkormányzás felté
telei részlegesen a védetté nyilvánítás előtt is meg
voltak. A Kuliéri zsilip pl. lehetővé tette volna a tá
rozást, de a bel víztározók téli leürítését kötelezően 

előírták a vízügyi szervek.

A nemzeti park alapítása után sor került a Kolon-tó 

vízrendszerének és vizkormányzás ónak természetvédelmi 

szempontú átértékelésére (in Tóth Károly Igyg).
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Ennek eredménye, hogy a téli teljes leürítést 180 

cm-es téli vizszinttartás váltotta fel a Kuliéri mű
tárgynál . Sajnos ez a tó nagy kiterjedése mellett 

csak részsiker t jelentett. A további vizszintemelést 

egy, a termőhelyi viszonyokat nem szakszerűen mérle
gelő, néhány ha-os erdőtelepítés (Kuliéri bakháías 

nyáras) mindmáig kizárja. E téren legújabb tárgyalá
saink sem vezet tek eredményre.

Mivel nyilvánvaló volt, hogy a vizállapotok kedvező 

módosításához az ilyen mértékű tározás kevés, hatá
rozat született az Alsó-Matyói töltés megerősítésére 

és magasítására. Ez a beruházásunk lehetővé tette, 

hogy a tó északi felén a Kuliéri zsilip vízállásától 

függetlenül, a természetes vizpótlás adta lehetőség 

határáig tár ózzunk. E munka előkészítésekor már fi
gyelembe vették a frissen elvégzett üledék- és víz
földtani vizsgálatokat. A 11.földtani szelvény (22. 
ábra) szedimentológiai eredményeit felhasználták a 

kiviteli terv készítésekor és vizsgálataink alapján 

jelölték ki a töltésépítés anyagnyerő helyeit is.

Az időközben született földtani-őslény tani és talaj
tani kutatási eredmények újabb szempontokat adtak a 

Kolon-tó mocsár jellegének megőrzéséhez. Úgy vélem, 
hogy enviek alapján tovább kell finomítani a vízrend
szer üzemeltetését a következők szerint:

- a tó területének csatornái semmiféle természetvédel

mi célt nem szolgálnak. Ebből következően teljesen 

ki kell zárni a csatornák mélyítését. Minimálisra 

csökkentett fenntartási munkák is csak azokon a
nyomvonalakon kívánatosak, amelyek a Kiskunsági 

Nemzeti Parkon kívüli intenzív hasznosítású terü
letek vízvédelmére hivatottak. Egyes csatornák fenn

tartását teljesen meg kell szüntetni. (XV.csatorna 

északi része, XV/a, XV/b csatornák);
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- Á Kolon-tó összekapcsolása az orgoványi belvízi 

öblözett el nem volt szerencsés megoldás. A tó 

felgyorsult eutrofizálódása és a pükatesiű fauna 

elszegényesedése egyaránt e vélázedésünket igazolja, 

szemben a korábbi kedvező állásfoglalásokkal. (in 

Tóth K. I979, Tölgyesi I. I982, TAKl jel. I982) 

Ugyanakkor a már ma is rendelkezésünkre álló csa
torna- és mű tárgyrendszer megoldás t kínál 

goványi részvizgyűitőben is maximális tározásra kell
törekedni, ahonnan az elkerülhetetlen vizleereszté- 

seket az I zsák-keleti osztómüvön át a 11.övcsatorna 

felé kell terelni. A 1lI.övcsatorna Кolon-tavon át 

vezető szakaszát csak szükséghelyzetben célszerű 

üzemeltetni;

- az előbbi érvek alapján el kell vetni azt az elkép
zelést is, amely közvetien betáplálási lehetőség ki
építését irányozza elő a l 11. övcsatornából a l<olon-tó 

északi részébe' egy újabb osztómű és csatorna építé
sével (in Tóth K. I979);

- amint a Kuliéri bakhátas nyáras véghasználatra kerül 

(а VII.ötéves tervidőszakban), a Kuliéri zsilipnél 

ismét napirendre kell tűzni а 22О cm-es vagy még ma
gasabb vizszinttartás kérdését. A tó déli részén ez 

a feltétele a mocsári üledékképződés meghosszabbítá
sának ;

- a 11 I.övcsatorna lehetőség szerinti kiiktatásából

következik, hogy a Kolon-tó teljes területének fel
töltését a természetes vízgyűjtőtől várjuk..A sza
bályozás előtti helyzet és az északi tórész üzemel
tetésének kedvező tapasztalatai alapján ez reális 

várakozás. A szivárgási viszonyok pontosabb megis
merése érdekében azonban 1984-től 8 talajvizmegfi-

gyelő kutat üzemeltetünk a tó körül, hogy a döntést

az or-
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pontos adatokkal készítsük el;

- a nyiltvizű^biotópok kiterjesztése érdekében néhány 

ha nyílt vízielszin kialakítását tervezzük a XV. és 

XV/b csatorna összefolyásánál. Az átlagosan 60 ern
es kotrás csak a tó tőzegrétegét érintené, a vízzá
ró fekütmár nem. A kotrás mélységének meghatározá
sához és a földtömegszámításhoz messzemenően figye
lembe vesszük a Kolon-tó földtani kutatási eredmé
nyeit. ügy ítéljük meg: a természet es f eltöltődés 

ilyen, a tó összterületéhez képest kismértékű módo
sít ás a,meg engedhető, sőt szükséges, figyelembe véve, 

hogy a védett területeken kívül a mocsári biotópok 

teljesen felszámolódtak.

- A Kolon-tónál távolabbra tekintve иду véljük; itt 

az ideje, hogy a hátsági vízgazdálkodást uj alapok
ra helyezzék.
A Duna-Tisza közi Hátságon a talajviznivó rohamosan 

csökken és 1983-ban soha nem tapasztalt szintre 

süllyedt (V1TUKI észlelések I983). A nem befolyásol
ható (kedvezőtlen) csapadékviszonyok, az optimális 

terüleíhasznositást jelentő homoki erdősítések és a 

sűrű növényállományú, intenzív kultúrák (megnövelt 

párologtató felület) mellett vízgazdálkodásunk is 

felelős a kialakult helyzetért. Mivel pedig közü
lük ez utóbbi a legrugalmasabb tényező, nyilvánva
ló: nem az erdősítéseket kell leá.llitani, vagy a 

gazdálkodás színvonalát csökkenteni, hanem módosí
tott vízgazdálkodási rendet kell kialakiiani. Új csa
tornák létesítése helyett (mellett) a meglévőkön 

kell a zsilipeket, tiltókat kiépíteni és üzemeltet
ni, a természetes tározókat pedig végre valóban hasz
nosítani ,kihasználva azok helyi talajvíz-szabályozó
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és mikroklímát befolyásoló hatását.
E cél megvalósításához mintát érül étként szolgálhat 

a Kiskunsági Nemzeti Park.

Zsilip az Alsó-Matyói töltésen

íffo
■
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4.2. A FÖLDHASZNÁLATI BEAVATKOZÁSOK

A Kol on-tó területén végrehajtott, vagy tervezett ter
mészetvédelmi műveletek alapfeltétele volt a tulajdon- 

viszonyok számunkra kedvező változása. A Kiskunsági Nem
zeti Park Igazgatóságának kezdettől fogva tudatos tö
rekvése volt, hogy a természeti értékekben leggazdabb 

vagy a leginkább veszélyeztetett területek a Magyar 

Állam tulajd.onába és igazgatóságunk kezelésébe kerül
jenek. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal 1980-tól tudott ehhez a célkitűzéshez pénzügyi 

fedezetet nyújtani. Ennek eredményeként ma összesen 

5874 ha, ebből a Kolon-tó térségében 826 ha terület
tel rendelkezünk. Nem szorul különösebb magyarázatra: 

mennyivel kedvezőbb a természetvédelem helyzete tulaj- 

donosként, mintha az előírásoknak jogszabályi vagy ha
tósági utón kell érvényt szerezni.

A Kolon-tó esetében a tulajdonszerzés adott módot az 

Alsó-Matyói töltés rekonstrukciójára, a magasabb viz- 

szinttartásra, a zárvány szántóterül etek gyepesítésé
re, vagy a nyílt vízfelszínek tervezett kialakítására.
A terület átvét el ék lassúbb ütemű folytatását épp ezért 

folytatni kívánjuk.

A Kolon-tó fel töltődésének üteme a műtrágya-használat

tó körüli mérséklésével és a nádasok rendszeres ara
tásával lassítható. A nádaratással nagytömegű szerves
anyagot távolítunk el évről-évre a tó területéről.
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A kemikáliák Kolon-tórg gyakorolt hatását már több 

Ízben taglal tűk. A vegyszerhasználat a Kiskunsági 

Bioszféra Rezervátum, övezeti beosztásának megfelelően 

a magterületeken kizárt, a puff.er I területeken is 

csak kis részeken megengedett, A műtrágya használat 

további finomításával szeretnénk csökkenteni a fel
színi és a talajvizén át történő műtrágya-bemosódási.

A Kolon-tó dinamikusan változatos környezeti adott
ságait иду őrizhetjük meg tartósan, ha egy rendsze
res, a talajok tulajdonságaira, a felszíni és a fel
szín alatti vizek dinamikájára és kémiai összetéte
lének változására, a növény és állatvilág változásai
ra egyaránt kiterjedő komplex észlelő rendszer épül 

ki (TAKl jel. I982). E rendszer lényege, hogy a be
következhető kedvezőtlen változások (változás a tala
jok sómérlegében, a vizek kemizmusában, a puhatestű 

faunában stb) időben történő jelzésével lehetőséget 

nyújtson a nemkívánatos változások megelőzésére, ki
küszöbölésére, illetve az ezt biztosító konkrét és 

sokoldalú intézkedés rendszer kidolgozására és meg
valósítására.
Természetesen nem mondhatunk le a niég nyitott föld
tani és őslénytani kérdések folyamatos tisztázásá
ról sem. Csak igy biztosítható a természetvédelem 

és a mezőgazdasági fejlesztés gyakran ellentét es ér
dekeinek összehangolása.
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Végezetül köszönetét mondok Dr.Tóth Károlynak, a Kis
kunsági Nemzeti Park igazgatójának és kedves munkatár
saimnak a természetvédelmi;

Dr.Molnár Bélának és Dr.Erdélyi Mihálynak a földtani 

problémák megoldásában nyújtott támogatásáért.

Köszönöm Dr.Mucsi Mihály, Dr.Fényes József és Dr.Kuti 

László értékes közreműködését is, akik a terepi mun
kában, a fúrások lebonyolításában és a mintavételben 

voltak segítségemre.



- S5

5.IRODALOM

BORSY Z. I974: A futóhomok mozgásának törvényszerű
ségei és védekezés a szélerózió ellen. - Kézirat, 
I-385 p. Akad.doktori ért. Bp,

BORSY Z. I978: A Duna-Tisza közi Hátság homokformái 
és a homokmozgás periódusai - Alföldi Tanulmá
nyok, 43-5Ó p. Békéscsaba

BORSY Z. - FÉLSZERFALV1 ]. - LÖKI J. I982: A jános
halmi MÁFI alapíurás homoküledékeinek eléktron- 
mikroszkópos vizsgálata - Közlemények a KLTE 
Földrajzi Intézetéből, 35-5О p. Deb

BULLA B. I95I: A Kiskunság kialakulása és felszíni 
formái - Földr.Könyv- és Térképtár Ért. 
lOl-lOó p. Bp,

CHOLNOKY J. I94O: A futóhomok elterjedése - Földt. 
Közi. 258-294 p.

DÖMSÖDl ]. I977: Lápi eredetű szervesanyag-tarta- 
lékaink mezőgazdasági hasznosítása - I24 p. 
í.lg. Kiadó, Bp,

ELTE TTK Növényrendszertani és ökológiai Tanszék,
. ■ I984: Jelentés a Kiskunsági Nemzeti earkban 

1983-ban végzett kutatásokról - Kézirat,
3-8 p. Bp,

ERDÉLYI M. IgóO: Geomorfológiai megfigyelések Duna- 
földvár, Solt és Izsák környékén - Földr.Ért. 
257-276 p.

ERDÉLYI M. I9Ó7: «.-и Duna-Tisza közének vízföldtana 
Hidrl.Közi. 33I-34O p.

ERDÉLYI M. I98O: A Középső Tiszavidék vizföldtana
és rétegvizének dinamikája - Vízügyi Közlemények 
395-4I8 p.

FEKETE a. (vezető tervező) I955: Kolon-tó komplex 
mezőgazdasági és vízhasznosítási tanulmányterve 
I-58 p. Fölaitíív.Min. Bp,

récén



86

FÉNYES J. lg80: A Duna-Tisza közi tavak fejlődéstör
ténete Mollusc a-fauna vizsgálatok alapján - Kéz
irat, Egyetemi doktori értekezés, JATE, Szeged

FÉNYES J, I983: A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fej
lődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alap
ján - Alföldi tanulmányok, 7-26 p. Békéscsaba

•
FRANYG F. I98O: Újabb felszinfejlődéstörténeti és

vizföldtani eredmények a Duna-Tisza közi kutató
fúrások alapján - Földr.Ért. 409-443 p.

GYÖRFFY GY. I956: A tihanyi alapítólevél földrajzi- 
név-azonosításaihoz - Különlenyomat a Pais Em
lékkönyvből I-9 p.

IVÁNY0S1 Sz.A. I978: A Kiskunsági Nemzeti Park ter
mészeti viszonyai - TIT Bioi.Ismer etterj.
I56-I7O p. Bp,

IVÁNYOSI Sz.A. (nyomás alatt): Természetvédelem az 
Alföldön - Alföldi tanulmányok, l5 p. Békéscsaba

JASKÓ S. I97Ó: A Pannóniái-medence besüllyedése és 
feltoltődése a neogénben - MÁF1 Évi jel. I973- 
ról, I33-I4O p.

/ÁRAINÉ KOMLÓDI M. I966: Adatok az Alföld negyedko
ri kiima- és vegetáció tört énét éhez I. - Bot.Közi. 
I9I-2OI p.

JUHÁSZ Á: Évmilliók emlékei - 5I2 p. Gondolat Kiadó, 
Bp,

KAÁN K. I939: Alföldi kérdések. Erdők és vizek az 
alföldi kérdésekben 42О p. Bp,

KÁDÁR L. I956: A magyarországi fut óhomok-kút at ás 
eredményei és vitás kérdései - Földr.Közi.
I43-I63 p.

KRETZOl M. - KROLOPP E. I9721 Az Alföld harmadkor- 
végi és negyedkori rétegtana az őslénytani ada
tok alapján - Földr.Ér t. I33-I58 p.

KROLOPP E. I97O: Őslénytani adatok a nagyalföldi 
pleisztocén és felsőpliocén rétegek sztratig- 
ráíiá-jához - Őslénytani viták 5-43 p. Bp,



- 87 -

KlATl L. I975: A Duna-völgyi legfelső kavicsréteg 
kutatása az izsáki térképlapon - IAÁFI Évi Jel. 
1974-ről I25-I32 p.

KllTl L. 1977/a: Kecskemét környékének agrogealógiai 
térképezése - Kézirat, Doktori értekezés, JATE, 
Szeged

Kurl L. 1977/b: Az agrogeológiai problémák és a 
talajvíz kapcsolata az izsáki térképlap terü
letén - IAÁFI Évi Jel. 1977-ről, I2I-I3O p.

LOZEK V. I9Ó4: Quartarmollusken der Tsckechloslo- 
wakei 374 p. Verl.der Tschechl. Akad. der Wiss. 
Praha

MAROSI S. I9Ó7: Megj egyzések a magyarországi futó
homok területek genetikájához és morfológiájá
hoz - Földr.ÉKözl. 23I-255 p.

MIHÁLTZ 1. I947: A Duna-Tisza csatorna geológiai 
viszonyainak tanulmányozása - A Duna-Tisza 
csatorna, I89-I99 p. Ep,

MIHÁLTZ l. I953: A Duna-Tisza köze déli részének 
földtani felvétele - IAÁFI Évi Jel. 1950-ről, 
II3-I43 p.

MIHÁLTZ 1. I9Ó7: A Dél-rAlföld f elszinköz el i réte
geinek földtana - Földt.Közl. 294-3О7 p.

MOLNÁR E. I9ÓI: A Duma-Tisza közi eolikus rétegek 
felszíni és felszinalatti kitérj edése - Földt. 
Közi. 3OO-3I5 p.

MOLNÁR E. I9Ó5: Adatok a Duna-Tisza köze fiatal 
harmadidőszaki és negyedkori rétegeinek tago
lásához- és származáséihoz nehézásvány-összeté
tel alapján - Földt.Közl. 2I7-225 p.

MOLNÁR E. I960: Pliocén és pleisztocén lehordási 
területváltozások az Alföldön - Földt.Közl. 
4O3-4I2 p.

MOLNÁR E. I972: Az Alföld negyedkori üledékkomp
lexumának genetikája - Kézirat, I-295 p. Kan
didátusi értekezés, Ep,



88

MO LNÁR В. Iq73 • Az Alföld harmadidős zak-végi és
negyedkori feltöltődési ciklusai - Földt.Közl. 
294-3Ю p.

MOLNÁR B. I977: A Duna-Tisza köze felső-pliocén 
(levantei) és pleisztocén földtani fejlődés
története

MOLNÁR B. I978: A Föld és az élet fejlődése - Kéz
irat, I-273 p. JATE, Szeged

MOLNÁR B.
Ion-tó kialakulása és limnogeológiai fejlődése - 
Hidr.Közi. 549-56О p.

M"FA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, I982: 
Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park részére 
Lp8l-ben végzett munkálatokról - Kézirat,
I-52 p. Bp,

MUCSl M. I965: A soltvadkerti Petőii-tó földtani vi
szonyai I. - Földt.Közl. 24О-248 p.

MUCSl M. I9ÓÓ: A soltvadkerti Petőii-tó földtani vi
szonyai l1.-Földt.Közi. 453-459 p.

PÉCSI M. I959: A magyarországi Duna-völgy kialakulá
sa és félsz inalaktana - Földrajzi Monográf iák 
III. 342 p. Akad.Kiadó, Bp,

PÉCSI M. IgóO: A Duna-Tisza köze geomorfológiai prob
lémái - Földr.Közl.

PÉCSI M. (szerk.) I967: A dunai Alföld - Magyarország 
tájföldrajza I. 358 p. Akad.Kiadó, Bp,

PRETTENHOFFER I. - SOMORjAI F.: Útmutató a Kolon-tó 
hasznosítására az I935-I939.években végzett kí
sérletek alapján - I-2O p. M.Kir.Talaj tani és 
Agrochemiai Kiséri éti Áll. és M.Kir.Növény ter
mesztési Kísérleti Áll. Szeged

RÓNÁI A. I9ÓI: Az Alföld talajviztérképe - I02 p. 
Földt.Int. alk.kiadv. Bp,

Földt.Közl. 1-16 p.

IVÁNYOSl Sz.A. - FÉNYES ]. I979: А Кo-

23-29 P.



- 8g

RÓNAI A. I967: Magyarázó Magyarország 2OO.OOO-es 
földtani térkép-sorozatához. L-34-Vlll. Kmét 
I44 p. MÁF1 kiadv. Bp,

RÓNAI A. I972: Negyedkori üledékképződés és éghaj
lattörténet az Alföld medencéjéban MÁFl Évkönyv, 
LVl köt. 42I p. Bp,

SZEMETHY A. I979: Az Alföld-kutatás újabb 
eredményei.^ Paleomágneses vizsgálatok laza üle
dékeken. MÁFl Évi Jel. 1977-ről, 67-68 p. Bp,

RÓNAI A. I983: A Kör ős-medence földtörténe te a ne- 
gyekorban - Földt.Közl. I-25 p.

SCHERF E. I935: Alföldünk pleisztocén és holocén 
rétegeinek geológiai és morfológiai viszonyai 
és ezeknek összefüggése a talaj alakulással, 
különösen a szik talajképződéssel - ÍAÁFI Évi 
Jel. 1925-28-ról, 265-36I p.

SÜMEGHY J. I952: Földtani adatok a Duna-Tisza köze 
É-i részéről - MÁFl Évi Jel. 1948-ről 85-96 p.

gftMEűHY J. I953• A Duna-Tisza közének földtani váz
lata - MÁFl Évi Jel. 1950-ről, 233-265 p.

SÜMEGHY J. I955: A magyarországi pleisztocén össze
foglaló ismertetése - MÁFl Évi Jel. 1953-ról
395-4О3 P.

SZABOLCS l. - JASSó Fi I96O: A szikes talajok gene
tikus típusai és el térjedésük törvényszerűségei 
a Duna-Tisza közén - Agrokémia és Talaj tan, 
I73-I94 P«

TÓTH K. (szerk.) I979: Nemzeti Park a Kiskunságban 
I-5I9 p. Natura, Bp,

TREITZ P. I9O3: A Duna-Tisza közének agrogeológiai 
leírása - Földt.Közl. I-2O p.

TREITZ P. I93I: A Kurjantói Nádasrét és a Kolon-tó 
környékének agrogeológiai leírása - Kézirat, 
MÁFl adattár, 9O p. Bp,

RÓNAI A.



Сч 2 m г* г CT
S г СП н m

• :



Ó.l. TÁBLÁZATOK



91-92

A KOLON-TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA AZ 1976-1977.HIDROLÓGIAI ÉVEKBENa* 
/az ATIVEIG 1978.évi adatközlése alapján/

1.táblázat

Összes
oldott
anyag,
mg/l

Összes 
kemény
ség, 
nK°

KationokAnionok 2T 27Időszak СО?" sőP NaНСОГ ViztipusCl Ca Mg43 3
mgeé/l

3,65
4,13

4,29
4,45

0,14 

0,18
968 42.7 

41,9

38.5
37.5

29.3
21.4 

22,0
28.4
26.7
31.3

32.7
28.8 

47,7
49.4 

44,3

0,81
0,79

1976.szeptember 

október
17,17
15,50

12,68
11,80

8,89
7,12
7,38

10.24 

9,81
11,23

10,63 

10, 80 

16,88
17.25 

14,85

3,V7
2,50

Mg-CaHCO^1, 10 

0,97
11,59
10,92

9.45
8.95

7.46 

5,36 

6,67 

6,39 

6,39 

7,54

7.95 
7,00

12,94 

12,61 

10, 80

0
896 Mg-Ca-CO HCO0,72 3" 3

0,85
0,89

0,65 

0,73 

0,91 

0,44 

0,36 

0, 10

0,26 

0,28 

0,29 

0,39 
0, 4o

Mg-Ca-CO^-HCO^0,77
0,63

0, 66 

0,43
0,39
0,42
0,55
0,52

1,90
1,48

1, 81 

2,43 
2,88 

1,20 

1,35 
1,14

0,78
1,50
1,90
1,58
0,70

775 0,32
0,26

0, 24 

0,22 

0,15 
0,28 

0,31 

0,23

1,55
1,87

1,85
0,63
0,80
0,58
0,63
0,93

1,04
0,60
1,24
1,20
0,95

november
738 Mg-Ca-CO^HCO^december

1977.január 

február 

március 

április 

május 

junius

613 Mg-Ca-CO^-HCO^
MgrCa-603-HC03

3,00
2.29 

1,22 

3,78 

3,15 

3,63

3,74
3.30 

4,08 

5,03 
5,00

51З
560 Mg-Ca-CO 

Mg-Ca-CO^-HCO^ 

Mg-Ca-CO ^-HCO^j 
Mg-Ca-C03-HC03

HCO
3“ 3

669
655
73О

706 Mg-Ca-CO3-HCO3 

Mg-Ca-CO^-HCO^
0,20 

0,18 

0,16 

0,17 

0,23

0,35
0,57
0,72
0,54
0,35

julius
augusztus
szeptember
október
november

710
Mg-Ca-CO^-HCO^ 

Mg-Ca-CO^-HCO^ 

Mg-Ca-C03-HC0„

1012
IO3O
9IO

0,86 

6,00
0,44
3,30

2,88
14,00

3,80
20,05

Mg-Ca-CO^-HCO^
Mg-Ca-CO^-HCO^

0,11
0,45

0,02
1,30

H,9
55,4

0,20
0,96

minimuma ЗОО 0A vizs
gálati 
időszak 2,60maximuma 1100

mértékadó
értéke 2,640,95 4,94 10,28 0,3814,54 0,8741,7 Mg-Ca-CO^-HCO-855 1,90

Megjegyzés: A viz szine sárgásbarna, igen nagy átlátszóságú. 
pH-ja 7,60-8,50 értékek között ingadozik.
összes keménysége a télvégi-tavaszi időszakot kivéve igen magas.

a, A hetenkénti mintavételek /összesen 55 db/ havi átlagértékei alapján
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VÍZKÉMIAI adatok a kolon-tó vízrendszerében

/az ATIVÍZIG 1978.évi adatközlése alapján/

2.táblázat

Ágasegyházi-rét Orgoványi-rét Csira-szék Kolon-tó,Alsó-
matyói töltés 
áteresze0'

Megnevezés leeresztő zsilipé3-»

8,05 8,05 8.15pH
56Oxigénf ogyasztás-ep 6880

I36 114ek 105mg/l
4,5BŐI 2,9 3,55

7,4Oldott oxigén
Oxigéntelitettség, fo
Vezetőképesség,10
Metilorange lugosság /m/
Fenolftalein lugosság /р/
Összes keménység
Karbonát keménység

2-C0„

7,7 7,0
868295

-6 1-112. 1100 1550 1200cm
l6,6 14,313,3mval/1

0,80,3 0,3
32,4
46,3
0,60

15,95
0,74

27.2
37.2 

0,60
12,70
0,52

31,0
4o,o
1,50

12,80
0,74

32,71 о nk
♦ •

1,04
10,63
0,35

3
HCO 3Anionok Cl"

2-SO4
Ca2+

1, 40 0,260,30 1,50
mgeé/l 3,65

7,95
3,74
7,95

2,90
6,85

3,20
7,852 +MgKationok

Na+ 6,00 5,60 0,783,50
K+ 0, 48 0,430,32 0,20

Szabad COg 0 0 0 • *
2 + 0,34

Ó,00
0,45
0,00

Fé 0,30
0,00
1,28
0,00
0,40
0,17

• »
2 +Mn • •

NH..+ 1,8 1,54 * •
N02 0,00 

0,00 

0,10

0,00
0,00
0,12

mg/l’ • ♦

N03 • •
3-PO4 ♦ •

Összes oldott anyag 

Összes lebegő anyag 

Összes száraz-anyag 

Viztipus

824 IO56 7061120
2 2 3 • •

826 1122 1059
Mg-Ca-CO^-HCO^ Mg-CO^-HCO^ Mg-Ca-CO^-HCO^ Mg-Ca-CO^-HCO^

• •

a, 1978.Julius 17-i mintavétel
b, 1977.júliusi átlag
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KÉMIAI VÍZVIZSGÁLÓTOK EREDMÉNYEI A KOLON-TÓBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 

/a TAKI 1982.évi jelentése alapján/

3.táblázat

Összes
oldott
anyag,
mg/l

Vezető
képesség 
mS kK

KationokAnionokÖsszes Karbonát Szóda-
egyen-
érték

A mintavétel 
helye

"2T Na ITcoz" нсоГ S07”keménység,nK° ViztipusMgCl со Q43pH 325 ingéé/1

1. FELSZÍNI VIZEK
M-2 nyilt viz a KT-5 
szeÍv.közelében
M-3 határcsatorna 1
M-4 övcsat. l.kif.
M-5 övcsat. l.bef.
M-6 nyilt viz az 
Alsó-Matyói árokban
M-7 Kolon-tó átfolyó

8,60
8,05
7,85
8,15

0,34 

1, 12 

0,14 

0,18

50,6
28,3
27,7
27,4

16,93
2,46
2,76
5,28

6,92
2,58
3,36
2,18

1, 16 

0,60 

0,50 

0,56

1,58
0,99
0,97
0,99

Na-Mg-HCO^3,37
25,8
25,0
22,2

30,92 

16,06 

16,14 

25,61

11,15
7,52
6,46
7,62

10,00
4,60
4,70
4,70

5,52
1,78

1132 2,00 

4,60 

4, 20 

3,20

620 Ca-Mg-HCO^0, 22
1,74
2,78

612 Ca-Mg-HCO^0, 22 

0,48536 Ca-Mg-IICO^

17,48
18,66

3,60
3,30

0, 18 

0, 18
30,6
30,9

34,0
35,5

3,66
3,56

8,47
9,11

0,80
0,70

Mg-Ca-Na-HCO^
Mg-Ca-Na-HCO^

3,38
4,62

8,30
8,15

7,30
7,70

2,35
2,57

1,17
1,19

0, 21 

0,07
712
824

2. TALAJVIZEK 

KT-1 szelvény 

KT-2 szelvény 

KT-3 szelvény 

KT-4 szelvény 

KT-6 szelvény 

KT-7 szelvény 

KT-12 szelvény 

КТ-13 szelvény 

KT-14 szelvény 

M-l Papp tanya kút

17,46
17,43
11,27
12,02
83,82
16,73
8,59

13,59
45,75
9,81

6,77
6,82
5,17
6,07

20,70
4.91
4.92 

5,98
10,57
8,59

4.83 

3,74 

3,41 

4,87 

4,87
2.84 

2,96 

3,09 
6,08 

6,90

488 0,18 

1,20 

0,26 

0,07 

6,96 

1,56 

1,14 

0,48 

3,86 

1,32

8,40 

8,35 

8,35 

8,45 

9,00 

8,40 

8,45 
8, 40 

8,00 

8,15

0, 62 

0,62 

0,52 

0,51 

3,58 

0,52 

0,48 

0,67 

1,07 

0, 86

18.5
20.5
15.8 

18,2
14.2 

14, 2
14.9
16.3
29.3
29.5

Na-Mg-HCO^
Ca-Mg-HCO^
Ca-Mg-HCO^

1,75
3,57
2,23 
1, 62 

0, 20 

2,23 

2,36 

2,72 

3,65
3,61

1,39
1,54
0,72
0,91

3^,78
1,04
0,50
0,91
9,35
1,20

22.7
22.5 
16,0
19.2 

74,1
15.3
15.7
19.4
29.6 

24, 1

1,52
0,70
0,07
0,34

21,37 

0,38 

0,29 

1,11 

0,09

0,20 

0,20 

0,12 

0,40 

4, o4 

0,12 

0,12 

0,40 

2,12 

0,60

1,35
1,20
0,55
0,78
5,78
0,55
0,70
0,95

ny
508 ny
356 ny

Mg-HC03
Na-HC0„-S0,-Cl

0,19 
1,64 

0, 12

372
2164 43

324 Ca-Mg-HCO^-SO^
Ca-Mg-HCO^-SO^
Ca-Mg-HCO^
Na-Ca-Mg-HCO^

324 ny
460 ny

0,63
0,48

1156 ny
612 Na-Mg-HC03ny
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BIOLÓGIAI VIZVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI A KOLON-TÓBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 

/a TAKI 1982.évi jelentése alapján/

4.táblázat

Izzitasi Oxigén - 
fogyasztásA mintavétel 

he lye
veszteség maradék N0 NHN023 3

rag/l
1 FELSZÍNI VIZEK
M -2 nyilt viz a KT-5 szelv. 
к izeiében
M -3 határosatorna 1.
M-4 övcsatorna 1. kif,
M -5 övcsatorna 1. bef .
M 6 nyilt viz az Alsó-Matyói 
á okban
M -7 Kolon-tó átfolyó
2 TALAJVIZEK 

K''-6 szelvény 

K''-12 szelvény 

K' ’-I3 szelvény 

K''-14 szelvény

596 536 49,6
22,4
40,0
36,8

1*7 ny
248372 1.0 ny1
240372 1,5 ny

308 228 1,3 ny ny

348 364 49,6
50,4

1,7 ny
360 464 2,7 ny

1480 684 1 0,03
0,01
0,01

1,3
196 12 8 1 1,1
260 200 1 2,2

456 60 - 0, 4700 3,2
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ISZAPMINTÁK ELEMZÉSE A KOLON-TÓBAN 

/ a TAKI 1982,évi jelentése alapján/

5,táblázat

XV,csatorna КТ-1 I KT-2Megnevezés 1.minta 1 2.minta szelvénygödör
1, ISZAPMINTÁK ELEMZÉSE

pH 7,1 7,17,2 7,1
-З69 -376 -249-282mVEh»

1,44 

6,17 
228,80 

35,2 

58,0 

1,96 

40,04

4,25 5,401,39
10,29
85,04
25.6
37.6 

1,72
60,68

rH
S2- ny ny

2 + mg $ 0,40 0,80Fe
3+ 0,40,4Fe

Nedvesség 

Szervesanyag 

Ásványi anyag

45,2
5,98

48,82

38,6
4,58

56,82
%

2. FOLYADÉKFÁZIS ÖSSZETÉTELE
8,0 8,3 8,2 8,3 

0, 280 

0,100 

0,39 
0, 184
1.19
4.20 

0,28

pH
Száraz
Izzitási
Vezetőképesség, mS K__25
Oldható humusz, $

0,860 

0,524 

1,11 
0,065 

1,94 

7,72 

0,32 
5,48 

6,00 

5,28 

2,04 

0, 22

1,288
1,006
1,48
0,063
2,06
6,81
0,92
9,40
9,40
6,60
2,44
0,21

0,280 

0,060 

0,43 
0,061 

1,07
4,83
0, 24 

o, 44 

3,60 

1, 44 

0,91 

0,05

maradék, g/l

СО 3
HCO 3
Cl”
S042“

Ca2+
mgeé/l

2,80
0,76
0,96
0,03

2+Mg
Na+
K+
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A TALAJOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A KOLON-TÓ KÖRNYÉKÉN 

/a TAKI 1982,évi jelentése nyomán/

6# táblázat

Összes
só,

A mintavétel 
mélysége,

A szelv, 
száma

A genetikai 
szint_________

jele Ivastagsága

pH Fenol- 
ftáléin 
lúgos- 
s ág, 
mg/l00g

CaCO К3 A Humusz<stH„0 KC1cm % 7°2 af 
10cm

' 7,4 38,0
52,8

54,3
61.2
22.1

24.5 

38,0
78.1
63.3
43.5

15.6
18.5
23.6
59,0
57.3
52.3 

37,9

12.6 

14, 8

80KT-1 0-10
25-35

4 0-10
10-50

7,2 27,9
20,662-7,5 7,3A2

KT-2 16,1 

11, 1
7,3A 0-12

12-60
0-12

40-50
6О-7О

7,5 971
7,6 7,4 89A2

60- 567,8 7,5AC 5,9

0- 8 

8-30 

ЗО-52 

52-95 

95-110

0- 8 

10-20 

35-45 

85-95 

95-110

7,4 82KT-3 7,7A 20,9
7,67,8AB 79 7,9

8,3 8,0 48В 0,8
348,3 8,1

8,1С 7,9 32

кт-4 7,6О- 8 

8-30 

30-50

О- 8 

15-25 

30-40 

40-50 

50-60 

60-70 

95-105

40,2
76.5 
70,8 

61, 2 

45,9
55.5 

50,7

897,9А 0,09
0,05
0,05
0,04
0,02
0,02
0,02

еу
8,6 638,2А
8,6 608,3ВК
8,6 668,3

8,450-85 8,7С1 50
8,48,8 37

85-120 8,8 8,5С2 35

8,1 0,4КТ-5 I О- 7 

7-30 

30-105

О- 7 

20-30 

50-60

7,9 29
8,1II 7,9 30
8,3 8,1 28III 9,7

КТ-6 7,6 61,2
65.4
76.5

121,5
116.7
123.7
96.6 

101г4

28.7
38.8
38.9
37.2 
35,5
59.2 

49,0
32.1

16.9 

17,7
35.4
52.3
40.5

24.9
26.2 

37,2
37.2
18.6 

19,0
31.6
37.1
48.6

61.7
42.3
40.2

А О- 3 о- 3
3-12

12-22
52-32
32-47
50-60
70-80
90-105

7,5 53 0,09
0,05

еу
8,4 8,3 52А 3-22 8,8 8,7 57

0,04
0,06
0,06
0,05
0,04

0,88
0,15
0,07
0,06
0,06

639,1 9,022-47В 679,2 9,0
47-64
64-88
88-118

65ВС 9,3 9,0

С1 9,19,3 53
44С 9,3 9,12

КТ-ба 448,8 7,6А О- 5 

5-29
О- 5
5-1?

17-28
29-40
40-50

9,0еу
8,8 106,2

96,6
132,0
116,7

35,4
45.9 
86,1
90.9 
86,1

А 9,1 35
8,9 389,1

41в 29- 9,2 9,0
429,5 9,1

КТ-8 О- 8 

9-16 

12-27 

28-39

О- 8 

9-16 

17-27 

28-39 

48-56 

О- 4 

10-20 

25-38 

35-45

55-65
75-85
95-105

7,8А 7,2 70 0,09
0,11
0,08

0,06
0,01

8,0 58AB 7,5
478,6 8,3В

8,4 4о8,7ВС
8,8 8,4 28С 39-

0- 4 

4-25 

25-35 

35-52

7,67,8 20,6КТ-12 21А
еу

698,2 8,0А 5,2
8,2 8,0В1 2,85?
8,2 8,0в2 51 0,7

В 52-72
72-95

8,3 8,0 46к
8,4 8,0 40Cl

С2 7,9 2895- 8,1
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Aktuális csapadékadatok és felszíni vízállásokа КоIon-tóban

7.táblázat

A tó vízállásaA csapadék
50"éves 
átlaga, Iaz Alsó-Matyói

zsillpnST,
T983 J 19&T|

a KuliériHónap cmaThavi összege,mm
1982 J 1983 1 1904 1982 1982 Г983 1984mm

Január
Február
Március
Április
Május
Junlus
Julius
Augusztus
Szeptember
Október

24 10418 84 1843831 202
I86b» 19634 22 35 13 120 90

41 124 21628 98 20835 35
b49 36 124 184 208 >17 10230

58 116 18020 32
60 56 44 98 154

12450 179 25 92
26 9650 23 50

49 498 0 100I

50 96 164 11627 21 0
November 18053 22 22 100 » # • «

40 41 6 106 76 206December 152
ÖSSZESEN: 496559 333 • #

a, Felső vízállások a hónap utolsó leolvasási napján
b, A zsilipnél vizberesztésre került sor
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A Kolon-tó vizi Mollusca-faunájának
ökológiai, csoportjai

8.táblázat

Ökológiai igény Az ökológiai csoportba tartozó fajok

Planorbis planorbis /L./
Limnaea stagnalis /L./
Stagnicola palustris /O.F.MÜLL,/ 
Planorbarius corneus /L./
Gyralus albus /O.F.MÜLL./ 
Bithynia tentaculata /L./ 
Bithynia leachi /SHEP./
Viviparus contectus /MILL./ 
Sphaerium corneum /L./

Állandó vízborítást 
igénylő, zömmel me
legigényes fajok
/V^-tipus/

Pisidium amnicum /O.F.MÜLL./ 
Valvata pischinalis /O.F.MÜLL./ 
Pisidium moitessierianum /PÁL,/

Mozgó vizi környe
zetet kedvelő fajok 
/Yg^tipus/

Valvata cristata /O.F.MÜLL./ 
Anniger crista /L./
Gyralus riparius /WEST./
Pisidium sp.
Bathyimphalus contortus /L./ 
Acrololas lacustris /L./
Segmentina nitida /O.F.MÜLL./ 
Valvata pulchela /STUD./
Physa fontinalis /L./
Anisus spirorbis /L./
Anisus septemgyratus /ROSS./ 
Anisus leneostorna /MILL./
Anisus vorticulus /TROS./
Anisus vortex /L./
Aplexa hypnorum /L./
Galba truncatula /O.F.MÜLL./ 
Gyraulus laevis /ALDER/
Hippeutis complanatus /L./
Radix peregra peregra /O.F.MÜLL,/
Radix peregra ovata /DRAP./

Időszakos vizet 
igénylő fajok
/V^-tipus/
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A Kolon-tó szárazföldi-Mollusca-faunájának
ökológiai csoportjai

9.táblázat

Ökológiai igény Az ökológiai csoportba tartozó fajok

Succinea elegáns /RISS./ 
Succinea oblonga/DRAP./ 
Carycbium minimum/0.F.MÜLL./ 
Succinea putris /L./

Nedvességigényes 
vizparti fajok
/Sz^-tipus/

Zonitoides nitidus /O.F.MÜLL./ 
Euconulus fulvus /O.F.MÜLL./ 
Cochlicopoa lubricida /O.F.MÜLL./ 
Limacidae sp.
Bradybaena fruticum /O.F.MÜLL./ 
Vitrea crystallina /O.F.MÜLL./

Kevésbé nedves
ségigényes fajok
/SZg-tipus/

Vallonia enniensis/GRED./
Vallonia pulchella /O.F.MÜLL./ 
Vertigo antivertigo /DRAP./ 
Vertigo angustior /JEFFR./ 
Monachoides rubiginosa /А.SCHMIDT/ 
Nesovitrea hammonis /STRÖM/ 
Monacha cartusiana /O.F.MÜLL./ 
Helicidae sp. /feltételesen/

Melegigénye s 
szárazföldi fajok
/Sz^-tipus/

Pupilla muscorum /L./ 
Vallonia costata /O.F.MÜLL./ 
Vertigo pygmaea /DRAP./ 

Punctum pygmaeum /10R./ 
Clausilia sp.

Nagy ökológiai
türőképefeségü
fajok
/Sz^-tipus/

Pupilla triplicata /STUD./
Abida fumentum /DRAP./
Chondrula tridens /O.F.MÜLL./ 
Hellicella hungarica/SOÓS et WAGN./ 
Cepaea sp.
Truncatellina cylindrica /FÉR./ 
Cepaea vindobonensis /FÉR./

Xeroterm fajok
/SZjj-tipus/
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7.ábra. Az eolikus képződmények vastagsága a Duna- 
Tisza közén (Molnár B. IQ72. nyomán) 
l.= eolikus képződmények; 2.= Duna-vizvidé- 
ki folyóvízi üledékek; 3.= Tisza-vizvidéki 
folyóvízi üledékek.



8о ábra: .> Duna-völ^y és 
a Шпа-Tisza közi Hát
ság iiy-i rés zónái ne
gyedkor-végi elvi föld
tani fejlődési vázlata 
(íÁolnár о. így 5» nyomán;

lcisz tocén vé^i 
fut ökomon bucuasoron;
2. = eg yhor i unna-á0an; 
g.= a üuna-y.ölgy és a 
Duna -T i s za' k öz i I la i s ág 
p Isis z i о c é у i vég i к a i ár a

Z.= i

dunaföldvarW

dunapataj

PAKS

KALOCSA

L
HátságTi sí о kóziDuna

Duna ИГ

J ELM AGYARA 2AT:

0 7I2E! 4:: • 14 I «ШЛИ 7btr-J*r'~3t

£ Duna - Tisza közi 
Hátság

Duna - völgy FÜLOPSZÁLLÁS
<Duna

áálöyn.
ЩЩ V

A uuria-völ^y és a Juna-Tisza közi Hátság Ny-i peröí.í-з 
pleisztocén-végi (l.J és kolocún (ll,) foil ödősiör t •' 
nőiének elvi vázlata Jima f öldvár-Fül öps zál l cls vonalán 
(liolnár ó.-Huti L, 1 gy 8 .nyomán). I. =f első-pannon képződ
mények} z.= kavics, kavicsos homok; 3. =hcmo:i {2-3*'pleisz
tocén folyóvízi üledék) 4, utóhomoki g.=lösz (4-5. 
pleisztocén eolikus üledék); ó.=holocévi folyóvízi kép
ződmények ^ у »=szevli »vonalún i 8,=holocén folyóvízi 
ziös térszín.
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A Kolon-tavi I.furásszelvény.
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hónát iszap: (>.= tőzeg: 7.= 
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elvi rő t egsoráoan 
(összesít sic és átlagolt 
értékek).
1,1, =folyóvízi üledéken; 
ai = a finon kőzetliszt 
alsó része, b[=a kurva 
kőzetliszi„alsó része; 
a = a f ino>n kőzeil iszt 
lel só része, o2=a durva 
kózecliszi xelsu része;

__  __ __ _ 2. =set;ílyék-ül ekéken;
*БШэ *®Ш 7СГЗ *Zzz. a,** Unom hozok, b.=ap-

rőszsY.Si honok; 3. stavi
üledékek; ai- a karbondlis~ap alsó része, a2=a uarbonáiiszap tel so 
része; jja a tozsíj alsó része; b2- a tőzeg nözépsö része; b.,= a 
i jz 3^ teLse része; 4.= futőhonuii; ll,l,= V^-t ipus ; 2,= V2-tTpUS ;
3.= V2-típus; 4.= üzi-lipus; j.= Jz2-típus; ó,= Sz^-iipus; y.~ 

z — I pus ; и , ~ Oz * xpns.
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a különböző ökológiai igényű idol lusca- 
csopox tok százai okos slofordúl ása a 
Kolon-t a v i " szí Léi о ss oil is" ,.:i n i ák ban:
1,1. = ir jlsu-i.iaiyői töltési 2,3.= Közös-

Közös-ordo, ir.ocsa-

ЗУ.ábra.

sí'úü, oogyor^s i 3,y.- 
raki ú.= a l1I.övcsatorna és a KV.csator
na találkozásai 7»- az alső-idaiyői töltés 
liy-i oldalai S.= a Jráczi-lányéitól ű-rs 
jCé "„".-re; p. = KV/a. csatornái Lt>.= KV. és 
KV/h csatorna találkozásai 11.= iözsggö- 
aör az nlsú-L..atyói töltés u-i oldalán} 
Í2.= Jréczi-yöuör. A továbbiakat Id. a 
3I. ábránál.'




