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1. A DUNA-2I3ZA KÖZÉNEK 1ÍEGYEDIDŐSZAKI 
FÖLDTANI FEJLŐDÉSE

A mai Alföld helyén az; utolsó tó, az ún. Pannon-belté 

visszahúzódása, illetve feltöltődése után kb. 4,5 millió 

évvel ezelőtt a felső-pliocénben megjelent a Duna, az ős- 

Tisza és az utóbbi mellékfolyóinak őse. Az Alföld korábbi 
tavi üledékképződését felváltotta a folyóvízi feltöltés.
A terület süllyedése miatt a Cegléd - Kecskemét - Szeged 

felé húzódó DK-i Duna szerkezeti árokban igy mintegy 1000 

m vastagságú folyóvízi üledék rakódott le.
A pleisztocén günz-mindel intorglaclális szakaszában 

az Alföld folyóvizhálózatában - és igy fejlődéstörténeié
ben - lényeges változás következett be. A kalocsai süllye
dők kialakulásával a Duna fokozatosan nyugat felé vándorolt, 

közben elhagyta korábbi átlós irányú folyását, és elfoglal
ta mai észak-déli irányi! helyét. A Tiszántúlon ugyanakkor 

a mai vízhálózat alakult ki.
A Duna-Tisza köze a günz-mindel interglaciális után 

igen sajátosan fejlődött. A korábbi dunai szerkezeti árkot 

a Duna ekkorra már feltöltötte,. A helyón kialakult és a 

Tiszántúlhoz képest magasabban maradt dunai hordalékkúpon 

megszűnt a folyóvízi feltöltés és rajta a víztől nem boly
gatott területeken vastag eolikuo üledéksor rakódott le.



2 —

Ez az üledéksor a jégkorszak jégmentes szakaszaiban a Du
na- völgyből kifújt, majd futéhomokká alakult homokbői, il
letve az eljegesedés! időszakok alatt keletkezett löszből, 

az utóbbiak talajosodott változataiból és a csapadékvíz ál
tal összemosott üledékekből áll. A szélfújta üledéksor leg
nagyobb vastagságát 120—140 m-rel a Duna-Tisza köz mai 
középvonalátél kissé keletre éri el.

A Duna-Tisza közi szél által szállított üledéksor a 

mai Tisza vonalátél kissé keletre tiszai folyóvízi rétegek 

között ékelődik ki. A mélyebb fekvésű Tiszántúlon a Duna- 

Tisza közi szélfújta üledékképződéssel egyidőben továbbra 

is uralkodélag folyóvízi üledékképződés folyt. A Tisza hor
daléka időnként azonban a Duna-Tisza köze szélfújta üledék
kel borított keleti részére is eljutott. így az eolikus és 

a folyévizi kifejlődés üledékei összefogazodnak egymással.
A holocénben a Duna-Tisza közén üledékfelhalmozédás 

elsősorban a Duna- és a Tisza-völgyben volt. A Duna-Tisza 

közi Hátságon csak a futéhomokdünék között összegyűlt szi
kes vizekben, az un. semlyékekben volt karbonátképződós• A 

Hátság nagyobb részén azonban már csak a korábban lerakódott 

futóhomok mozgott tovább és halmozódott át, illetve rendező
dött futóhomok buckasorokba, az aktiv szélirányoknak megfele
lően északnyugat—délkeleti irányba.

A Duna-Tisza közén a földtani fejlődés, a felszint bo
rító képződmények és a morfológiai helyzet alapján három 

eltérő földtani egységet lehet megkülönböztetni.
a./ üuna-völfrv. A Duna-völgy 20—30 km széles tektoni

kus és eróziós mélyedés, melynek rétegsora alul főleg folyé
vizi kavicsból, kavicsos homokból, felfelé homokból, finom- 

szemű alluviális agyagból, ill. 30—70 % karbonátot tartal
mazó üledékekből áll. Egyes helyeken, pl. Kecel és Szabad- 

szállás környékén az elhagyott folyómeder szakaszok feltöl- 

tődésének végső fázisaként még tőzegképződés is volt /LHHÁLTZ 

I. 1967/.

Л—:
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1, ábra* A Duna-völgy és a Duna-Tisza közi Hátság nyuga
ti részének negyedkorvégi elvi földtani fejlő
déstörténete MOLNAH B. /1975/ szerint.
1. Pleisztocén végi futéhomok buckaoorok; 2. 
Egykori Duna-ágak; 3^ A Duna-völgy és a Duna- 
Tisza közi Hátság pleisztocén végi határa; 4.A.
A Kisréti-té, a Zabszék- és a Kelemenezék-tó és 
В. а Ко Ion-to helye; 5. A Dunaföldvár - Kilop
sz állás vonalában húzódé szelvény helye

Az utolsó glaciálisban kifejlődött lösz, valamint a 

futóhomok a mai Duna-völgynek megfeleié szélességű terület 

jelentés részét beborította. A holocén eleji magasabb ár- 

vizszint azonban benyomult az északnyugat—délkelet irányú
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buckasorok közé és jelentős eréziot fejtett ki, az ott lé
vé üledéket pedig részben át is halmozta, A folyóvízben 

szállított hordalékot lerakva pedig vízzáró réteget hozott 

létre, melyen a visszamaradó pang > vizek szikesedési folya
matot indítottak el, A folyóágek bevágódása különböző mély
ségű volt. Ügyes helyeken a folyéág az egykori eolikus üle
déket teljes vastagságában vágta át, máshol csak részben ta
rolta le azokat /MOLHÁR B, - KÖTI L. 1977/.

b./ Duna-Iisza közi Hátság, A Duna-Tisza közi Hátság 

morfológiailag a Duna-völgy fölé mintegy 30 m-re, a Tisza- 

völgy fölé pedig 40 m-re kiemelkedő változatos felszinü te
rület.

I.
Duna - Tisza közi 

Hátság
Duna - völgy 
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Duna
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2, ábra, A Duna-völgy és a Duna-Tisza közi Hátság ly-i 
pereme, Dunaföldvár - Fülöpszállás vonalában 
húzódé szakaszának pleisztocén végi /I,/ és 
holocén /II,/ fejlődéstörténetének elvi vázlata 
MOLNÁR B. - ÍCUTI L. /1978/ szerint.
1. Felső-pannóniai képződmények; 2. Kavics, kavicsos 
Homok; 3* Homok /2-3« pleisztocérfTolyévizi üledék/;
4, Putóhomok; 5, Lösz /4-5* pleisztocén eolikus üle
dék/; 6. Holocén folyóvízi képződmények és áthalmozott 
lösz; 27 Szerkezeti vonalak; 0^ Holocén folyóvízi eró
ziós feYszin

. _íím
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A Hátság jelentés részét futéhomok, kisebb részét pedig 

lösz, illetve annak átalakult, szikesedett változatai borít
ják.

A holocénben a Hátság futéhomokja északnyugat-délkele
ti buckasorokba rendeződött, amelyek között számos szikes 

téban, ún, semlyékekben keletkezett karbonátüledék# Ezek a 

tavak a holocén elején jöttek létre, bázisukat pedig pleisz
tocén 1Ö3Z, vagy holocén futéhomok képezi.

c./ Tlsza-völftv. A Tisza-völgy alatt a Tisza által a 

holocénben kimélyitett, majd feltöltódött mélyedést, vagy
is a Tisza holocén alluviumát értjük. A holocén kori Tisza 

kanyargásaival és vándorló medrével jelentős - 5—10 km szé
les - területet erodált ki és töltött fel. így a Tisza több 

helyen is a Duna-Tisza közi Hátság keleti pereméig jutott el 
és azt mintegy alámosta. Ilyen hely pl. Tőserdő, ahol a Duna- 

Tisza közi futéhomok buckákat mosta alá. Ezeken a helyeken 

a Duna-Tisza közi Hátság üledéksora és a Tisza alluviuma vi
szonylag meredek partfallal találkozik.

A Duna-Tisza közének tavait keletkezésük szerint három 

nagy csoportba oszthatjuk /M0I$ÁR B. 1979/*
Az első csoportba a folyóvízi keletkezésű norotvatavak 

tartoznak. Ilyen pl. a Szelidité, vagy a Toserdei holt Ti- 

ozaág is.
A második csoportba a folyóvízi és a szél munkájával ke

letkezett tavak tartoznak, melyeket a fejlődéstörténetük és 

morfológiai helyzetük alapján további alcsoportokra különít
hetünk el. Ennek a tétipusnak jellegzetes képviseltje a Kis- 

réti-té, a Zabssék-té és a Kelemenszék snikesté, valamint az 

Izsáki Kolon-tő.
A harmadik csoportba az eryéb keletkezésű többi tavak

tartoznak.
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Jelon dolgosat a Duna-Tisza közén található tőzeges 

tavak fejlődéstörténetét vizsgálja Hollusca-feunájuk alap
ján* Ezen terület az előbbiekben részletezett morfológiai 
és földtani, fejlődéstörténeti okok miatt nyugat—keleti 
szelvényben tanulmányozható legjobban.
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3. ábra, A vizsgált Duna-Tiaza közi tézeges tavak 
1, Kolon-tó; 2j_ Kerek-tó; 2z ‘Vörös-mocsár

így esett a választás - kapcsolódva a JAKS Földtani és 

Őslénytani Tanszék és a Kiskunsági Hemzeti Park közös komplex 

kutatásához - a Duna-völgy és a Duna-Tlsza közi Hátság határán 

lévő Izsáki Kolon-tóra /3. ábra 1,/. mely Jelen állapotában 

már nem szikes, hanem tőzeges tó, illetve mocsár. A Turjánok
ban lévő Vizeserdo mellett a Kolon-tó az egyetlen olyan élő
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tőzegláp Llagyarországon, melyben a tnzegesodé3 feltételei 
adóttalc. Szén tulajdonsága és egyéb okok miatt a Kiskunsá
gi Hemzeti Park részeként aktiv természetvédelem alatt ál
lé terület.

Tozegos té a bugaci Kerek-tó is /3. ábra 2./. mely a 

Duna-Tisza közi Hátság Tisza felé lejtő oldalán helyezkedik 

el - s ennek megfelelően földtani felépitése és fejlédéstör
ténete is eltérc5.

A terület más tipustava a Duna-vÖlgyi Vörös-mocsár /3. 

ábra 3./. mely a Duna-völgye éa a Duna-Tisza közi Hátság 

határánál található. Kitermelésre alkalmas nagy tozegvagyoná- 

val az országnak nyersanyaglelohely szempontjából is igen 

jelentős területe, ahol a tózegvogyon kutatása ma is aktuális 

feladat, mert a tőzeget talajjavítási anyagként hasznosítják.
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1.1 A Eolon-tó és tágabb környezetének ner-vedid'Tnznk véri
földtani fejlődéstörténete

A Kolon-té Izsák kői ségtél ITy-ra von /4. ábra/. A tó 

mélyedése É—D-i Irányú, mintegy 7 km hosszú. A tó vize a 

mai átlagos vízálláskor 3,5 km hosszú és 1,5— 2,5 km szé
les területet borit. A vizszintingadozás azonban a 60 cm-t 
is eléri. A tó középvonala 94—95 и t.sz.f. magasságú. Part
vonala a 96 ra t.sz.f. magasságú szintvonal mentén húzható 

meg. Ny-i oldala elég meredek, a Bikatorok nevű futóhoraok 

buckáknál eléri а Ю5—120 m-t. A K-i oldal lényegesen lapo
sabb, még néhány km távolságban is csak 100 m t.sz.f. ma
gasságú.

A Kolon-tó és közvetlen környéke 1975* január 1-vel, 

a Kiskunsági Nemzeti Park megalakulásával, annak részeként 

természetvédetté vált. A té olyan terület, amelyet az utób
bi 50 évben erőteljes emberi beavatkozás ért, ezért koráb
ban már a léte is veszélyben volt. A továbbiakban azonban 

a jelenleginél is kedvezőbb állapotok biztosítása érdeké
ben természetvédelmi célú beavatkozások szükségesek.

A Kolon-té kiterjedt nádfelületével, láprétjeivel, 

mocsárrétjeivel és láperdejével az ország egyik jelentés 

édesvízi mocsara. A Kolon-ténak korábban É felé a szabad- 

szállási Nádas-réttel, vagy más néven Kurjantóval természe
tes összeköttetése volt. Ez az összeköttetés a század elsó 

felében a té É-i oldalán húzódé út- és vasútépítés miatt 

megszűnt.
A tófejlódéo természetes folyamata igazán azonban 

csak az 1930-as évek kezdetén szakadt meg. A beavatkozás 

a té lecsapolásával, és a témeder jelentés részének mező
gazdasági hasznosításával járt.
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4. ábra. Л Kolon-tó do környéke
1* Л Kiskunsági Nemzeti Park V# oz, területének 1ш- 
íaraj 2* 1—60* a fúrások száma, I—Г\Г. a szelvények 
helye}“2* Hollusca-faunára feldolgozott fúrások helye; 
4« "Szubrosszilis" gyűjtések helye
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A tó tőzegkészlete régóta Ismert. Bányászatára 1952-ben 

a tó É~± oldalán, а XV. ás a XV/b csatolna, vagy az általunk 

készített I-И* földtani szelvény közötti részen korült sor 

/4. ábra/. Az 1,2—1,5 m vastagságú tőzeget megközelítően 

1 ks£-nyi területen fejtették le. A tőzeg rosszaminőaégü, 
zsombékos, meszes lápföld.

A második világháború idején a csatornák gondozását el
hanyagolták, igy az 1950-es évek elején a tó részben vissza
hódította a lecsapolt területet. A tó sorsát utoljára az 1960- 

70-вз évek fordulóján, a tó déli részén közel Ily—K-i irány
ban húzódé XV. ss. csatorna Ágasegyházi—Orgoványi-rét—Csi- 

raszéki rendszerrel történő összekötése érintettte igen érzé
kenyen. A csatorna ennek következtében ui. a közbeeső szikes 

laposok pangó vizeit be-, illetve átvezeti a Kolon-tavon.
A természetvédelem legfontosabb feladata ezért a tő tartós 

vízborításának biztosítása.

A tó és tártabb környékének ne^vedidőszak véri
földtani története

A Duna-fisza közét jelentős vastagságú, váltakozó tele
pülésű lösz ős futóhomok épiti fel /MOLNÁR B. 1977/. A Duna- 

völgyben uralkodólag alluviális kőzetliszt és folyóvízi homok 

található. A Duna-völgy ée a Duna-Tisza köze mai határa Izsák 

környékén kb. 100 m t.sz.f. szintvonal mentén húzható meg.
A korábbi vizsgálatok bizonyították, hogy ez a határ a pleisz
tocén végén a mainál nyugatabbra volt. A holocén elején azon
ban - a nagyobb csapadék miatt - a Duna árvizszintje megemel
kedett és az egykori folyóágak, a Duna-Tisza közi Hátság 

ITy-i részét is feldarabolták. A folyóágaknak az eolikua fel
színbe való bevágódása igen különböző mélységű volt. Van 

olyan hely, ahol a folyóág az eolikus üledéket - miután az
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a Duna-Tisza közi Hátságnak ezen a TTy-i szakaszán móg vé
kony - teljes vastagságban átvágta Д!С2ЖДн В. - KUTI Ъ. 
1978а/, Máshol az egykori futóhomokbuckák - mivel magassá
guk mindig a legnagyobb árvizszint fölött volt - kimarad
tak a folyóvízi erózióból. Ilyen rósz pl. a tótól Hy-aea 

lóvó Bikatorok is /4. ábra/.
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1.2 А КоIon-tó földtani képződményei

A tó környéke földtani és vízföldtani megismerésére kő
zetmintákat gyűjtöttünk, majd 54 tiz, vagy csaknem tiz méte
res fúrást mélyítettünk, a té hossztengelyére merőlegesen há
rom Ny—K-i és egy, a hossztengellyel párhuzamos í—D-i irá
nyú szelvényben /4—8> ábra/»

в
KOLON ■ TÓ И

6 fúrás 7 fúrás7 fúrás L, fúrás 5 fúrás
4 0 10 70 10 «7IV

в fúrás Ifins Cl-г:
ЯК : оwrW0 Ж<1:■

■HJ1

?

7f
0c © e 77

® G ©
KOLON -TÓ И

11 © © АТС

»W »w á0 О EJ~МШг^ Soft]softl о
Р fr

«J- 1L É
W^n'A4cZI Ы

5. ábra. As I. szelvény /Jelmagyarázatot lásd a 6. ábrán/.
В: II. szelvény tőzeg és tőzeges rétegeinek izzi- 
~ tási vesztesége.
С: А II. szelvény üledékeinek karbonáttartalma

A gyűjtött kőzet- és fúrásmintákat hldronetrálásón szem
cseelemzéssel elemeztük, majd CaCCU-ra számított karbonáttar
talmukat határoztuk meg. A tőzeges mintákból a szerves anyag
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6« ábra. Л: А II* szelvény; В: А III* szelvény
X« Apró szemű homok t 2* Finomszemü homok; 3» 
uürvá kézstliszt; 4*" Finom kozetliszt; 5. 
Karbonátiszap; 6, Tőzeg, vagy erősen tAseges 
rétegek; £s. MesTérséges feltöltés; 8* Csigák
ban gazdag 3zint; jjj* Mocsári jellegukifejlo- 
dés; 10« Humuszos réteg /talajszint/; 11. A 
Holluaca-faunára feldolgozott flírások Helye

tartalom meghatározására izzitási vizsgálatok készül bek* A 

tó legjellemzőbb helyeiről, mintegy 24 fúrás fúrásanyagának 

20 cm-ként vett, iszapolt mintáiból mintegy 60 ezer Mollusea- 

egyed 57 faja került eló*
A laboratóriumi elemzések és a szelvények a tó alatt és 

mellett a következő fontosabb üledéktipusokat tárták fel*
1./ A flírások szerint a tó alatt a finom- és a durva ké

zét lisztek a legidősebb képződmények. Ezeket а II* oz* szel-
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vény tárta fel legjobban /6. ábra А/. E szelvény fúrásai a 

tó üy-i oldalán és közepén mindenhol finom kozetlisztet ér
tek el. K-i oldalán viszont a durva kozetliszt uralkodik,
A szelvény szerint, jól látszik, hogy a té mindkét oldalán 

kiékelódéoeik között - szemcsealak-vizsgálat alapján - min
denhol futéhomolc van. Az I. szelvény is elérte a finom k'zet- 

lisztet /5. ábra А/. A III. szelvényben /6. ábra В/ azonban a 

durva kozetliszt csak a té K-i oldalán van meg. Az É--D-i 
I?/a, IV/b szelvényben a 4., 37. és 38. sz. fúrásokban Jelent
kezett a finom kozetliszt /7. ábra/.

A finom és durva kozetliszt az egykori Dunaág üledéke, 
g folyóvízi feltöltés utolsó fázisaként lerakédott anyag, 
amely a környez# magasabb területekről származik és csapa
dékvízzel mosódott be. Ezt az Üledék igen rossz osztályozott- 

3ága és különösen a té K-i oldalán a gyakori mocsári Jelleg 

bizonyltja /6. ábra A. 9. fúrás/. A K-i oldalon a felszínen 

ma is szikes 1Ö3Z van. Ennek uralkodó frakciója a durva ké
zét liszté vei azonos /ERDÉLYI M. I960/.

A fúrások a té É-l részén kavicsos homok formájában az 

egykori jellegzetes folyóvízi üledéket is elérték. A finom- 

szemcsés üledék tehát a II, sz. szelvény vonalában sem lehet 

túl vastag. A III, sz. szelvényben a dunai származású üledék 

valamivel mélyebben helyezkedik el, mint az I. és II. szel
vényben, mert a té K-i oldalán azt csak a 38. sz. fúrás érte 

el. Az Izsák környéki kavicsos homok kifejlődést ERDÉLYI M. 
/I960/ a miénkhez hasonló, KUTI L. /1975/ pedig valamivel 
mélyebben találta meg.

Az újabb vizsgálatok alapján a folyóvízi üledékek közé- 

sorolhaté a finom szemcseösszetételü üledékre következő fi
nomhomok is, mivel ezen üledéktipusban igen gyakran mozgó 

vizi környezetre utaló fajok Jelennek meg,
2./ A finom szemcseösszetételü üledékre általában 5-6 

m-es - a szemcseösszetétel és a szemcsealak-vizsgálat aiap-

/Г 4'
is SZEGED
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ján - apró futóhomok települ* Az aprószemü íutóhomok gyako
ribb, a finomhomok legtöbbször csak rátelepül /I. szelvény 

40—52. ez* fúrás, II* szelvény ITy-l oldala, a III. szelvény 

és a IV. szelvény É-i oldala/ /5.. 6., 7. ábra/, Máskor a 

finomhonok hiányzik /I. szelvény 47., 55. ss, fúrás, II. 

szelvény 2—10. sz. fúrás/ /5—6* ábra/. Végül van olyan 

eset is, amikor caak a finomhoraok jelenik meg /а IV. szel
vény D-i része/ /7. ábra В/.

Az aprószemü íutóhomok és a finomszemü homok szinte be
temeti és feltölti az egykori folyómedret. A futóhomok anya
ga a környező pleisztocén futóhomokbuckák területéről szár
mazik. Innen került a folyé által feltöltött, de még morfoló
giai mélyedésbe, az ún. semlyékbe. A területet ebben az idő
ben csak ritkán boríthatta viz, a homokot a szél a szárazabb 

időszakokban fújta be. A terület fejlődésében a folyóvízi 
üledékképződés már megszűnt, a tavi pedig még nem indult meg.

3./ A futéhoaok felett vagy közvetlenül, vagy vékony, 
főleg durva kőzetliozt közbeiktatódáaávul tavi üledéksor te
lepül. A tó Пу-i oldalán ennek két fő típusa van.

a./ Alul elég éles határral 0,6—1,0 ra-es karbonátiszap 

települ, karbonát tartalma 4 0—80 í3- os. A II, szelvény üledé
keinek karbonátszázalékát az 50. ábra mutatja. Az ábrán a kar- 

bonát-iszaprétegek százalékos értéke mindenhol jél kiugrik. 

Megjegyezhető azonban, hogy az egyéb üledéktipusokban io le
het sok karbonát, még a futéhomokban is 10—20 %+

A karbonátiszap a té Hy-i oldalán a futóhomokbuckák alatt 

még több száz méterre és folytatódik és csak távolabb ékelődik 

ki. Többször azonban eltérő t.sz.f. magasságban, de kisebb 

foltokban újra megjelenik. A futóhomokbucka, a karbonát iszap 

és a tőzeg elvileg kizárjálc egymást. A karbonátiszap ui. min
dig csak a tövisből csapódhatott ki. Ha azonban a 4. ábrán, 
a tó Hy-i oldalán levő buckán terület szintvonalait megnéz
zük, érthetővé válik a helyzet. A futóhomok a nyári blíy—DK-i
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irányú szállel ПК-i irányban halad előre* Л buckasorok irá
nya is ezt jelzi, A futéhomok a tá Ny-i oldalán levő tavi 
üledékre ráfúvádik ás eltemeti azt. A homok ÉITy felól ujj- 

ssertien benyúlik a tába. A tába benyúló buckasorok mögött 
pedig folytatódik a tavi üledékképződés. előfordul azonban, 
hogy a buckasorok közötti mélyedésekben kisebb területen, 

de a Kolon-téhoz hasonló viszonyok alakulnak ki és itt kar
bonátiszap és esetleg tőzeg is keletkezik.

A korábbi vizsgált tökbél tudjuk, hogy a karbonátiszap 

kicsapódásához az egykori téviznek jelentős nátrium és Ösz- 

szes oldott sótartalmának kellett lennie ДЮШ/л В. - M. 
MURVAI I. - HBGYI-PAKÓ J. 1976, MOLNÁR B. 1979/. A tó éle
tében ez az az időszak, amikor a tó vize szikes volt. Vagy
is a nyári aszályok szélsőséges hidrometeorológiai viszonyai 
miatt a pH-érték is nagy volt. A tó esetleg időnként ki is 

száradhatott.
b./ A karbonátiszapra 0,2—0,3 m-es sötétszürke mocsá

ri tőzeges csigás finom és durva kőzetliszt rakódott átme
netként a 0,5—1,2 ra-es tőzeges kőzetliszt fölé.

A tőzeges rétegek szervesanyag-tartalmát izzitással ha
tároztuk meg /5. ábra В/. Az ábra szerint a tőzeg a tó bfy-i 
oldalán vékonyabb, közepén és a K-i oldalán pedig vastagabb,
A tőzeg alatti ás feletti üledékekben szintén a tó K-i olda
lán több a szerves anyag. Az izzitási veszteség legnagyobb 

értékei 40 % körüliek. Ez azt mutatja, hogy a szervesanyag
tartalom mellett, még a makroszkóposán tőzegnek látszó réte
gek is igen nagy mennyiségben tartalmaznak szervetlen anya
got, elsősorban karbonátiszapot és durva kőzetlisztet.

A tőzeg Ily felé a futóhomokbuckák alatt folytatódik, 

majd kiékelődóse után kisebb foltokban és eltérő t.sz.f. 

magasságban, újra megjelenik. A tó K-i oldalán a tőzeg az 

I. szelvény kivételével mindenhol előbb kiékelődik, mint a 

karbonátiszap, tehát kisebb elterjedésük A tőzegnek az ő—D-i 
irányú szelvényben való többszöri kiékelődése csak annak az
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eredménye, hogy a szelvény a tó Ny-i peremén húzódik, igy 

ahol kiékelődik, ott a futóhomok már előbb betemette a tó 

Hy-i peremét és tőzeg nem is képződhetett.
4*/ A tavi üledéksorra a líy-i homokbuckák felől a nyá

ri széljárással futóhomok rakódott le. A II. szelvény Hy-i 
részén látható, hogy a tavi üledék a futóhomok alatt még 

500 m-re is megvan, vagyis a futóhomok az egykori tóból 
ennyit már eltemetett. Bz a futóhomok települését, és mint 

később látjuk, faunáját tekintve is eltér a tavi üledék 

/karbonátiszap és a tőzeg/ alatti homokétól. A korábbi fel
színhez viszonyított homorú formákat itt a domború formák 

váltják fel, amelyet az 58*, 59« sz. fúrásban a közbetele
pült talajszint is bizonyít. A futóhomok DK felé történő 

mozgása szinte napjainkig tart. Ezt a 4. ábrán, a Bikatorok 

környékén, ujjszerüen a tó felé benyúló homokbuckák is mu
tatják.

A II. szelvény 2/a, 6. és a 12. sz. fúrás mintáinak 

részletes laboratóriumi vizsgálati eredményeit a 8. ábra 

mutatja. Mindhárom fúrásban jól látható, hogy alul finom, 

illetve durva kőzetliszt települ. Erre homok következik, majd 

a karbonát százalék hirtelen növekedése jelzi a karbonátiszap 

megjelenését. A 2/a és a 6. sz. fúrásban még a tőzeges réteg 

is 40—50 íő karbonátot tartalmaz.
A Kolon-tó tavi szakaszában az üledékképződés menete 

úgy képzelhető el, hogy a futóhoraok lerakódása után, a kör
nyezethez képest még mindig mélyebb terület bővebb csapadé- 

kú időszakban vizzel telik meg. Közben a viz magasabb kör
nyezet finomabb anyagát kimosta és a tóba hordta, majd a víz
ből lassan megkezdődött a karbonátiszap kicsapódása is. Ami
kor az éghajlat és a feltöltődés miatt a tó vizi növények töme
ges megjelenésének kedvezett, megindult a tőzegképződés. Ek
kor a karbonátiszap kiválása ugyan valamelyest csökkent, de 

nem szűnt meg. A tőzegképződéssel egyidőben, a tó K-i részé
re a környező löszterületről újra a finomabb anyag mosódott
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be# Állandó vízborítás a medernek ezen a részén már nem 

volt, Így a dús vízi vegetáció is hiányzik és ezért nincs 

tózegképzódés sem#
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1.3 A Kerekítő és tár abb környezetének negyedidőssak vári
földtani története

A bugaci tavak a Duna-Tisza közi Hátság Tisza felé lej
tő oldalán helyezkednek el /9. ábra/. Közülük a feltöltődós

•aubs:ai..as

N ^
ßo\gar;' о

/
/

\ % QodUszek 
\

Sze*ere esszé к

kerek

BUGAC

/

szikes tavak helyszinrajaa /MOIWAR B. -Q. ábra. A bugaci
SZCNOKY M. 1974/

legelorehaladottabb állapotát a Kerek-tó mutatja. Ez a tó 

Bugac községtől északkeletre helyezkedik el, s benne nyilt 

viz ma már csak a legcsapadékosabb években van. Területét 

nád Ó3 sás borítja, A meglehetősen keskeny tó közvetlen 

környezete morfológiailag minden irányban viszonylag gyor
san emelkedik.



- 21 -

Л tó ёв tá^abb környékének пеяг/edidősnnk vérit földtani
története

Л holocén időszakban a Duna-Tisza közi Hátságon a nyári 
félévben az uralkodó Щу— DK-i irányú szél a futóhomokot 

- különösen a száraz mogyoró szakaszban amikor a ta
lajvíz a mainál mélyebben helyezkedett el, ÉHy—DK-i 
irányú futóhomokbuckákba rendezte, közöttük pedig mélyedé
sek jöttek létre /MHIÁLTZ I. 1953/. A Duna-Tisza közi Hát
ságon ezek a mélyedések tették lehetővé a sekély mélységű 

tavak, igy a bugaci tavak kialakulását is.
A Duna-Tisza köze pleisztocén végi és holocén üledé

keinek tagolásával többek között MUCSI M. és Ы. FARAGÓ I. 

le foglalkozott /HUCSI M. 1963, 1965, 1966; M« FARAGÓ I. 

1966, 1968; Ы. FARAGÓ I, - ШС31 M. 1971/. ШС31 M. saját 

csigafauna és M# FARAGÓ I. pollenvizsgálata alapján megad
ta a Duna-Tisza közi pleisztocén végi és holocén lerakódá
sok általánosított szelvényét /10. ábra/. Az enlitett szor
zók vizsgálataiból tudjuk, hogy a Duna-Tisza közi Hátságon 

található tavak egyik csoportjának alapját pleisztocén végi 
lösz /xvüxríj/ jelenti, mig a másik csoportnál erre a löszre 

először a holocén fenyő-nyír és a száraz mogyoró szakasz 

futóhomokja következik, tehát csak az ezt követő csapadé
kosabb időszakban rakódtak le a tavi üledékek.
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1*4 A Kerek-tó földtani képződményei

A bugaci Kerek-tó környékén helyszíni megfigyeléseket 

végeztünk, majd a tó tengelyére merőleges 2—6 ni-eo fúrást 

mélyítettünk ÉK—ШТу-i szelvényben csoportosítva /11, ábra/.

11* ábra, A Kerek-tó földtani szelvényének helye 
/MOIIÍAR B. - SSCIÍOKY Ы, 1974/

A begyűjtött minták szemeaeösszetételét laboratóriumi szem
csés lemzéssel határoztuk meg, valamint megvizsgáltuk a min
ták karbonáttartalraát is. Ezután sor került a 20 cm-ként 
vett mintákból előkerült puhatestü fauna vizsgálatára is*
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Iszapolás után a 6 fúrás mintáiból több mint 40 ezer llol- 

lusca-egyed 54 faja került elő#
A fúrások Így kapott rótogsórait földtani szelvénybe 

csoportosítottuk /12. ábra/. A szelvény also része pleisz-

$w NUI 6b2 4iT M) ьичЮ 40 bO IU . iO807«. Ц0 n»\
■\5йГв- m~m~m m
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12. ábra. A Kerek-tó Шу— EK-i irányú szelvénye /MOIííÁK B. - 
3Z0N0KY И. 1974/
1. Finomhomokos lösz; Karbonátiszapos löszj 
У7 Aprószemü futéhomok; ^ Humuszos apró szemű fu- 
tohomokí 5. Karbonátiszap; 6^ Tőzeges karbonáti- 
szapj 7. Homokos kózetliszt; 0^ Tőzeg; 2s. Karbo
nát tartalom

tocén löszt, vagy löszös finomhomokot tárt fel, erre a lösz
re pádig közvetlen tavi Üledékek rakódtak le.

A szelvényben a következő üledékritmusok találhatók:
1. A legidősebb képződmény a 3—3,5 m mélységben elért 

lösz és löszös finomhoraok. A lösz finorahomokos kifejlődésü,
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porózus szerkezetű és legtöbbször szürke szinü, a talaj- 

vizszlnt alatt lejátszódé redukciós folyamatok miatt*
A löszre jellemző uralkodó 0,02—-0,5 mm-es frakció át

lagosan 46 %• Az uralkodó frakciónál finomabb anyag mennyi
sége átlag 28 Г* a durvábbá 26 Jí - ebből 22 *5 a f inorahoraok-,39

га jut*
Általánosan elfogadott tény, hogy a Dunar-Tisza közén te

lepülő lösz az utolsó eljegesedést, tehát valószínűleg a 

vürm^-at képviseli*
2. űrre az idősebb üledékre közvetlenül települ a tavi 

üledéksor, mely két csoportba osztható*
a/ A lösz felett közvetlenül karbonátja zap rakódott le, 

Ez a réteg 35—80 %-oo karbonátot tartalmaz, fehér, szürkés
fehér szinü, legfeljebb gyengén humuszos laza szerkezetű, 

szárazon kézzel morzsolható* Kifejlődése 0,6—1,2 га-es vas
tagság között változik* A karbonát a lösz felszínét 0,6—0,8 

m vastagságban átitatta, Így a karbonátiszap alatt elhelyez
kedő lösz karbonát tartalma is eléri a 30—40 >-ot.

A karbonátiszap igen rosszul osztályozott. Szemcseösz- 

szetótelében a 0,06 mm-nél finomabb rész eléri az 50—70 ?j-ot 

a ebből 40—6O % jut az agyag frakcióra. A szemcseösozetótel- 

beli eltérések oka, hogy a tavak területén a mogyoró és tölgy 

szakaszhoz viszonyítva ma finomabb szemcseösszetételü agyag
ban gazdagabb karbonátos üledék rakódik le. A tavak ma bekö
vetkező gyakori kiszáradása után a tófenék iszapja егозеп 

megrepedezik* A repedések igen jelentős, 10—25 cm-es mély
ségig hatolnak le, igy a mai finomabb szemcseösszetételü, 

öfíyaeban dúsabb üledék a csapadékvíz által bemooódik a mé
lyebb rétegekbe és ott a finomabb részleget gyarapítja /MOL
NÁR B. - SZÓNOK? M* 1974/.

A karbonáttartalomban mutatkozó különbség oka pedig az, 
hogy a tavak felé áramló talajvíz a környező üledékből, pl. 

a löszből kioldja a karbonátot és az a tavakban válik ki nö-
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veIve ezzel a tavi üledékek karbonáttartalmát, ugyanakkor 

pedig csökkenti a t<5 körüli üledékek karbonáttartalmát.
Ъ/ A karbonátiszapra a tóUTy-i és ÉK-i oldalán, a 

karbonátiszaptól fokozatos átmenettel a tőzegig, közepén pe
dig éles határral 0,6—1,0 m vastagságú laza szerkezetű tó- 

zex települ, mely anyaga főleg nádból és sásból áll. Karbo
náttartalma jelentős, néhol eléri az 50—60 'S-ot. Anyagában 

többször megjelenik a futóhomok is. A szervetlen rész meny- 

nyisége gyakran eléri a szerves rész mennyiségét.
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1.5 A 7örös-nocaár do tártabb környezetének nemed.Időszak végi
földtani fo.i lóddá története

A tázeges lápterület a Duna bal partján, a Duna-völgye 

ás a Duna-Tisza közi Hátság találkozásánál, a Duna-völgyi fő
csatorna mentán, közel északkelet—délnyugati irányban he
lyezkedik el /13« ábra 2./.

13. ábraj. A duna-völíTi V3r38-raoosár ás környékének fSldtanltár^ép? /а ПАР! földtani tárképe után ooose^Si./

honol; t S 23gg| kÄ1^13зи^°1о °L3aa rielsgtocén: äs. Putéhómok;^,
3. Tütá- 
7* Hess— 
Infúsids
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A lápvonulat középső, terjedelmesebb, szélesebb szakasza 

az úgynevezett Vörös-mocsár. lázakra Jücasztóig, délre Érsek- 

C3anádig kisebb-nagyobb megszakításokkal tőzeges, lápfölde3 

területeket találunk. A tőzegtelepek tehát nem egységes, össze
függő településüek, hanem - a meddő, agyagos, homokos betele
pülések miatt - több részre tagolódnak. A tőzeges terület tel
jes hossza kb. 47 km, átlagos szélessége pedig kb. 0,5 km.

Az ezen a területen található tőzeg kitermelése az 1870- 

es években kezdődött meg. !3a a termelés nagyobb részben raará- 

sos, kisebb részben kotrégépes módszerrel folyik. Igen sok, 
ilyen módszerrel lefejtett bányagödröt találunk ezen a terüle
ten. Az itteni tőzeg tiszta finom rostú nagyobb részt érett 

tőzeg, és nincs "beiszapolódva". Hamutartalom szempontjából 
egy, egymás felett elhelyezkedő nagyobb, és kisebb hamutartal
mú részre osztható a tőzeg, mely rétegek hamutartalmában akár 

10—15 Я-os eltérés is lehetséges /DÖMSÖDI J. 1977/.
A tőzeges lápvidék kialakulása szorosan összefügg azokkal 

a földtani eseményekkel, amelyek a Duna-Tisza közének mai arcu
latát megadták. A felső-pliocéntől megjelent a Duna, Így az 

Alföldnek ezen a területén is folyóvízi feltöltés vette kezde
tét. Az egykori Duna-meder /vagy Duna-medrek/ nem észak—déli, 

hanem északnyugat—délkeleti irányban helyezkedtek el /IfflíÁLTZ 

I* 1953/.
Az egykori medrek pedig lefüződve morotva állapotba kerül

tek - idővel feltöltődtak és elmocsarasodtak - vizinövényzet 

telepedett meg bennük*
A vízzáró rétegen kialakult morotva-tóbon optimális élet

tere volt, a lápi vegetációnak. így a vizinövényzet fokozatos 

pusztulása és felhalmozódása révén, rétegesen elkülönülő, sza
kaszos tőzegképződéa indult meg.

Az egyszerűsítés kedvéért a raorotva-té helyett a Vörös
mocsár megnevezésére csak a tó kifejezést használjuk.
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1*6 A Уогоа-аосзаг földtani képződményei

A Vörös-mocsár földtani képződményeit 1948-ig csak 

LÁSZLÓ G* összefoglald munkájából ismertük részletesebben*
A rendszeres ás módszeres kutatások pedig csak 1948- 

tdl indultak be, a lózegkutató Intézet felderítő fúrásaival. 

Az utóbbi időkben DÖMSÖDI J. foglalkozott a terület üledékei
vel.

В (Ny)

m
*Е35Э5-”--

14. ábra* A vörös-mocsári tőzegtelep földtani szelvénye 
DÖLigÖDI J. után egyszerűsítve ás módosítva*
I. £—D~i szelvény 
II* К—líy-i szelvény
III. 1* Tőzeg; 2. Iszapos agyag; Дг. Tozeges iszap; 
4* Homokos agyag; Да. Homokos iszap; бд. Talajviz- 
szint



— 3Q —

A tavi üledéksor közvetlen fekvője homokos agyag /14-. áb
ra/ , amelyre a finomszemu tavi üledékek következnek, A "morot- 

va üledékek" felett a terület fokozatos "elláposodáaa" révén ke
letkező és felhalmozódé tőzeg található ritmusos kifejlődésben*

A tózeges üledék ritmikus kifejlődését az érett vegyes ős 

rostos tozegtipusok egymás feletti többszöri váltakozása jelen
ti# Vagyis az érett tőzeg fekete, a vegyes tőzeg barna és a 

rostos tőzeg szalmasárga szine egymás felett többször megismét
lődik.

A tőzeg felső része leg^akrabban átalakult, talajosodott, 

humuszosodott "lápföld", máshol a homok fedi be a tőzeget, mely
nek anyaga a szomszédos futóhomokos területekről származik.

Érdekes, hogy a tavi üledéksor fekvőjét jelentő homokos 

agyag /14. ábra 4./ üledék alatt mintegy 0,5—1,0 ra átlagos 

vastagságú idősebb tőzeg található /DÜUSÖDI J. 1977/.
A legjobb minőségű /kis hamutartalmű/ tőzeget a lápterület 

középső és nyugati részén találjuk.
Ugyanakkor a tőzeges üledék legnagyobb 5—6 m-es vastagsá

gát északon és keleten - a Duna-völgye és a Duna-Tisza közi 
Hátság határénál éri el*
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2. AZ ÜIiSDÉKTIPUGOK MOLLUSCA-PAU1ÍÁJÁ1TAK VIZSGÁLATA

A puhatestü faunavizsgálatokát hosszú ideig пета haszno
sították kelló mórtókben a negyedidószaki geológia számára. 
Ennek több oka volt.

a. / А пев me&feleló gyűjtési módszer. amely révón köny- 

nyen kevert faunákat kaptak.
b. / A szórrártvos és kis mennyiségű gyűjtések sem vezet

hettek eredményre. Ahol azonban a finomrétegtani gyűjtési 
módszert alkalmazták, ott már jó eredményeket kaptak#

e./ Az értékelés módszerében elóforduló hiányosságok. 

Mindezek együttesen gyakran a puhatestü vizsgálatok méltány
talan háttérbe szorításához vezettek /Lö&EK, V. 1964/# Ugyan
okkor az a tény, hogy a negyedidószaki puhatestü faunák a 

геоепз faunákkal jérészt megegyeznek, illetve az aktualizmus 

elvének felhasználása /nem korlátlanul és nem abszolutizál
va!/ jé lehetőséget adnak az egykori fosszilis biotópok ku
tatására, a faunakép történeti rekonstrukciójára. A negyed
idószaki puhatestii-fauna vizsgálatakor igy mindenkor szüksé
ges /amennyiben ez lehetséges/;

a/ összehasonlítás a recens faunával;
Ъ/ a faunát alkotó fajok ökológiai adatainak tisztázása;
с/ a faima viszonya szedimentáciés viszonyokhoz;
d/ az egyéb fossziliskhoz való viszony tisztázása;
е/ a fosszilis fauna, faj és egyed számának megállapí

tása, abszolút és relativ gyakoriságuk tisztázása, 

hiszen nem mindegy, hogy az üledékképzódés gyors 

volt-e, vagy lassú az adott helyen, hiszen az elsó
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esetben relative kis egyedszámot kapunk eredményül, 
mig lassú üledékképződés mellett relative nagy egyed- 

számot kapnánk#
Pontos kérdés továbbá az előfordulás módjának megállapí

tása# Ebbe beleértendő annak kiderítése, hogy az adott fauna 

autochton, vagy allochton-e, továbbá a héjak megtartási álla
potának figyelembevétele és azok elhelyezkedése.

A kevert faunák felismerése különösen fontos lehet, mert 
számtalan szedimentáciés folyamatra mutat rá# Ennek vizsgála
tára ügyelni kell, mert a természetes kevert faunákon kivül 
a hibás mintavételi médok is mesterségesen kevert faunához 

vezethetnek.
Az értékelés során pedig az analizáló módszerek és a 

grafikus ábrázolás mellett törekedni kell a szintetizáló áb
rázolásra is, melyet a különböző ökológiai igényű fajok cso
portokba sorolásával és mintegy spektrumazerű ábrázolásával 
üledéktipusonkénti összevetésével is elérhetünk.

Felmerülhet a kérdés - vajon az általunk használt ökoló
giai csoport ősit ás mennyire megbizható?

Az ökológiai csoportokba sorolást /lásd. 1.« 2». 3. táblá
zatokat/ minden esetben gondos, az irodalmi adatok feldolgozását 

sem mellőző munka előzte meg, majd a besorolásokat a minták 

feldolgozása során ismételten ellenőriztük az egyes biotó- 

pok, illetve üledéktipusok faunájának vizsgálatakor. Az igy 

kialakított csoportokon belül azonban az egyes fajoknak a kü
lönböző környezeti tényezőkkel szembeni igénye szempontjából 
jelentős eltérés lehet.

A munkát tovább nehezíti, hogy néhány faj esetében élet
módját illetően nincs adat az irodalomban. így bizonyos ese
tekben úttörő munkát is kellett végeznünk. A csoportokba - kü
lönösen a "nyílt vizi /V-j/" óo időszakos vizi /7^/" csoportok 

esetén - igen nehéz volt a besorolás, mivel a legtöbb faj szé
les ökológiai türőkópességü lévén bármely két említett környe
zetben előfordulhat.
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S még nem is szóltunk azokról a fajokról, melyeknek kör
nyezetigénye és előfordulási területe a pleisztocén időszak 

óta megváltozott. Mindezek mellett további probléma, hogy a 

vizi fauna szamára az élet és szaporodási periódusuk szem
pontjából lényeges időszak alatt a tó vize “viszonylag állan
dó” környezeti tényezőnek mondható. így a vizi fauna csak az 

igen drasztikus és gyors változásokra /pl. kiszáradás/ reagál, 

üzért, ha egy széles ökológiai türőkópesoégü fajok alkotta 

faunába valamilyen különleges /pl. V2-es mozgóvizi csoport/ 

fajai akár ki3 százalékos értékben is megjelennek, az egyko
ri környezet megváltozásával kell számolnunk.

Iia tehát a vizboritás nagysága, vagy valamely más spe
ciális környezeti tényező szempontjából vizsgáljuk a faunát, 

mindenképpen a puhatestü faji diagram, vagy az ökológiai cso- 

portösszetétel megváltozásának tendencia .jellemét emeljük ki 
és tartjuk mérvadónak!

Ilyen esetben tehát már néhány %-os dominanciaérték 

eltolódás is döntő szempont lehet az üledékképződési környe
zet megítélésének szempontjából.

Természetesen az Így kapott eredményeket ellenőriznünk 

kell az üledékföldtani és egyéb vizsgáiutok eredményeinek 

tükrében is!
Szólnunk kell továbbá a fajok idő /kor/, illetve hőmér

séklet, illetve klímajelző szerepéről.
Néhány pleisztocén “lösz faj" mai faunánkból hiányzik, 

igy azok a pleisztocén időszakot egyértelműen jelzik a fú
rási mintákban. A holocén időszakon belül ilyen időjelző 

fajok nincsenek. A holocén időszakot kisérő, az ülodékképző- 

dés jellegét is döntően befolyásoló klímaváltozások a vízi 
faunában nem jelentkeznek élesen, részint az előzőekben el
mondott széles ökológiai tűrőképességük, részint a vízborí
tás klimatikus ingadozásokat kiegyenlítő hatása miatt, továb
bá pedig a vizi fajok hőmérséklettel szembeni nagy türőképec-

§ SZEGED Í
■íj- фj
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sége folytán sea* Vagyis a vizi faunában kifejezetten molen- 

iménves és kifejezetten hidertiKénvea fajok .ritkák Ez a 

fauna zömmel euriterrn.
így a holocén időszakon belüli klímaváltozásokat inkább 

az e tényezőknek jjobban kitett vizparti, vagy szárazföldi 
faunák megváltozása tükrözi.

Számos szersó korábbi vizsgálatából egyértelműen állít
ható /HORVÁTH A. 1954; KROLOFP E. 1976. stb/, hogy a puhates
tűek érzékeny indikátorai környezetüknek. Ezért az Izsáki 
Kolon-té, a bugaci Kerek-tó ós a duna-völgyi Vörös-mocsár 

üledékeiben előforduló nagyszámú csiga és kagyló fauna vizs
gálata, s a fenti fontos szempontok figyelembevételével tör
ténő elemzése - a két tó fejlődéstörténetének pontos megisme
rése szempontjából célszerűnek és indokoltnak látszik.

Az első fejezetben ismertetett eltérő földtani történé
sek miatt a megfelelő faunák eltérését, különbözőségét, il
letve az azonos környezetek felismerését és azonosítását a 

módszertől elvárhatjuk.
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2*1 A kolon-taví üledék Mollusca-fauná.iának vlzsnálata

A kolon-tavi fúrások során vett 20 cm-kénti mintákból 
leiszapolás után az egyes példányok meghatározása következett* 

Az Így meghatározott mintegy 40 ezer példány 57 faihoz tar
tozott*

Az egyes fajokat nagyobb egységekbe, mesterségesen fel
állított ökológiai csoportokba soroltuk, Az Így felállított 

kategóriák azonban nem jelentettek merev határt, hiszen az 

azonos kategóriákon belül lévó fajok ökológiai igénye sem 

pontosan azonos. Sok esetben nehezitette a besorolást a nagy 

ökológiai türoképesoégü fajok jelenléte, illetve azok, me
lyeknek a környezettel szembeni igénye nem pontosan ismert.
A kategorizálást ilyen esetben azonban pontosítani lehetett, 

ha pl. láthatólag egy faj következetesen ugyanazon más faj
társaival együttesen jelent meg egy üledéktipusban, illetve 

hiányzott más üledékből - ökológiai igénye valószínűleg ha
sonló lehetett fajtársai igényéhez* Az értékelésnél a nagy 

ökológiai változást tűrő fajok gyakori előfordulása miatt 

mindig több faj együttesének változását vettük alapul /ЬОЙЕК, 
V. 1964; KROLOPP E. 1967, 1973/.

A tó fejlődéstörténetének tisztázása céljából alkalmas
nak látszott a fajokat két nagy, vizi- és szárazföldi cso
portba sorolni. A vizi fajokat további alcsoportokba, álló-, 
illetve folyóvízi fajokra osztottuk /1* táblázat/.

A szárazföldi fajok a növekvő s zárass ágt űré s szerinti 
fokozatok alapján 5 további csoportba kerültek /2. táblázat/.

Az egykori biotópok által meghatározott csigafaunák 

igy egymás felett és mellett a tófejlódés egyes szakaszait 

jelzik. Ezen szakaszok felderítésére az alkalmazott ökológiai 
csoportosítás látszik a legcélszerűbbnek.
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1» táblázat
А Kolon«-tó és a Kerek-tő vizi Ilollusca-faunái áriak

ökológiai csoportjai

Ökológiai igény Ükolőgiai csoportba tartozó fajok
Planorbis planorbis /L./
Llmnaea stagnalis /L./
Stagnicola palustris /O.F. MÜLL,/ 
Planorbarius corneus /L./
Gyraulus albus /0#F# MÜLL#/ 
Bithvnla tentaculata /L./
Blihvnia ieachi /5НSP./
Vivipárus contoctus /MILL#/ 
Sphaerlum comeum /L#/

Állandó vízborítást 
igénylő, zömmel me- 
legigőnyes fajok

/V/j-tipus/

Pisidium aranlcum /O.F# MÜLL#/ 
Valvata piscinalis /0#?# MÜLL#/ 
Pisidium moitessierianum /PÁL#/

Mozgó vizi környeze
tet kedvelő fajok

/V/g-tipus/

Valvata cristata O.F. MÜLL#
Arnlger crista Tl#/ 
öyralus riparius /WEST#/
Pisidium sp.
bathyompkaluo contortus /L#/ 
Acroloxus lacustris /L#/
Segmentina nitida /0#P# MÜLL#/ 
Valvata pulchella /STUD./
Physa fontinalis /L#/
Anisus spirorbis /Ъ./
Anisus septemgyratus /ROSS#/
Anisus leucostorna /MILL#/
Anisus vorticulus /TROS./
Anisus vortex /L*/
Aplexa hypnorum /L#/
Galba truncatula /0#F# MÜLL./ 
Gyraulus laevis /ALDER/
EŰLppeutia conplanatus /L#/
Radix peregra peregra /О.Р. MÜLL#/ 
Radix peregra ovata /DRAP#/

Időszakos vizet 
igénylő fajok

А/3-tipus/
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2. táblásat

A Kolon-tó és a Kerek-tó szárazföldi Ilollusca-fauná-
.Iának ökológiai csoportjai

ökológiai igény ökológiai csoportba tartozó fa;}ok
Nedvesség igényes 
vizparti fajok

/V/^-tipus/

Succinea elegáns /HISS,/ 
Succinea oblonga DRAP, 
Carychium minimum O.F. MÜLL# 
Succinea putris /L,/
Zonitoides nitidus /0,Р, MÜLL,/ 
Buconulus fulvua /O.F. MÜLL,/ 
Cochlicopa lubricida /o.F, MULL,/ 
Limacidae sp,
Bradybaena fruticum /O.F, MtlLL,/ 
Vitrea crystallina /O.F. MÜLL«/

Kevésbé nedvesség 
igényes fajok

/Sz/2-tipus/

Vallonia enniensis GRED.
Vallonia pulchella /О.Р. MÜLL./ 
Vertigo antivertigo /DRAP,/
Vertigo angustior /JEPFR./ 
Monachoides rubiginosa /А. SCHMIDT/ 
Nesovitrea haaraonis /STRÖM/
Monacha cartusiana /О.Р. MULL,/ 
Helicidae sp, /feltételesen/

Melegigényes száraz
földi fajok
/Sz/у tipus/

Nagy ökológiai
tttroképessegíi
fajok
/Sz/^-tipua/

Pupilla muscorun /L*/ 
Vallania costata /0.Р, MÜLL./ 
Vertigo pygmaea /DRAP./ 
Punctum pygmaeum MOR. 
Clausilia sp.
Pupilla trlplieata /STUD./
Abida frumentum /DRAP./
CLondrula tridens /O.F,MÜLL./ 
Hellicella hungarica SOÓS et WAGE. 
Cepaea sp.
Truncatellina cylindric§ /PER./ 
Cepaea vindobonensio /PER./

Xeroterm fajok 

/Sz/^-tipus/
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Fontos még, hogy pl. a szárasföldi fajok Ökológiai 
csoportjai közül az Sz/^aa típusnál a "aelegjLgényes" szó 

az egész aegyedidőszakhoz /tehát a pleisztocénhez is/ va
ló viszonyát jelzi! Alulról felfelé a főbb illedéktlpuaok 

Hollusco-faunája a következekben jellemezhető /15. ábra/.
I. II
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15. ábra. A Kolon-té jellemző üledéktiризóiban előforduló

különböző ökológiai igényű Mollusca-caoportok át- 
százalékos előfordulása. /Összesített és

Д 5Л? 2 3 __—

lagolt
átlagolt értékek./■
1.1. Folyóvízi üledék: «и/ finom kőzetliazt alsó 
része í Ц/ durva kőzet liszt ol3Ó része; su/ finom 
kőzetliozt felső része; Ър/ durva kőzetliazt felső 

Нс/ finoaszeaa homok; 2. Jealyók üledék* 
aprószosü homok; 3. Tavi üledék; a,/ karbonátiszap 
alsó rész©; a?/ karbonátiszap felső része; К/ tő
zeg alsó része; bn/ tőzeg középső része; Ц/ tőzeg 
felső része; 4. Pütéhomok* J

Különböző’ngkológiai igényű 
Hp«ai 7/g-tipus; Д. V/3-ti s Ss/p-tipuö; 6. Se/*-típus;

/ШГав 1? to 2. t

része;

[ csoportok; jU УЛ- 
pua; 4. ozA-tipuS; 
£ 3s77-ti?4os I». 
ablázatot Is!/
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A tavi üledékekre fújt futóhomok kivételével mindenhol a vizi 
fajok uralkodnak, A szárazföldi fajok aránya mindenütt 25 % 

alatt marad, kivéve a finom kőzetli3zt felső részét /15» áb
ra I« 1, aj és a tőzeg felsé részét /15, ábra I, 3. b^/, 

ahol 33, illetve 26 íS-ot ér el a ssáraztérozini fajok egyod- 

sz óraaránya.
A nyilt vizhoritást igénylő Planorbida-k /V-,-tipus/ a 

tavi üledékeknél /15. ábra I, 3, a^-b^-ig/ 10 és 15 % között 

mozognak. Ehhez képest részesedésük jóval nagyobb a folyóví
zi eredetű /I, 1,/ és semlyék üledékeiben /15. ábra I, 2,/. 
ahol általában 20 % felett van.

Kiugróan magas ez az érték a durva kőzetliszt /15. áb-
&■ Л» h/ alsá rásaán- Ло1 50 6 felett van' illetve a
folyóvízi eredetű üledékek tetején /15. ábra I. 1» c./ el
helyezkedő finomszemü homokban 35 %-os értékkel. Kiugróan 

kicsi, viszont az értékük a finom kőzetliazt felső részében, 
aholis csupán 1,5 5S-ot érnek el /15. ábra I. 1. a^/.

A folyóvízre, illetve mozgó vízre utaló fajok /V^-tipus/ 

csak a már üledékföldtani vizsgálatokkal is folyóvízi üledék
nek határozott finom, illetve durva kőzetlisztben jelennek 

meg. Ezenkívül az újabb nagyszámú minták vizsgálata után a 

korábbi eredményekhez képest /MOLNÁR B,, IVÁNYOSI SZABÓ A,, 

FÉNYES J. 1979/ a folyóvízi üledékekhez soroltuk a finomszemü 

homokot, a benne megjelenő Vg-tipusú fajok alapján, Legna
gyobb ez az érték a legalul elhelyezkedő finom kőzetliszt 

esetén, 5 %*
V2-tipusú fajoknak a folyóvízi Üledékeken kívül /15*_йЬ- 

га I, 1. a,—c-jg/ sehol sem fordul elő egyetlen példánya sem.
Az egymás mellett megjelenő finom és durva kőzetlisztet 

két részre - egy alsé mélyebb és egy felső magasabban elhelyez
kedő részre bontva láthaté, a bennük megjelenő ?2-tipusú fa
jok alapján , hogy a folyóvízi hatás valószinüleg többször 

megismétlődött /15. ábra I. 1. —c-irJ,
Az időszakos vizigényü fajok /Vy típus/ mocsaras környe

zetben, állandó vizboritáakor is megélnek és különösen jellem-
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ző rájuk a nagyobb ökológiai tűrőképesség. Ezt az is bizo
nyltja, hogy a legfelső futóhomok kivételével 40 %-nál se
hol sem kevesebb a részesedésük. A ssámztérszini fajoknak 

a legfelső futóhomokot kivéve jóval kisebb a szerepük. A 

nedvességigényes, amfibikus, visparti dús növényzetet igény
lő fajok /Sz-j—tipus/ 2- és 20 % között fordulnak elő.

A folyóvízi üledékekben, a durva és finom kőzetliszt 

alsó részében szerepük alárendelt /15. ábra I. 1. a-, Ъ^Л 

1-2 5»# mig a magasabb szintek ugyanezen üledékeiben jelen
tős 2-20 fí-ban fordulnak elő /15. ábra I. 1. cu b»/. A ki
sebb nedvesoégigényü, de még feltétlenül vizközelben élő fa
jok /Szg-tipus/ szerepe mindenhol alárendelt.

A melegigényes szárazságot is tűrő fajok /Sz^-tipus/ 

a karbonátiszap és a tőzeg felső részében jelentős, 10 5S 

körüli értéket érnek el, mig egyéb helyeken jelentőségük 

csökken.
Ezek a fajok a nedves térszín szárazabb biotépjait 

foglalták el, pl. a növények viz feletti levelén és szárán 

éltek.
Érdekes, 8 % körüli előfordulásuk a finomosemü homokban 

és a finom kőzet liszt magasabb részében /15. ábra I, 1. a,?. с/. 
A még szárazabb biotépokat foglalták el a vastag héjú, nagy 

türőképességü, Sz^-es típusú fajok. A finom kőzetliszt maga
sabb részében 6 55-os értéket érnek el, mig a tavi üledékre 

fújt futéhomokban 50 % feletti a részesedésük, mely ökológiai 
igényük alapján érthető is /15. ábra I. 4./.

A xeroterm fajok /Sz^-tipus/ a mai homokbuckák jellem
ző lakéi, előfordulásuk ugyancsak a tavi üledékre fújt futé
homokban jelentős, közel 40 ?*-oa.

Az utóbbi üledékben az Sz^ és Sz^ ökológiai csoportok 

fajainak egyedszámaránya összesen több mint 90 % /15. ábra 

1. 4./.
Az ökológiai csoportok értelmezésekor is figyelembe kell 

venni a magasabb térszínről az üledékbe bekerülő fauna eset
leges keveredését is.
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16» ábra. A Kolon-té jellemző üledékeiben előforduld állan
dó vízborítást igényid, zömmel melegigényes /Чу 
tipus/ és az időszakos vizet igénylő fajok /Чуti' 
риз/ egymáshoz viszonyított aranya» '
I» 1—3» Ugyanaz, mint a 15* ábrán

Ez az arány a tdnövényzet mennyiségét jelzi. A V-j-tí
pusú nagy Planorbida-knál, a vizboritás területének, vagyis 

életterüknek a csökkenése méretbeli csökkenést idézett éld» 

Szélsőséges esetben a biotépból teljesen kiszorultak. Telje
sen kifejlett Planoribda példány kialakulásához ui. egy "ve
getációs" periódus nem elegendő* Az állandó vizboritás igény
lő fajok maximuma érdekes módon mélyebb szintben lévő durva 

kőzetliazt /I. 1. b^/, a magasabb szintben lévő durva kőzet
liszt /I. 1. bg/, a finomszemü homok /I* c*/f illetve a sem- 

lyék üledékben van /I. 2./.
A tavi üledékben /I. 3./ szerepük az előzőekhez képest 

kisebb, ami a tő feltöltődésének előrehaladásával is össze
függhet.

A csökkenés okai lehetnek még klimatikus tényezők, il
letve ezen tényezők relative gyors változásai.
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A számbeli növekedés, tehát а £-os részesedés növeke
désében az egyedszám növekedése játszik szerepet - ez a 

számbeli növekedés viszont gyakran méretbeli csökkenéssel 
jár együtt.

I II
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17. ábra» A Kolon-té jellemző üledékeiben előforduló 
egyedek és fajok, valamint az 1. és 2# táb
lázatban szereplő ökológiai tipusokból elő
forduló csoportok összes száma'/II./. Az I. 
1-4* ugyanaz, mint a 15. ábránál

Látható, hogy az egyedszám és fajszám párhuzamosan 

változik. Kiugróan nagy az egyed- és a fajszán a tőzegben, 
ebből is a tőzeg középső részében /I. 3. bg/* A finom és 

durva kőzetliszt alsé részében a faj- és egyedszám is kicsi, 

mig a felső részekben ugrásszerűen megnő.
A faj- és egyedszám igen kicsi a finomszemíl homokban 

/I. 1. с/ és a seralyék üledékben /I. 2./, melynek oka az 

élettér gyors változásában kereshető. A semlyék üledéknél, 

az üledékföldtani vizsgálatokkal összhangban, az egyed- és
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fajszára csökkenés az időnkénti vízborítással, illetve kiszá
radással függ össze#

A 17# ábra értékei szintén az üledéktipusonkénti átlagot 

adják* Az átlagtél való elkérés azonban mintánként is igen 

különböző lehet, melyet az időnkénti kiszáradást követő be- 

népesedés idéz elő# A tőzeg- és a karbonátiszap relative 

állandébb, környezetben képződik, igy ezekben a mintákban az 

átlagtél valé eltérés is kisebb#
Az 1# és 2# táblázatban bemutatott ökológiai csoportok

ból legtöbb a tavi üledékben, tehát a karbonátiszapban és a 

tőzegben fordult elő, az elő, az egyed- és fajszám változásá
hoz hasonlóan ugyancsak jelentős még a finom és durva kőzet
liszt magasabb szintjeiben /I* 1# a»# b^/* Legkedvesebb ökoló
giai csoport a finom és durva kőzetliszt mélyebb részeiben, a 

semlyék üledékben, illetve a tavi üledékre fújt futéhoraokban 

fordul elő#
A tipikus mocsári gazdag növényboritást kedvelő Valvata 

cristata a tavi üledéktipuaokban 40—60 % közötti igen je
lentős mennyiséget ér el# A folyóvízi és semlyék üledékek
ben azonban 20 % alatt fordul elő, kivéve a legalsó finom 

kőzet lisztben, aholis 25 %**os az érték* A többi folyóvízi 
üledéknél ez az érték 5 % alatt marad, a durva kőzetliszt 

alsó részéből hiányzik# A Valvata cristata-hoz hasonló bio
tép igényű az Artiger crista, mennyisége az előzővel meg
egyezően változik, kivéve a durva kőzetliszt alsó részét 

/I. 1# Ьд/, ahol a hiányzó Valvata crista-tél, mintegy he
lyettesítve 20 5S-ot ér el#

Érdekes az Anisus splrorbis százalékos előfordulása.
Ahol az előző két faj mennyisége csökkent, ott ez a faj vet
te át szerepüket# így előfordulásának maximumai a finom és 

durva kőzetliszt felső részére esik /I, 1. a2, b2/, ahol 50 

% feletti, illetve 35 f^-ot ér el# Ugyancsak jelentős még a 

finomhomokban is /23 £/•
Úgy látszik a biotép gyors változását ez a faj tűri a
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А Kolon-tő jellemző üledékeiben uralkodó öt 
faj százalékos megoszlása.
I. Jelmagyarázat a 15. ábránál; II. As Valvata 
cristata O.P. MÜLL.; Bs Armiger crista /Ъ./; £: 
Anisua spirorbis /L./T D: Bithynia tentaculata 
/L./; E: Bithynia leachT /ЗНЕР./

legjobban. Ezt az is mutatja, hogy a mozgó Пzhen lerakodott 

üledékekben /I. 1# a^—с/ érteke mindig magasabb, mint a ta
vi üledékek ©setében. A Bithynia tentaculata a melegigényes, 

a Bithynia leachi pedig hozzá képest hidegtüro faj. A kette
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közül a holocén üledéksorban a Bithynia tentaculata a gya
koribb • Ez a kólón-tavi üledékeknél is mindig Így van. Ab
szolút értékét tekintve arányuk a tavi üledékeknél kisebb, 

mint a folyévizi vagy a semlyék üledéknél, A Bithynia tenta
culata érdekes kiugrása /27 íSí/ figyelhető meg a semlyék üle
déknél /I, 2,/, A vizsgált 5 faj az üledéktipuaok falmájának 

gyakran 50—90 íS-át alkotja.

iiI
Ю 20 LO 50300 60 70 80 90 100%

II 1 2

-té jellemzó üledéktipusaiban olófordulé 
szikes vizet is türó Anisus spirorbis /Ъ./ II.1.; 
Armiger crista /I»./ II, 2, fajok egymáshoz viszo
nyított százalékos aránya,
I. Jelmagyarázata a 15* ábránál

19, ábra, A Kolon

A kolon-tavi rétegsoron belül az Anisuo spirorbis külö
nösen nagy értéket mutat a folyévizi üledékek felsó részében 

/I. 1. a2—с/, a semlyék üledékben, illetve a karbonátiszap 

felsó részében. A karbonátissapban egyébként abszolút eló- 

fordulási értékei mindig magasabbak, mint a tózegnél. Ez a 

faj ökológiai tűrőképességét figyelembe véve érthetó is. A 

karbonátiszap ugyanis csak nagyobb sékoncentrációjú vizból 
válhat ki.
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А 19/b, ábrán as egyes üledéktípusokban lévő puhátea- 

tü fajok minőségi viszonyai és mennyiségük is közvetlenül 
összevethető, hiszen a diagramon a fajok gyakorisága szá
zalékos előfordulásuk alapján van feltüntetve.

A V-j-es nagy Planorbida-k abszolút mennyisége nem túl 
nagy, A Bithynia leachi az idősebb, a Bithynia tentaculata 

a fiatalabb üledékekben gyakoribb,
A mozgé vízi környezetre utalé V2-es csoport csupán a 

mélyebb kőzetlisztekben /19, ábra I, 1, b-p a^/ fordulnak 

elfő, itt azonban nagyobb mennyiségben. Az időszakos vízbo
rítást kedvelő V^ csoporton belül igen érdekes az Anisus 

spirorbis, illetve Valvata cristatanak a fokozatos feltöltő- 

dés során megfigyelhető dominancia eltolódása. Az idősebb 

üledékekben, melyek gyorsabban változó életfeltételeket 

jelentettek az ott élő puhatestűek számára, az Anisus spi
rorbis a domináns, esetenként 75 ft-oo maximumot is elérve 

/19, ábra I, 1, bo/. A tavi szakasz üledékeiben 

I, 3,/ azonban már a jellegzetesen "mocsári" faj a Valvata 

cristata ér el hasonlóan nagy értékeket, 65 % /19. ábra I,
3, Gj/. A többi V^-as ökológiai csoporttag csupán szinező 

elemként fordul elő* Fellépésük, illetve eltűnésük azon
ban szinte mindig egy-egy üledéktipushoz rendelhető.

A szárazföldi elemek igen gyakoriak, mennyiségük a 

3emlyék, illetve a tavi üledékekre fújt futéhomokban növek
szik kissé.

A szárazföldi fauna fajszámát tekintve is szegényes.
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2,2 A kolon-tavi "szubfosazilia" Hollusca-fauna vizsgálata

A kólón-tavi fúrások eredményeinek kiegészítése, illet
ve a legfelső tavi üledékek további bontása céljából 1979# 

nyarán a té felső, laza üledékeiből 12 mintát gyűjtöttünk
be.

További cél volt egy később részletezendő faunisztikai 
kérdés eldöntése, valamint a ma különböző fejlődési stádiu
mában egymás mellett is megtalálható tőzeg faunájának vizs
gálata. A természetes szukcesszió megfigyelése azokon a he
lyeken, amelyek ma már teljesen, vagy nagyrészt száraztér- 

szininek tekinthetők, vagyis ahol a tőzegképződés már meg
szűnt. A tó egyes helyein azonban ez a folyamat ma is tart 

- erősen befolyásolva az emberi tevékenységtől - /lecsapo- 

lás, tőzegbányászattal létrehozott helyi mélyedések, újbóli 
vizszintemelés, csatornázási hatások, mezőgazdasági kemi
káliák hatása, stb./.

Mindezeket a szempontokat tartottuk szem előtt az egyes 

mintavételi helyek kijelölésekor.
A 12 mintából közel 20 ezer egyed került elő, melyek 

48 fajba tartoznak. A minták előkószitése, feldolgozása ás 

értékelése megegyezett a fúrási anyagokéval. Azokat a fajo
kat, amelyek a fúrásokban nem fordultak elő, besoroltuk öko
lógiai igényük szerint az előzőekben használt kategóriákba 

/1.« 2. táblázat/.
A gyűjtött minták elé került "szubfosszilis" jelző 

idézőjele azt jelzi, hogy ezek a minták fosszilis faunával 
keveredett recens faun t is tartalmaznak /pl. csatornák 

fenékiszapja!/, ma élő fauna is tartozik ebbe a gyűjtésbe 

/7. sz. minta/, illetve egyes minták bizonyosan fosszilis
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12. sz* minta. Tehát aanyagot tartalmaznak, pl. 5 

"szubf03szilis" minták legtöbbje bizonyosan nem egy időből
8•»*»

származik, vagyis a tő feltöltődési stádiumának különböző 

fejlődési állapotát tükrözik,
A gyűjtött minták a következő területekről származnak

/4. ábra/:
a. / Az 1, számú minta a tő É~i részéből kibányászott

tőzeggödör helyén lévő kisebb területű nyilt vizű
hely fenékiszapjáből;

b. / A mai tő területétől távolabb I>-re lévő korábbi
fejlődési állapotában mocsár - ma száraztérszin,
2.» 3., 4*, 5* minta;

c. / A II. és Г//В számú földtani szelvények /4. ábra/
közeléből származnak:
6«, 7., 8,, 9., 10., 11., 12. sz, minta.

Ab./ csoportba sorolt minták közül a 8. és 12. számú 

minták olyan helyről származnak, ahol a tőzegképződés már 

befejeződött, mig a 11. sz. minta tőzeggödörből, a 7* sz, 

minta pedig ma élő recens faunát tartalmaz "nagyobb" nyilt- 

vizü helyről gyűjtve. A többi minta mai csatornák fenékiszap- 

jábél, illetve ezen csatornák Összefolyásának helyéről,valók, 

pl. a 6. sz. minta.
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20. ábra« Л "azubfosssilio" mintákban előforduló különböző 
jj&ológiai igényű Líollusca-csoport ok százalékba 
előfordulása•
I« 1. ss. minta: Felső-matyói töltős; 2. az. min
ta: k8zc?o~eräTTT mogyorós; 3. 3z. minta: koz&s er~ 
Зо 2. az. mocsár; 4. sz. minta':közős erdő 1. sz. 
mocsár; 5. ss. minta:'' közös érd" mogyorós; 6« ss. 
minta: 15-os és TÖ-as csatorna találkozása; 
minta: ferde csatorna és az alsó-matyói töltés 
‘.'y-i oldala; 8. sz. minta: Gréczi tanyától D-re 
500 m-re; 9. sz. ninia: fferde csatorna; 10^ sz. 
minta: Bognár árok és 'a 15-ös csatorna találko
zása; 11. sz. minta: Alsó-matyÓi töltéstől D-re 
lévő tozeggBaHrSoT; 12. за. minta: Gréczi gödör
ből /lásd: 4. ábrát/.
II. Jelmagyarázat a 15* ábránál

sz.

a. / Az 1. sz. minta spektruma nagyon hasonló, mint a 

fúrások összesitett és átlagolt ökológiai csoportokat ábrá
zoló 15* ábrán a tőzeg alsó része /15. ábra I. 3. b^/. Fauna
összetétele, az egyes fa^ok százalékos előfordulása is nagyon 

hasonló /21. ábra I. 1./.
b. / A 2. sz. minta esetében a tőzegképződés már megszűnt 

mai száraztérszin. A tőzegképződés és a vizboritás itt való-
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szinti állapotában gyorsabban szűnt meg, Így már összetétele 

hasonló a 15« ábra I. 3. b^ tőzeg felső részéhez, abból hiá
nyosnak a szárazföldi és a vizparti fajok«

A 3« ss. minta és a 4. ss. minta kis mocsaraiban ma is 

képződik tőzeg«
Az 5« sz« minta kiemelését az indokolja, hogy esen a 

területen a vízborítás igen korán megszűnt, Így a begyűjtött 

minta felső része már nem "normális” mocsári tőzeges fauna 

felső szintjét, hanem egy további állomást, a szárazföldi és 

vizközelben élő fauna megjelenését mutatja« Ez a szárastér- 

szini fauna teljes spektrum £5 >-át teszi ki«
A vizi faunát csupán a ökológiai csoport képviseli 

35 ÍŐ-kal, ebből pedig 32 ÍŐ-ot ad a nagy ökológiai türőképes- 

ségü Anisus spirorbis.
c«/ A 6« se« minta kiemelését ismét faunaösozetótele in

dokolja. Ez a minta olyan két csatorna összefolyásából szár
mazik, melyek közül az egyik mezőgazdasági területen húzódik.
A spektrum 95 íá-át a V^-as kategória adja, ebből pedig mint
egy 92 ,Ő-ot az Anisus spirorbis képvisel, igen nagy egyed- 

számraal /1600 példány/. A mocsári faunának nyoma sincs, egyéb 

fajok is csak elvétve fordulnak elő«
A minta .ió -példát szolgáltathat a raoző^azdasárfban alkal

mazott vegyszerek és er.yéb emberi hatásra előállított természe
tes fauna drasztikus megváltozására.

A 7« ez« minta ma élő recens faunát tartalmaz, melynek 

gyűjtésekor az volt a cél, hogy egy kisebb nyíltvízi térész- 

let faunáját összehasonlítsuk a korábbi fúrásokból ismert 

nyíltvízi faunákkal.
A mai szabad vizi helyen élő fauna eltérő a korábban 

fúrásokban tapasztalt nyíltvízi faunától /20« ábra I« 7./.
A ®s V-j-as kategória közel azonos mennyiségben fordul 
elő, a szárazföldi fauna 5

A Vy-аэ kategóriában viszont hiányoznak a jellegzetes 

mocsári fajok: a Valvata cristata, Armiger crista és Anisus 

spirorbis, együttesen is csak 10 £-ot tesz ki.

.' alatt marad./3
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A 8,, 9., 10,, 11 12, sz. minták a tőzegképződés 

különböző állapotát tükrözik. Közülük a 8, ás 12. sz. min
ták esetében a tőzegképződés már megszűnt. Úgy tűnik a 8. 

sz. minta esetében a tőzegképződés gyorsabban fejeződött 

be a 20. ábra I. 2. sz. mintájához hasonlóan.

•»

A 12. sz. mintánál ez valószínű lassabban következett 

be. Itt érdekes módon a fauna összetétele is megváltozott.

II.I
50 60%403020100

a5raA И
4 1□

äki ]в

21. ábra. As 1. és 12* sz. mintában uralkodó öt faj szá
zalékos megoszlása.
I* 1* sz. minta; 12. ez. mintás 
IX. A: Valvata cristata 0.F* HULL.; В: Armiger 
crista A«./; C: Anisus spirorbis /L.7; D: Bithy- 
nia tentaculata/L./; E: Pisidium sp.

Az ábránál jól látható, hogy az 1. sz. minta faji 

összetétele a tőzeges rétegekben hasonló. Itt azonban a ko
rábbitól eltérően /18. ábra/ az 5* faj nem a Bithynia leachi. 

Hímek oka, hogy a "szubfosszilis" mintáknál ez a faj vagy 

hiányzik, vagy csak nagyon ritka. A nagyobb mennyiségben elő
forduló Pisidium sp. változása viszont jól nyomon követhető.

A 21. ábra I. 12. sz. mintájában az Armiger crista 41 

оt ér el, dupláját, mint a Valvata cristata.
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Hasonlót eddig csak a kolon-tavi tózeg alsó részében tapasz
taltunk /10. ábra I« 1. Ъд/.

I. I.

2 4 6 в 10 12 U 16 18 20 22 2С 26 db
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22» ábra. A "szubfosszilis" mintákban előforduló ©gyedek 
" ős fajok, valamint az 1* és 2» táblázatban 

szereplő ökológiai típusokból előforduló csopor
tok összes száma /II./* Az I. ugyanaz, mint a 
20. ábránál

Az egyed- és a fajszám alakulása a 17. ábrához hason
lóan itt is párhuzamosan változik. A 4* sz. minta, illetve 

а 6. sz. minta esetében éri el a fajszám a minimumot.
Érdekes módon a 4. sz. minta mocsaras tózeges környe

zetében a 10 faj közül a Valvata cristata, Armiger crista 

és Planorbis planorbis 92 íó-ot tesz ki. Bbból az elózó ket
tő 81 %» Ugyanakkor az egyedszám 1700 felett van ebben a 

mintában.
A 6. sz. minta esetében pedig a 12 fajból az Anisus 

spirorbls egyedül 92 5>-ot képvisel. Valószinü okát az előb
biekben már említettük.
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A "ozubfosazilis" fauna vizsgálata mindenképpen hasz
nosnak tekinthető, hiszen eredményeket további célszerű 

gyűjtésekkel pontosítani lehet és újabb részletekre kap
hatunk választ.

Azért sem volt hiábavaló ennek vizsgálata, mert a fú
rások feldolgozása során kapott nagyszámú átlarraintát ily 

módon konkrét egyedi, esetleg helyi vagy egyéb tényezők ál
tal befolyásolt mintákkal lehetett összevetni.
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2.3 A Kerek-tó üledékeinek llollusca-vizsgálata

A Kerek-té fúrásainak puhát es tü fauna vizsgálata lehe
tőséget adott egy viszonylag kisebb mennyiségű /a kolon-tavi 
24 fúrással szemben itt mindössze 5/ fauna összevetésére a 

kolon-tavi nagy átlagolt mintákkal.
A korábbiakkal megegyező mádon kinyert faimát válogatás 

után meghatároztuk. így 54 faj 40 ezer egye dót kellett a 

használt /lásd 1.« 2. táblázat/ ökológiai csoportjaiba be
sorolni* Az új, сзак itt előforduló fajokkal hasonlóan jár
tunk el, mint a "szubfosszilis" minták esetében - ökológiai 
igényük tisztázása után az egye3 kategóriákba besoroltuk azo
kat.

Mig a mocsári, tavi fauna nagyrészt egyezett, addig a 

tó legmélyebb részeiből előkerülő faima teljesen eltérő volt. 

Ilivel pedig ez a fauna löszből került elő, az itt előforduló 

fajoknak részletesebb ökológiai igényük tisztázása nélkül, tel
jesen új kategóriát állitottunk fel, mely tehát üledéktipuot 

és nem szükebb értelemben vett biotépot jeles /3. táblázat/.

3. táblázat
Pleisztocén üledéket .jelző fa.iok:

Columella columella /MARTEHS/ 
Columella edentula /DRAP./ 
Columella sp.
Vertigo sp.
Vertigo parcedentata /А. BRAUH/ 
Vertigo substriata /JEFFR,/

Ahhoz pedig, hogy a két vizsgált tőzeges té megfelelő 

üledéktipusait össze tudjuk vetni, ugyanazokat a vizsgálato-
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kát kellett elvégeznünk, mint a Kolon-té esetében*
A két té fejlődéstörténetének rekonstruálásához pedig 

elegendő a té alapját képező bázlsképzodmények vizsgálata*
A Kerek-té esetében — csakúgy, mint a Kolon-tónal - 

szintben lévő és egymásnak megfelelő üledéktipusok faunáját 

átlagoltuk és erősen leegyszerűsítve a főbb üledéktipusokat 

egymás fölé helyezve átlagoltan szemléltetjük /2ß—2?. ábra/. 

Ezek az átlagértékek azonban a korábbi 10—20 minta átlaga 

helyett csupán 1—5 minta átlagát jelentik* Ezenkívül a té 

tengelyében elhelyezkedő /11** 12* ábra/ 3. sz* fiír as anya
gát külön is bemutatjuk, mivel az a korábban megvizsgált 
törvényszerűségeket szemléltesen mutatja, továbbá maga a 

fúrás a té üledéktipusait igen jél tárta fel /1,2f. ábra/•

azonos

XX.
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Ä Kerek-té jellemző üledéktipusaiban előforduló 
különböző ökológiai igényű Ilollusca-csoportok sza. 
zalékos előfordulása /összesített és átlagolt értők/
I. l.a: Pleisztocén lösz mélyebb része; ljb: Pleissto- 
cénTosz felső része; 2*. Karbonátiszap; a. also; b.

II, Különböző ökológiai igényű csoportok:
ТГХ8. Azonos a 15. ábra II. 1—8. jelmagyar azat ával;
**—pleisztocén üledéket jelző fajok /lásd az 1

táblázatokat/

23. ábra* A

2.¥ • >
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A 23. ábrán a Kerek-tő jellemzó üledektipusoiban elő
forduló különböző ökológiai igényű Llollua ca~ c söpört ok átla
golt százalékos előfordulását láthatjuk. A tavi üledékeknél 
/23. ábra I. 2—3/ a vízi fauna 95 % körüli értéket ér el.
A lösz alsó részén ez csupán 14 felső részén 28 % /23. áb
ra I. 1. a. b/. mig a legfelül települő aprószemü homokban a 

vizi fauna 38 ^S-ot ér el,
A V-j-es nyilt vizboritást igénylő fauna a tavi üledék

nél általában 10 % körül van, maximuma a karbonátiszap alsó 

részére esik 25 íS-kal /23. ábra II. 2.a/.
V2 mozgó vizi környezetre utaló faj egy sem került 

elő a teljes anyagból.
A Y^-as kategória viszont igen gazdagon fordul elő,

A tavi üledékeknél /23. ábra II. 2.. 3/ 00—85 mig a lösz 

és aprószemü homokban 10—30 % körül mozog.
A vizportl Sz-j-es fajok egyedeinek szerepe a tavi üle

dékeknél alárendelt, csakúgy mint a többi száraztérszini fajé, 

összesen sem lépik tűi a 8 fS-ot,
LCás a helyzet a lösznél és a futóhomoknál /23. ábra I.

1.. 4./. A lösznél az Sz^-es tipusű fajok 10—20 % körül 
változnak, amig a futóhomoknál 52 55. Sz2 és Sz~ kategóriák 

csak a löszben jelentősek, 16 % feletti értőkkel.
A nagy ökológiai türőképességü Sz^-es fajok egyedei 

a löszben 40 illetve felső részének 25 !ő-át teszik ki, 

ugyanezen kategória a futóhoraokban 8 Az Sz^-ös xeroterm 

fajok a löszből érthetően hiányosnak, a futéhomokban 7 í^-ot 

érnek el.
A 23. ábrán sötét színnel jelölt 9. csoport a pleiszto

cén lösz fajok a lösz alsó részében 16 '3-ot, felső szintjében 

6 'Ő-ot érnek el. Sgyéb Uledéktipusban, miután azok holocén 

korúak, ez a csoport természetesen hiányzik /23. ábra II;
2s/.
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24» ábra» A Kerek-tó jellemzó üledékeiben előforduló állan
dó vizboritast igénylő, zömmel melegigényen /VЛ- 
tipusú/ és az időszakos vizet igénylő fajok /V/~- 
tipusú/ egymáshoz viszonyított aránya» J
I» 1—3» Ugyanaz, mint a 23» ábránál

Az ábrán a V^-es kategóriának két kiugró maximuma van. 

Az egyik a lösz /24» ábra I» 1»а/. a másik a karbonátiszap 

/24. ábra I, 2,a/ alsó részére esik. Mindezek alapján való
színű, hogy már a pleisztocén löszképződésének idején meg
volt a tó.

A másik kiugrás pedig a karbonátiszap aljára esik, 

ahol a minden negyedik vizl egyed a V^-es kategóriához tar
tozik, A további tavi üledékeknél a és aránya nem 

sokat változik, nagyjából állandó érték.
Az egyedszám legnagyobb értékeit a tőzeg, illetve a 

karbonátiszap tetején éri el,
A futóhomok egyedszáma és fajszáma is kicsi. Az egyed

szám a karbonátiszap felső részétől /2Г>. ábra I» 2,c/ lefe
lé ugrásszerűen csökken,

A fajszán maximumát a lösz tetején /25. ábra I, I.b7 

•éri el. Ebben közrejátszott, hogy itt a löszfajok mellett
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I. II

Ökológiai .
<snsop SZÁM

7 8

25. ábra. A Kerek-tő jellenző üledékeiben előforduló egye- 
’ dek és fajok, valamint az 1., 2. és 3. táblázat

ban szereplő ökológiai típusokból előforduló cso
portok összes száma /II./. Az I. 1—4. ugyanaz, 
mint a 23* ábránál

tavi ón gazdag szárastérszíni, illetve vízport! fajok 

együttesen fordulnak elő. Az ökológiai csoportok átlagát 

szemléltető ábrán a görbe lefutása a fajszán változásához 

Igazodik.
A korábbi 5 faj helyett itt a Bithynia tentaculata és 

a Bithynia leachi-t összevontuk, mivel igen kis százalék
ban fordultak elő.

A Valvata cristata maximumát a tőzeg alján éri el,
45 %-kal /26. ábra I. З.а/, a legkisebb az értéke a lösz al-
Jc^ /26_t „ábra I, •

Az Armiger crista a karbonát iszap közepén /26. ábra
I. 2.b/ és a tőzeg tetején /26. ábra I. З.с/ éri el maximu
mát, 15—18 $-kal. Az Anisus psirorbis kiugróan nagy ér
tékkel szerepel a karbonátiszap tetején /26. ábra I. 2,c/

%
íf SZEGED -

%
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26» ábra, A Kerek-tó jellemző üledékeiben uralkodó négy 
faj százalékos megoszlása.
I. Jelmagyarázat a 23* ábránál.
TT. As Valvata cristate O.P. MÜLL.; B: Armigor 
crista /I»./; £: Anisus spirorbis /L.7» Э: 
Bihtynia sp. ~

és a tőzegben is felfelé haladva növekszik.
A Bihynia sp. a karbonátiszap alján és közepén je

lentős, 10 % körUli értékkel /2С. ábra I. 2.а. Ъ/.
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27. ábra« A Kerek-tó jellemző üledéktipusaiban előforduló 
Anisus eplrorbis /L«/ II« 1« ós Armiger crista 
/L./ II« 2« fajok egymáshoz viszonyított száza
lékos aránya«
I. Jelmagyarázata q 23. ábránál

A 27« ábrán jól látható, hogy a karbonátiszap felsó ré
szében Anisus spirorbis értéke különösen megnő az Armiger 

crista rovására /27. ábra I« 2«с/, és igen jelentés a 

löszben is /27. ábra I« 1« a--b/.
A korábban elmondottak bizonyítására és konkrét eset

ben való igazolására készítettük el a Kerek-tó 3* számú 

fúrásának vizsgálatát a fúrás által harántolt minden üle
dék típusban külön ábrázolva azokat« Az ábrákon a mélységet 
léptékhelyesen jelöltük.

Ugyanilyen feltételek mellett elkészítettük a 3. sz. 

fúrásban előforduló puhátestü fajok üledéktipusonkénti ősz-
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szefoglaló diagramját ЬОЙЕК, V. /1964/ alapján.
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28» ábra, A Kerek-tó 3* számú fúrásban előforduló különbö
ző ökológiai igényű Molluaca-csoportok százalé
kos előfordulása.
I, 1. Pinomhomokos lösz; Karbonát iszapos lösz?
3. ivarbonátiszap; 4, Tőzeges karbondiszap; 5. 
Tőzeg; 1. a minta sorszám.
II. Jelmagyarázatot lásd a 23* ábránál, továbbá 
ТГГ 2., 3. áblázatot
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A 28, ábrán a 3* számú fúrás /11. ábra/ mintáiban elő
forduló különböző ökológiai igényű Ноlluaca-caoportok szá
zalékos előfordulása látható. Az ábránál jól látható, 

hogy egészen az 1—13• mintáig 85—90 % körüli a vizi fau
na. A löszből való 14# mintánál már csak 26 ezután ez is 

lecsökken 5 £-ra*
А ЧГд-es kategória kiugró értéke ismét a karbonátiszap 

alján, a 8. mintánál van.
Érdekesek a 14. minta feletti kiugró értékek is. A ka

tegóriába tartozó fajok értéke a tőzegben fefelé haladva 

fokozatosan csökken,
Vg-es csoportba sorolható egyed egyik mintában sem 

•fordul elő, mozgó vizre utaló faj nincs.
A V^-as kategória a 14. mintától felfeló viszonylag 

állandó, 75—90 ',0-lg változik.
A száraztérszini fajokra a 23. ábránál elmondottak 

érvényesek. Feltűnő azonban a 15. mintában található 5 ?>• 
os Sz^ kategória, mely xeroterm fajokból áll.

A pleisztocén lösz üledéket Jelző fajok százalékos 

részesedése felivé haladva csökken /23. ábra II. p/.
A lösz felső részében ez a kategéria hiányzik, helyette 

gazdag tavi fauna fordul elő /28. ábra I. 1. 13.. 12., 11./.
A 29. ábrán az állandó vízborítást igénylő V-j-os 

kategéria két maximuma a 15« minta lösz-tipusú üledékekben, 
illetve a 8. minta a karbonátiozap aljára esik. Láthatóan 

a 14. mintánál való visszaesőn után a Vе3 értéke Inén- 

dozva nő a karbonátiszap aljáig /8. minta/, majd ugyancsak 

ingadozással a tőzeg felső részéig csökken /1. mintáig/.
A 13. mintától, ahol már a "loszfajok" /3. táblázat/ 

nem szerepelnek, az eg^edszám erősen visszaesik és kizáró
lag tavi fauna található mintánként 50—100 db-oo egyed- 

számban. A 8—10 faj közül tipikus száraztérszini nincs, 

esetleg egy-egy példánya a visparti Succinea-knok. Ez a
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29» ábra, A Kerek-tó 3* számú fúrás üledékeiben található 
Ó3 V~ kategóriák egymáshoz visnonyitott 

aránya /II./
!• Ugyanaz, mint a 28* ábránál

kis példányszámú gyér faima jellemző egészen a karbonát
iszap alsó részéig /30* ábra I. 8/* ahonnan aztán ugrás
szerűen no többezres példányszámúra a tavi fauna.

Érdekes még a tőzeg középső részében tapasztalható
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30. ábra. 3»а.1 szám, egy*dozám, ökológiai csoportok száma 
^ a Kerek-tó 3. számú fúrásban /II./*

I. Ugyanaz, mint a 28. ábránál.Innál az ábránál is párhuzamosan változik a fa;j- 
szára ás az egyedszám

a faj- ás egyedszám visszaesés is.
Az ökológiai csoportok változása a fajozám változá

sát követi.

\
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A 31. ábrán a 3. számú fúrás Molluoca-diagramja lát
ható.

A diagramon az egyes fajok előfordulását, ha százalé
kos értékük nem érte el a 2,0 fj-ot, akkor folytonos vonal
lal jelöltük. A jelölés mértéke az előfordulás arányával 
azonos, 1 mm « 1 % előfordulási aránnyal* A szaggatott vo
nal azt jelzi, hogy az adott faj nincs jelen attól a min
tától feljebb, ahol jelölten előfordult. Az ábráról leol
vasható, hogy a fúrásban Összesen 47 faj fordult elő.

Hagy előnye a diagramok, hogy az egyes fajok dominan
cia értéke közvetlenül is leolvasható az ábráról.

A nagy Planorbida-k közül, melyek nyilt vízborítást 

jeleznek a nagy türőképességü Planorbis planorbis vé - 

megy az egész diagramon, a 14* mintától közel azonos érté
ket mutatva. Jól látható, hogy a két Blhynia közül a lösz
ben inkább a Bithynia leachi dominál a Bithynda tentaculata 

felett, raig a karbonátiszapos lösz-/I. 2*9/-tol felfelé 

ez a dominancia megszűnik.
A Yalvata cristata és az Arraiger crista a lösz 16. min

tájától felfelé a 10. mintáig növekszik, a karbonátis sáp
ban /I. 3. 6—8/ mintájában értékük közel azonos, a tő- 

zeges karbonátiszapban az Arraiger crista értéke nagyobb 

/5« minta/, innen felfelé az Armigor crista csökken a Yal
vata cristata nő. A tőzeg befejező szukcessziója ennek pon
tosan fordítottja, a tőzeg tetején /1. minta/ már az Arrai
ger crista 12 %9 mig a Yalvata cristata csak 20 %*

érdemes nyomon követni ezzel párhuzamosan az Anisus 

spirorbis változását is. Mennyiségi eltérésektől jellegé
ben hasonló változást az Arraiger criatata-val mutat, mint
egy "kitöltik" a Valvata cristata számszerű visszaeséséből 
adódé életteret.

A száraztérszini fajok jelentősége a löszben a 13. 
mintától, tehát а 3»5 ш mélységből növekszik. Érdekes a 15* 

mintában megjelenő viszonylag nagyobb mennyiségű Abida 

frumentum is.
f
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Az ábrán Ir-lel Jelölt löszfauna mennyisébe a 16. min- 

tátdl felfelé csökken.
A lösz faunájának további tagolása, illetve ökológiai, 

biotópbeli viszonyainak tisztázása Jölen dolgozatnak nem 

célja, Uhhez további mélyebb fúrásokra és nagyobb fauna 

feldolgozásra lenne szükség.
Az eredmények ilyen analitikus bontású ábrázolása azon

ban mindenképpen célszerűnek látszik.

r"

%
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2*4 A Vörös-mocsár üledékeinek TIollus ca-fauna vizsgálata

A Vörös-mocsár faunájának vizsgálata előtt számítani 
lehetett az egykori t<5 keleti és nyugati partja közötti vár
hatóan eltérő fauna megjelenésére*

Ezt a szempontot tartottuk irányadónak az egyes minta
vételi helyek kijelölésekor, majd a rétegekből lehetőleg 

10 cm-ként vettük a mintákat.
Az első gyűjtési hely a Csala-I. volt. Ez a pont Kecel

tél 5 km-re, Császártöltéstől 8 kra-re található, a tó keleti 
partján, a Duna-Tisza közi Hátság meredek partjától kb. 100 

ra-re /13. ábra/.
Itt a gyűjtés "szálban álló” tőzegből történt, 4,20 m 

mélységig egy kotrógép által számunkra kiásott árok falából. 

Ezen a ponton a tőzeg 4*0 m vastagságú, alatta pedig szürke 

reduktiv homokos agyag található.
Sajnos fauna innen csak 3*5—4*0 m-ea mélységből, il

letve a legfelső rétegekből került elő*
A Csala-II. lelőhelyről származó fauna a tómeder Duna 

felé közelebbi, nyugati részéről származik /13» ábra/. Itt 

a tőzeg már csupán 1,6 m vastagságú. Ez a gyűjtési anyag fú
rásból származik.

Mivel a tó keleti részéről fauna nem került elő, ezért 

3 km-re Császártöltés felé a két előző gyűjtési pontra merő
leges irányban, a tómeder keleti részéből újabb mintákat 

gyűjtöttünk be /13. ábra/.
Ez volt a Csala-III.-nak nevezett lelőhely. Itt a talaj

víz szintjéig, kb. 1,3 m-ig 5 cm-ként vettünk mintát egy ki
termelt tőzeggödör falából, ezután pedig 2,8 m-ig tovább 

fúrtunk. Az innen származó mintegy 40 minta /mindegyik 3-5
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kg-оо/ anyagából azonban egyetlen csina vact kararléváz sera 

került elő. így ebben a fúrásban csak a már korábban emlí
tett tőzeg színének változásait figyelhettük meg. Ezután 

került sor az iszapolás és válogatás után a korábban emlí
tett /1 2. táblázat/ fajainak meghatározására és a táblá
zatban emlitett ökológiai csoportokba sorolásra.

így tulajdonképpen 3 gyűjtési pont, több mint 80 mintá
jából csupán 21 tartalmazott faunát és ezekből is csak 15 

minta volt statisztikus értékelésre is alkalmas /ezekben 

volt csak az egyedszám 100-nál nagyobb mintánként/, össze
gezve 41 faj mintegy 19 ezer egyedének vizsgálata és érté
kelése történt meg.

9

Mivel a vörös-mocsári tőzeg vastagságában jóval felül
múlja a korábban vizsgált két tőzeges üledékét, lehető
ség nyilt a tőzegképződést kísérő faunaváltozások tendenciá
jának részletesebb vizsgálatára, továbbá a teljes feltöltÓ- 

dés folyamatának tanulmányozására a puhatestü faimák válto
zása tükrében.

Érdekesnek Ígérkezett a Kolon-tó bázisképződménye és a 

vörös-mocsári homokos agyag faunájának összevetése.
Sajnos a tómeder alatt elhelyezkedő idősebb tőzegből 

a magas talajvízállás miatt nem sikerült mintát venni, pedig 

számos kérdésre adhatott volna választ ennek vizsgálata 

/pl. A két tőzeg korára, egymáshoz való viszonyára, az üle
dékképződés menetére stb./.

További érdekes probléma: a tőzegképződés menetének pe
riodicitását jelentő, egymás feletti eltérő színű és összeté
telű tőzegek faunatartalmának kérdése, továbbá a klimatikus 

változások hatása a puhatestü fauna ökolégiai összetételére.
32. ábrán szembetűnő, hogy a Csala-I. fúrás /32. ábra 

I. a/ 3*5—4»0 m közötti faunájának természetes folytatása nem 

ismert felfelé az üledékekben, és a tavi fekvő üledék, a szür
ke homokos agyag faunája зет ismert.
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32« ábra. A Vörös-mocsár 1а*, Csala-I*1Ъ., Csala-II. fú
rásainak különböző ökológiai igényli Llolluaca- 
csoportok százalékos előfordulása.
II* 1—8-ig azonos а 15* ábrával

A 3,5—.0,3 m-ig terjedő üledékben nincs fauna* Ennek 

oka valószínűleg a tőzegfolhalmozódást kisérő humin3avdús, 
alacsony Ca^+ tartalmú közegben történt héjak feloldódása.
Ezt a következtetést az is alátámasztja, hogy az esetleg elő
forduló egy-egy héjtöredéken oldódás nyomai láthatók. 3,5—4,0 

m-es mélységből az ugyancsak 5 kg anyagból azonban mintegy
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3500 egyed került elő. Ez a fauna azonban még nem azjelleg- 

zetesen mocsári fajokból áll, hanem zömmel euriterm széles 

ökológiai türóképességü u .jellegtelen átmeneti” fauna. Az üle- 

dékképzódés jellegének gyors megváltozását a már korábbi vizs
gálatok során megfigyelt torz egyedek /pl. Armiger crista-k/ 

megjelenése jelzi /MOLNÁR B. - IVÁNYOSI SZABÓ A. - FÉNYES J./ 

1979/.
Ebben a mintában "keverten” jelentkezik az idősebb ned- 

vestórazini, vizparti fauna a még éppen csak kialakuló mocsá
ri puhatestü társulással. Ezt a tényt a magas /32 f>-os/ száraz- 

térszini fajarány, illetve a rendkívül alacsony Уд-ез nyilt- 

vizi csoport százalékos értéke bizonyltja.
Az egyes fajok dominanciaértékei szintén ezt támaszt

ják alá. Az idősebb fauna egy része igy a tózegképzódés fo
kozatos megindulásával kiszorult ebbél a biotépbél, másrészt 
a széles alkalmazkodóképességgel rendelkező kopoltyús fajok 

tovább éltek a tó létrejöttének ebben a korai szakaszában is. 

Ezután a fauna betemetodése után kesébb állandósult a vízbo
rítás, létrejöttek a tózegképzódés optimális feltételei /gazdag 

növénytakaró, állandó vízborítás, klimatikus feltételek stb/ 

és az itt éló mocsári fauna egyedeinek elpusztulása után a 

savanyú közegben utólagosan feloldódott a héjuk.
0,3 m mélységben a tőzeg már átalakult lápfölddé, éré

sén humuszosodva, talajosodva. Ezt a nagy szárazföldi arány 

/32. ábrala.. 0,3—0,0 m-ig/ és a faji összetétel is egyér
telműen jelzi.

A Csala-II. /32. ábralb./ fúrás esetén a mélyebben ló
vó mintákban 2,2—2,0 m-ig jelentós a mozgó vizi környezetet 

jelző fajok részesedése a faunában. Ez a két minta ökológiai 
csoportok szerinti megoszlása szinte teljes egészében szá
zalékosan, és faji összetételében is megfelel a Kolon-tó 

hasonló finom kózetlisztes üledékeiből származó minták össze
tételének. Fefelé mind a Kolon-tő, mind a Vörö3-mocsár ese-
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tén a ezáraztérnzini fajok nagyobb százalékos megjelenése, 

illetve a V^-es nyiltvizi csoport fokozatos csökkenésének 

tendenciája figyelhet# meg,
3z a folyamat a Vörös-mocsár esetén a tózegképzódóo 

megindulásáig /1,6 m-es mélység/ tart. A tőzegen belül az 

egyes ökológiai csoportok változási tendenciái a korábbi 
két tónál megfigyeltekkel közel azonos. 1,0 m felett az 

ökológiai spektrum értékelését erősen zavarja a nagy türóké- 

pességü fauna és az oldódásnak igen ellenálló sok oparculum 

megjelenése, az egyedszám pedig jelentésen csökken. A 0,2 ul
tiéi felfelé vett mintában már szintén átalakult, szárazföldi 
fajokat nagy mennyiségben tartalmazó fauna található.

i ii

10m 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
TP3" 70.2

°:3 ■ V
- V1 V3a

3,5 /
4,0
AÄ.
m
■fp3’

02

0',6 -

0,8

1,0
V,12b

1,4

1,6 Ys1,8

2,0

2,1
22^.

33. ábra. A Vörös-mocsár üledékeiben található állandó 
vizboritást igényló /V-,/ és időszakos vizi 
/V-j/ fajok egymáshoz viszonyított aránya

/0
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A 33. ábrán a Csala-II. fúrásmíl tapasztalhaté nyilt 

vizi fajok arányának névváltozása igen hasonló, megegyező 

lefutást mutat a Kolon-té üledékeihez viszonyítva. Értékük 

a mozgó vizi eredetű üledékekben /33. ábra I, 2,2—2,0 m/
50 Г>»оз maximumot mutat, mig a tőzegen belül csökkenő vál
tozási tendencia figyelhető meg. A Vörös-mocsár esetében - 

a korábban említett okok miatt - a V^-es csoport kiugró 

értéke nem reális és nem is természetes faunafej15'ési fo
lyamatok eredményezték. A Coala-I-es fúrásnál /33. ábrala./ 

ez az előzőekben felsorolt okok miatt nem követhető nyomon.
A faj3zám é3 az egyedszára változása hasonléan az 

előző ábrához a Kolon-té megfelelő ábrájával mutat kap
csolatot /17. ábra/.

Az egyedszám maximuma azonban a Vörös-mocsár eseté
ben a tavi üledékek mintáiban von. Ugyanakkor a tőzegen 

belül érdekes az állandó egyedszámcsökkenés a feltöltődés 

és tőzegesedés előrehaladtával.
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34. ábra, A Vörös-mocsár üledékeiben előforduló egyedek 
és fajok, valamint az 1. és 2. táblázatban 
szereplő ökológiai tipusokból előforduló cso- 
ortok Ö3szes száma /II./

Ugyanaz, mint a 32. ábrání: j
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Az elózó ábráknál Is látható jelenségeket figyelembe 

véve a 35* ábra alapján a 2,2 m vastag üledéket faunaössze
tétele alapján 4 üledékképződési szakaszra oszthatjuk:

1.-J3zaka£s<£> /2,0— 2,2 m/ jellemsó a mozrévisi fajok 

.jelenléte, illetve a hidegtüró Valvata 

pulchella nagy íS-os részesedése; a többi 
faj egyedei zömmel euritennek*

2*_szakasz£ /1,6—2,0 m/ a tózeg közvetlen feküjét
képezi; hidegtüró és euriterm fa.iok alkot
ják a faunát, a mocsári Valvata cristata 

íS-os részesedése növekszik*
^._szakasz£ /0,2/?/—1,6 и/ a tózeges üledéket jel

lemzó lápi faunával; két további részre 

bontható:
a*/ /1,0—1,6 m/: a mocsári és szárazföl

di fajok пагзг fa.1 Fiazda/rsáoban. a Val
vata cristata dominanciáértéke 50 % 

fölé is megy; az üledékben felfelé 

haladva ez az érték csökken;
b*/ /0,2/?/—1,0 m/: a Valvata cristata 

dominanciaértéke néhány ra esik 

vissza hirtelen, új fajokkal jelle- 

mezhetÓ ú.1 száraztérszini fauna je
lenik meg*

á.._3£akaszjL /0—( ,2 m/ az átalakult talaj osodott
Üledékból már teljesen eltűnt a mocsá
ri fauna, széles ökológiai tiiróképe3sé- 

gü szárazföldi fauna jelent meg*
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A teljes üledéksoron mindvégig nagy 7*-qb részesedéssel 
jelentkező Bithynia tentaculata operculumai igen zavaróan 

hatnak a diagram értékelésére, ezek korrigálása után a fen
tebbi jelenségek még tisztábban taiaulmányozhatok#

Figyelmet érdemié tény, hogy a Vörös-mocsár esetében 

a korábban vizsgálat két tónál tapasztaltakkal ellentétben 

olyan jellegzetes mocsári fajok, mint az Armiger crista 0з 

Anisus spirorbia gyakorlatilag hiányoznak a faxmából. Az 

utóbbi pedig közismerten nagy türoképességtt faj, A Vörös- 

mocsár esetében csak igen kis ?S-os értékben fordul elé, ki
véve a CsaLu-i. fúrás 3*5—4»f rn-es mintáját, ahonn:a: igen 

nagy számmal került elé,
A Vörös-mocsár esetében a té valamely környezeti té

nyezőjének megléte /vagy hiánya/ akadályozza nagyobb el
szaporodását, Az Itteni tőzeg faunájára általában jellem
ző, hogy fajokban igen szegény.

A Vörös-mocsár területéről már korábban gyűjtéseket 

végzett RICH!!ÖVSZKY A. és KOVÁCS GY. 1962-ben. A fertile- 

ten talált fajok jérészt megegyeznek a munkánkban szereplő 

fajlistával, leszámítva néhány idősebb "lössfajt”.
BÖKÖWYI S. 1972-ben Bos taurus L, szarvasmarha metaca- 

pus csontanyagon patológiás jelenségeket figyelt meg a tő
zegből kikerült csontanyagot vizsgálva. Ezt a deformálódás- 

sal járó csontraegbetegedést az általunk talált anyagon is 

megfigyeltük. BGKÖ1JYI S. ezt a jelenséget a Kecel - kiskőrö
si tőzegterület több pontjáról származó csontanyagon tapasz
talta, s azt a nedves mocsaras környezettel hozta össze
függésbe.

A fent említett csontanyagunk a tőzeg kitermelése so- 

ггш került elő a Caala-I-ea mintavételi hely közeléből a 

tózeges üledék alsó részéből, kb. 3—4 m-es mélységből.
A csontanyagból VÖRÖS I, a következő fajokat tudta megha
tározni:
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Bos taurus L.
Ovis aries L.
Equus caballua L.

A csontnnyaggal együtt előkerült cserepek késő bronzkor 

— kora vaskor közötti időre utalnak. Mindezeket együttesen 

figyelembevéve, a tőzeg teljes vastagságában holocén korú.
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3. A VIZSGÁLT TAVAK HJHATE3TÜ FAUNÁINAK ÜLEDÉKTIOTSOKKÉHTI
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A három tó és közvetlen környezetének földtani fejlődés- 

története éa felépítése más és más. A vizsgált tavak morfoló
giai Jellege, mind keletkezesüket tekintve, mind mai állapo
tában eltérő*

így az egyes tavak puhátestü faunájának összevetésekor 

két szempontnak kell érvényesülnie:
1. / A vizsgált tavakban egyaránt meglévő azonos

üledéktlpusok faunájának összehasonlítása;
2. / A csak egy-egy tóra Jellemző üledéktlpusok,

illetve faunájuk eltérésének kiemelése.
Mind az összehasonlítást, mind az eltérések érzékelteté

sét megkönnyíti a 4. táblázaton látható fajlista, mely segít
ségével az egyes üledéletipusokban /4. táblázat függőleges osz
lop/ a különböző ökológiai igényű fajok /vízszintes oszlop/ 

előfordulását /illetve hiányát/ gyakoriságuk feltüntetésével 
szemlélteti, A viszintes oszlopban a három tónál talált ösz- 

szes fajt felsoroltuk.

1./ Az azonos üledéktinusok faunáinak összehasonlítása
A faunák Összehasonlítását elvégezhetjük:
1.1 a mindhárom tónál meglévő, eltérő vastagságii szer

kezetű és települéaü
a. / tőzeges üledék
b. / talajosodott aprészemü homok esetén;

illetve:
1.2 a ket-két tónál közösen előforduló
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c. / karbonát1зsap /a Kolon-tő és Когок-tó/
d. / finomazemü bázisképződmények /ft k Ion-tavi fi

nom éa durva kőzetliszt éa a ver '»s-mocsárl fi- 

nornhomokoa agyag/ esetében.

1.1.a*/ A három tóban egyaránt előforduló tőse/^ kifejlődésé- 

ben és makro3skópoa jellegében is megfigyelhető néhány különb
ség. Tilg a Kerek-tóban a tőség max. 1,0 m, a Kolon-tó esetén 

pedig az 1,5 m-t nem haladja meg, addig a Vöröa-mocsorbán a 

4,0 m-eo vastagsága aem ritka. A tőség minőségét illetőleg 

is jelentős as eltérés; a Kolon-tó és Kerek-tóban gyenge 

zsombékos, raig a Vörös-mocsár esetén zömmel jó minőségű érett 

tőzeg található. A felsorolt néhány különbség jelzi, hogy a 

tőzegképződós feltételei, ős az optimális képződési körülmé
nyek időtartamában jelentős eltérések voltak az egyes tavak
nál, Ezt a megállapítást az üledékföldtani eredmények mellett 

a sokoldalú faunisztikai vizsgálatok is alátámasztják. Leg
szembetűnőbb a különbség a faj- és egyedozánokat vizsgálva, 

hiszen a kolon-tavi tőzeg ezen értékei jóval felülmúlják a 

másik két té megfelelő értékeit /a Kolon-tó egyed3zánértékei 
a 17. ábrán negyedelt mintamennyiségre vonatkoznak!/.

A tőzeg felhalmozódása a tavak fejlődésének "lápi" ál
lapotához kötött, melynek domináns fa.1 társulat a azonos a vizs
gált tavaknál. Az ehhez a biotóphoz kötődő uralkodó mennyi
ségben előforduló fajok változási tendenciái a tőzegképződés 

egyes szakaszaiban is azonosak. Az 5. táblázat az egyes ta
vak fajgazdagságát szemlélteti.

5. táblázat

A vizsgált té A tőzegben előforduló 
vizi fajok szárazf. fajok ossz. fajok

Kolon-té 27 17 44
Kerek-té 22 12 34
Vörös-mocsár 21 10 31

-
2 SZEGED ~
■%

"V'\-
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A fajokban leggazdagabb kolon-tavl tőzeg faunájához vi
szonyítva a kerek-tavi megfelelő faunából a nagy Planorbi- 

da-k közül a Vlviparus contectus, Gyraulus albus otb; a 

nyíltvizi V/^ csoportból pl. a Gyraulus riparius, Valvata 

pulcholla stb. hiányzik, mig a vörös-mocsári tőzegből a Lim- 

nea stagnalis, Gyraulus riparius, РЬуза fontinalis stb.j 
Ugyanakkor a kerek-tavi tőseges rétegek Sphaerium corneun, 
Hippeutis complanatua óa Radix poregra-ja csak a kolon-tavi 
"szubfosszilis" anyagban fordil elő.

Ebben a "szubfosszSLis" anyagban számos faj csak 1-1 

példánnyal jelentkezett, vagy dominancia értékük erősen 'meg
változott, jelezvén, hogy a tőzegképződéoben antropogén lis
tásként új szelektáló tényezők léptek fel.

A tőzeges üledékben alulról felfelé haladva az ökológiai 
csoportösszetótel változási tendenciái azonosak a három tó
nál. Az egyes fajok relativ dominanciaértél: változásából a 

tőzegesedés, téfejlődés és feltöltődás szakaszaira lehet kö
vetkeztetni.

Ugyancsak általánosnak mondhaté, hogy a tőzegben alulról 
felfelé a Valvata cristata dominanciaértéke növekszik majd 

egy maximum elérése után visszaesik, mignem az Armiger crista 

megfelelő értéke nagyobb lesz /15. ábra 12», 31. ábra/. Ezzel 
a változással párhuzamosan megnő az Ап1зиз psirorbis aránya
is.

Az emlitett maximális Valvata cristata dominanciaértéke 

a feltehetőleg a tőzegképződés optimális szakaszát jelzi.
A té feltöltődésének végső fázisát az előbbi faj tömeges 

megjelenését követő Armiger crista relativ dominancia túlsú
lya jelzi. A V/j-es nyíltvízi csoport a feltöltődés előrehala
dásával látszólag ellentmondásosan növekszik, fontos azonban, 
hogy ezekben az esetekben az egyedek mérete erősen csökken!
A V/^-as csoport aránya az ökológiai spektrumban fokozatosan 

csökken /mivel a száraztérszíni fajok részesedése megnő/ az
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Anisus spirorbis értéke viszont fokozatosan növekszik* A tő- 

zeges Üledékek Гашиша egy-egy té területén belül is eltérő 

lehet. Jé példát szolgáltat erre a 23* számú fúrás a Kolon-té 

esetében, ahol a tőzeges üledékben a száraztérszíni fajok ér
téke kiugróan nagy, melynek oka a morfológiai adottságok mi
att a tó D-i részén a gyorsabb feltöltődés.

A 4* táblázat Cg, üledékeit vizsgálva érdekes kérdés 

- a tózeges üledékből miért hiányzik a nagy ökológiai türő- 

képességü Anisus 3pirorbis? Pelt h .tőleg a korábban említett 

savapyií kémhatás miatt teljesen kiszorul ebből a vörös-mocsá
ri faunából, Bi azért is valószínű, hiszen a CsaLa-I. flírás 

3»5—4*0 m-es mélységben a té kialakulásának korai szakaszá
ban még nagy számban élt, s csak később a környezeti ténye
zők megváltozása során szorult vissza ebből a faunából* Ez a 

példa is jél mutatja, hogy nem helyes, ha egy faj meglétének, 
vagy hiányának okát egyetlen külső feltétel /pl. vízborítás, 

hőmérséklet, pH stb,/ szempontjából vizsgáljuk.
Az egyes üledékek domináns, uralkodó fajait kísérő fau

nának vizsgálata is fontos új szempontokat adhat; az üledékek 

keletkezési körülményeinek pontosabb magyarázata pedig a kísé
rő faunák részletes vizsgálatát nem nélkülözheti.
1.1. b*/ A talajosodott apróazemu, homok /4* táblázat C^, Ag,
By/ faunája mindhárom tónál igen gyér, kis egyedszám és faj
szám jellemzi. Az előfordulási arányok hasonlóak, a vizi és 

vizközell fauna jelentősége a Vörös-mocsárnál a legnagyobb 

/4* táblázat C^/.
1.2. С./ A karbonátjazao megléte fiatal negyedidőszaki magyar- 

országi, illetve egyes európai tavak esetében is általánosnak 

mondható, a Vörös-mocsár esetében ez mégis hiányzik. Л kolon- 

tavi és kerek-tavi karbonátiszap kifejlődése Ó3 vastagsága 

azonban hasonló.
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A korbonátisza-nos minták f&j- és egyedszárna mindig 

alulmarad a tőzegen szintek megfeleld értékeivel szemben 

/4« táblázat Ag/. A karbonátiszap alján az egyeássam 

mindig kisebb, mint annak tetején.
Az Anisus splrorbis a karbonát iszap tetején éri el min

den mintában a maximumát. Ez az érték gyakran a teljes fau
na 50—95 />-át is kiteszi. Eltérő a két ténál a karbonát
iszapot tekintve, hogy a Kerek-ténál a V/^-es nyíltvízi cso
port maximumértéke mindig a karbonátiszap aljára esik /24. 

ábra/, raig a Kolon-té esetében nem látszik ilyen törvénysze
rűség.
1.2.d./ A Kolon-té és a Vörös-mocsár bázlaképződméiiyei /a fi
nom és durva kőzetliszt, illetve az utébbl té homokos agyag 

üledéke /4. táblázat I. 1 

rokon, azonos Jellegű üledékeknek tekinthetők, hiszen folyó
vízi eredetüket faunájuk egyértelműen bizonyltja*

Mindkét té esetén V/^-es, mozgévizi környezetre utaló 

fajok Jelentkeznek ezekben az üledékekben. Ezek a fajok más 

üledékekben /kivéve az ugyancsak folyóvízi tevékenység ered
ményeként lerakodott kolon-tavi finomhomok üledéket/ nem 

.jelennek men /4. táblázat I. 3*Л
Viszonylag kis fS-os előfordulásukat /Vörös-mocsárnál 

mig a Kolon-ténál max. 9 %/ életmódjukkal és 

szaporodási viszonyaikkal magyarázhatjuk.
A Kolon-té esetén elhelyezkedési mélységük a té ÉSfy— 

DK-i tengelyétől keletebbre egyre kisebb /de minimum 2 m-eo/, 
mig ettél a tengelytől nyugatabbra egyre mélyebben találhatók.

A Vörös-mocsár esetében csak a Csala-II. fúrásból /32. 

ábra/ kerültek elő 2,2 m-es mélységtől felfelé egyre csökke
nő mennyiségben, 2,0 m-eo mélységig. Érdemes továbbá össze
hasonlítani a két té ökológiai csoport ábráját /15. és 23. 
ábra/ is. Az egyes Ökológiai csoportok és az azokat alkotó 

fajok változási tendenciái nagyon hasonlóak, lényegében azo
nos eredetre utalnak.

2#; III./ /genetikai értelemben• *

max. 19
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2./ A csak egy-ест tóra .jellemző üledéktinasok. illetve
faunájuk értékelése

A kolon-tavi semlvék üledék /4. táblázat 4./ speciális 

üledékképződési környezet, speciális faunával. Végül a Ke- 

rek-tó löszös üledékeiből előkerült fauna látható a 4* 

táblázatban /II*/*
Pontos kérdés lehet annak eldöntése, vajon a Kerek

tó aljáról származó löszös minták /28. ábra 1* 16—9,/*ke- 

vert faunát tartalmaznak-e, vagy pedig ezek a minták a tó 

kialakulásának legkorábbi - pleisztocén időszaki - stá
diumát jelentik-e? Az eddigi vizsgálatokból úgy tűnik az 

utóbbi megállapítás a helyes,
A lösz alsó részén /20. ábra 1* 16—14,/ a pleiszto

cén időszakot a fauna egyértelműen bizonyltja. Már ekkor is 

vannak azonban vizi környezetre utaló fajok. Az erre a lösz
re települő üledékek /28, ábra 1, 13—9./ faunájából azon
ban teljesen hiányzik a löszre jellemző fauna, helyette ha
tározott tavi fauna van jelen. A tavi környezetet bizonyit- 

ja a 3* és a 4* számú fúrásban azonos mélységben Зэ5 га fe
lett kezdődő mocsári növények termése. A megállapítást to
vább erősiti a 3* az. fúrás 5,5 m mélységből előkerült csi- 

gatojás, mely csak rendkívül finom üledékbe való beágyazás
sal maradhat meg, ahol a beágyazó közeg meszet is tartalmaz 

és igen finom szemcséjű.
A tó kialakulásának korai idejére adnak felvilágosítást 

továbbá a 3* és 4* számú fúrásban a fúrások teljes 5»8 m-ig 

terjedő szakaszában gazdagon előforduló növényi maradványok.
A kolon-tavi üledékek faunájának külön érdekessége, 

hogy a Magyarországon máshol tapasztaltakkal ellentétben, а 

Gyralus riparius /WEST./ /I. tábla 1. kép/ itt a fiatal holo- 

cén rétegekben is megvan. Eddig úgy tudtuk, hogy a holocén 

felmelegedéssel fokozatosan eltűnik a faunánkból. Miután a faj
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néhány cm-ез mélységből is előkerült, feltehet# volt, hogy a 

téban még ma is, mint reliktum élne.
Egyik célja volt a "szubfosszilis" anyag gyűjtésének 

ennek eldöntése. A gyűjtés során azonban a faj a mai él# 

faunában /20. ábra 7./ nem fordult elő. A többi minták kö
zött azonban többször szerepelt. így él# állapotban Jelenlé
te ki nem zárhaté, de nem is tekinthet# bizonyítottnak. Ugyan
csak érdekes a Kolon-tébél el#került és mozgó vizi környezet
re utaló /V/2-es kategória/ Pisidium moitessierianum /PÁL./, 

mely eddig hazánkban csak Tihanyból került el#.
További vizsgálatokat igényelne a rendellenesen kis 

növésű és torz egyedek, illetve fajok vizsgálata. Ezek 

főleg az Anisusspirorbis, Planorbis planorbis, de mégin- 

kább az Armiger crista-k közül kerülnek ki. Ennek a rend
ellenes Jelenségnek az oka ma pontosan nem Ismert, Holocén 

lápi üledékekb#l származó torzult csigaházakról KORMOS T. 
is említést tesz /KORMOS T. 1909/.

Ez a Jelenség mindhárom tónál Jól megfigyelhet#. A rend
ellenes, torzult egyedek mindig az üledékfelhalmozódás Jel
legének gyors megváltozását Jelzik /MOLIIÁR B, - IV&tfYOSI 
SZABÓ A. - PÉHYES J. 1979/.

Tömeges méretekben ez a karbonátiszapok fels# részén 

Jelentkezett, ahol pl. az Armiger crista és a Valvata cris
tate egyedei zömmel torzultak voltak /I. tábla 2., 3. kép/.

A Vörös-mocsárnál az üledékképz#dés minőségének megvál
tozásakor szintén fellépett ez a Jelenség, de Jóval kisebb 

számban fordultak el# a torzult egyedek. A rendellenes fej
lődést kiváltó közvetlen környezeti inger természete ma még 

nem ismert.
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4. A HÁROM TÓ PUHATEST!) FAUNÁINAK KÜLÖNBSÉGE — ELTÉRŐ 

NEGYEDIDŐSZAKI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÜK

A Duna-Tisza közének a vizsgált tavakkal Jellemezhető 

három típusterülete - mind felszíni morfológiája, mind föld
tani felépitése - a pleisztocén időszak vége felé a tavak 

kialakulása előtt Jellegzetesen különbözött.
A tavak részben eltérő időben, eltérő folyamatok által 

Jöttek létre. Az azokat létrehozó folyamatok ma, mint külön- 

böző bázlsképződraénvek Jelentkeznek.
Bázisképződményeik üledékfelhalraozódását hosszabb-rö- 

videbb ideig tartó földtani folyamatok szabályozták, melyek 

révén morfológiailag i3 megfelelő, vízzáró, réterek keletkez
tek - s eszel létrejött a tavak kialakulásának fontos elő
feltétele.

Vagy a már a vízzáró réteg kialakulásával egyidoben, vagy 

utólag klimatikus, vagy egyéb tényezők hatására a kialakult 

negatív morfológiai szerkezetek vízzel teltek meg. így a Ko
lon- tó bázisképződményei egykori Duna-ág Jellegzetes üledékei
nek tekinthetők. Ezek az Üledékek - a finom ез durva kőzet- 

liszt - nagyjából egyidoben rakódtak le. Szeracseösszetétel
beli és faunisztikai különbségét az egykori folyóág ITy-i és 

K-i partja közötti földtani és morfológiai különbség okozta. 

Ezekben az üledékekben mozgó vizi környezetre utaló fauna Je
lenik meg /IV. tábla 1. kép/.

A folyóvízi feltöltés több fázisú lehetett, ennek kö
vetkezménye a tó tengelyétől keletebbre kis mélységben /kb.
2,0 га/ finomhomokban lévő folyóvízi környezetre utaló fau
na. A tó még mindig negativ morfológiát mutató medrében 

ezután kezdődött a semlyék üledék lerakódása, mely kedvezőt-
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len erősen és gyorsan változó életfeltételeket jelentett 

az itt élő Mollusca-faunának /VI. tábla 1. kép/. így ebben 

az üledékben a nagy ökológiai türőképeoségü fajok dominál
nak. A feltételezhetően gyors üledékkópződés miatt itt re
lative kis egyedszámú fauna található, a gyors életfeltétel 
változások miatt gyakoriak a torzult egyedek /I. tábla 2 

3. kép/.
•»

Az alkalmazott mintavétel hiányosságai következtében 

a bizonyosan inhomogén semlyék üledék további tagolása nem 

lehetséges. Ugyanis az ebből az ültídéktipusból vett minták 

a nagy vastagság miatt "kevert" vagy "átlagolt" faunát tar
talmaznak, ahol a gyors üledékképződéssel járó futóhomok 

lerakódása melletti gyér fauna mesterségesen keveredik a 

néhány cm vastag gazdag faunás rétegekkel. Sajnos jelenleg 

kézi fúrásoknál ennél tökéletesebb fúrási, illetve minta
vételi módszert nem ismerünk.

A Kerek-tó legidősebb képződménye a lösz. Ezen a löszön 

- a faunisztikai vizsgálat alapján - már a pleisztocénben 

erősen nedves környezetre vagy tóra utald fauna is élt /V. 

tábla 2. kép/. Ezt a korábban elmondottak is alátámasztják. 

Ekkor azonban a vizboritás még vízszintesen és vastagságát 

tekintve is kicsi lehetett. Ezután a vizboritás növekedésé
vel, de még a pleisztocénben eltűnik a löszfauna és tavi 
fauna alakul ki - miközben a tóban a hullóporbél lösz kép
ződik.

A növényi vegetáció már ebben a szakaszban is igen je
lentős. Ily módon két méternél is vastagabb tavi faunát tar
talmazó lösz rakódik le.

Egyed- és fajszámát tekintve is gazdag tavi fauna azon
ban csak később jelenik meg - jelezvén a té tényleges létre
jöttét.

A Vörös-mocsár kialakulását csakúgy, mint a Kolon-tó 

esetén folyóvízi tevékenység előzte meg. Az egykori Duna-ág 

a holocén időszakban lefüződve morotva állapotba került, a
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mozgatott, folyóvizet igényló fajok sorra kipusztultak a 

létrejött тогоtvntóból. A folyóvízi tevékenységet megelő
zően élt fauna nedves térszíni, de főleg nagy ökológiai 
türőképeaségtt szárazföldi fajokból állt* így utal a fekü 

homokos agyag mozgóvizi, száraztérszini, és nedves térszí
ni "kevert" faunája /ГУ* tábla 2* kép; V* tábla 1. kép/ az 

egykori folyóvízi tevékenységre*
A három tó kialakulásának időpontja és menete is el

térő* A Kolon-tó a holocén elejének csapadékosabb idősza
kában folyóvízi tevékenység eredményeként keletkezett és 

utólagosan töltődött fel vízzel a holocén csapadékosabb 

időszakában, inig a Kerek-té feltételezhetően idősebb - már 

a pleisztocén löszképződési időszakában is meglehetett.
A Yörös-mocsár szintén a holocén elején keletkezett, de a 

morotva tóban a vízzáró réteg kialakulásával egyidőben lét
rejött a tőzeges té, a láp.

A tavak fejlődéstörténetének vizsgálatakor fontos kér
dés az üledékképződés aktuális pillanatában fennálló kiima 

felderítése. Ennek problémáiról, nehézségeiről korábban már 

részeletesen szóltunk. Szén vizsgálatok eredményeit mutat
ja be a 36*. 37. és 38* ábra*

A fajlista 68 fajából 37 euriterm, tehát a hőmérsék
let ingadozásaival szemben nagy türőképssségü. Csupán 17 

melegkedvelő, illetve 14 hidegtürő faj előfordulására tá
maszkodva próbáltuk meg a vizsgált üledékeken belül nyomon 

követni a klimatikus változásokat. A meleg, illetve hideg
türő fajokat az 5* táblázat mutatja be.

A 36. ábra bal,oldali részén a melegigényes és hideg
türő fajok egymáshoz viszonyított relativ aránya, a jobb 

oldali részén pedig az euriterm fajok abszolút aránya lát
ható a meleg- és hidegtürő fajokkal szemben.
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36« ábra. A КоIon-tó II. szelvény üledékeiben található 
melegigénye3 /II. l./ és hidegtüro /II. 2./ 
fajok egymáshoz; viszonyított aránya; az euri- 
term /II. З./t meleg- és hidegigényes /II. 4./ 
fajainak megoszlása az egyes üledéktlpusokban

Az euriterm fajok abszolút meimyisóge a Kolon-tó ese
tón mindvégig igen nagy, 60 5S-nál mindig magasabb. Sz egy
ben azt is jelenti, hogy az aktuális kiimát jól jelző fa
jok százalékos előfordulása meglehetősen kicsi. A karbonát-



- 91 -

5. táblázat

HIDEG'TÜRŐMELEGKEDVELŐ
FAJOK

Bithynia leaclii 
Gyraulus riparius 

Volvata pulchella 

Aploxu hypnorun 

Gyraulus laevis 

Succinea oblonga 

líesovitrea hamraonis 

Punctum pygmaeum 

Columella columella 

Columella edentula 

Columella sp.
Vertigo parcedentata 

Vertigo sp#
Vertigo substriata

Limnaea stagnails 

Bithynia tentaculata 

Vivipurus contectus 

ilaidiun moitesaieriunura 

Juccinen elegáns 

űarychium minimum 

1 'radybaena fruticum 

Vallonia ennienais 

Vertigo antivertigo 

Vertigo angustior 

Bonacha cartusiana 

Pupilla triplicata 

Abida frumentum 

Chondrula tridens 

Bruncatellina oylindrica 

Cepaea vindobonensis 

Ilelicalla hungarica

isssap /36# ábra I# 3#a^. a^/ keletkezésekor azonban a meleg- 

igényes fajok abszolút részesedése a faunában jelentésen meg- 

пб! A kifejezetten melegigényes fajok ekkor 15 £-os maximumot 
mutatnak, s mellettük ebben a mintában csak 2 % a hidegtürő 

fajok aránya# A hidegtüro fajok maximuma a legidősebb képződ
ményben a durva kőzetlisztben van /36# ábra I# 1. a^/ 24,8 í$, 
itt azonban közel 6 %-os a melegkedvelő fajok aránya is!
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37. ábra. A Kerek-tó 3. oz. fúrásban található melegigé- 
nyes /II. 1./ és hidegtüré /II. 2./ fajok egy
máshoz viszonyított aránya; az euriterm./II. 3•/ 
és meleg- és hidegigényes /II. 4./ fajainak meg
oszlása az egyes üledéktipusokban

A Kerek-ténál még határozottabb az euriterm fajok do
minanciája kivéve a lösz üledéket /37. ábra 1. 11—1C/. 
Ezekben a mintákban ugyanis határozott hidegtüro fajok for
dulnak elé nagy mennyiségben. A 16. mintában például a hideg
türo fajok abszolút részesedése a faunából közel 60 l-S-os! 
Utalván ezzel a lösz keletkezésekor fennálló klimatikus vi-
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szonyokra. Ugyanebben a mintában a melegigényes fajok rész
vétele igen kicsi, csupán 1

A karbonátiszap keletkezésekor azonban itt is Jelentős 

melegkedvelő faji túlsúly figyelhető meg.

II.I.
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38* ábra* A Vörös-mocsár Csala-II* fúrásban található me- 
legigényea /II* 1./ és hidegtürő /II* 2./ fajok 
egymáshoz viszonyított aránya; az euriterm /II. 
3*/ és meleg- és hidegigényes /II* 4*/ fajainak 
megoszlása a fúrás rétegsorában
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Az euriterrn fajok szerepe érdekes nődön a Vörös-mocsár
nál a legkisebb, a minták többségében 50 % alatt marad* Eb
ből adódóan a kifejezetten melegigényes, illetve hidegtüro 

fajok jóval nagyobb abszolút előfordulási értékeket mutat
nak. A hidegtüro fajok relativ aránya mindkét előbbi tó ese
tében a bázisképződményekben jóval nagyobb.

Abszolút mennyiségük úgyszintén, pl. а ко Ion-tavi dur
va kőzet lisztben « 25 f({ Kerek-té lösz «*§0 %, mig a Vörös
mocsár 2,1—2,2 m mélységben csak 15 Bz valószinü3iti, 

hogy a Vörös-mocsár a két előbbi tónál fiatalabb, a mele
gebb holocénben keletkezett. Ugyanakkor érdekes jelenség, 

hogy mig a Kolon-tó és Vörös-mocsár esetében a melegigényes 

és hidegtüro fajok relativ arányának változási tendenciája 

egészen hasonló /a kolon-tavi tőzege3 üledéksort tekintve!/ 

fokozatosan melegigényes fauna túlsúly felé tolódik el, ad
dig a Kerek-tő tőzeges üledékében a melegigényes fajok ará
nya a karbonátiszapban lévő maximumtól kezdődően fokozato- 

san csökken a tőzeges üledéken belül; a fokozatos feltöltő- 

dés során.
Bnnek a jelenségnek a további részletesebb vizsgálata 

/több tó esetében is!/ értékes információkat szolgáltathat, 

melyekkel könnyebben eldönthető lenne, hogy a karbonátisza- 

pok valójában közel egy időben keletkeztek-e azonos klima
tikus feltételek mellett, vagy pedig inkább csupán lokális 

folyamatok eredményeiként eltérő időben jöttek volna létre.

A vizzáré bázisképződraények létrejötte után mindhárom 

tóban tavi üledékek rakódtak le. Ezen üledékek minőségét 
döntően befolyásolta a talajvizállás, klimatikus hatások, 

csapadék, a környezet karbonáttartalma, a lehetséges talaj- 

vizmozgás révén a tavakba jutó karbonát mennyisége a vizbo- 

ritás vastagsága, a viz kemizmusa, a növényi vegetáció meny- 

nyisége és a holocén időszak aktuális, éppen haté klimati
kus jellege.
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A karbonátissapok vas tagságának és kifejlődésének ha
sonlósága a Kolon-té és a Kerek-té esetén, valamint azok 

faunáinak nagyfokú egyezése /III. tábla 2. kép/ alapján 

feltételezhető, hogy azok a két tónál közel azonos időben 

keletkeztek, részben a környező nagyobb karbonáttartalmű 

üledékekből a talajviz által a tóba szállított és ott ki
csapódott karbonátokból felhalmozódva. A folyamathoz szüksé
ges klimatikus feltételek azonossága szintén a két té kar
bonátiszapjának közel egyidejű keletkezését támasztják alá.

A Vörö3-nocsárban karbonátiszap nem rakódott le, sőt 

a mésznentes humin3avdús közegben a csigahéjak feloldódása 

is bekövetkezett.
A Kolon-té és Kerek-té faunáját nézve megállapítható, 

hogy azok szikessége soha nem lehetett szélsőségesen nagy.
A Vörös-moc3ár esetében már a té kialakulásától kezdve 

'’egyveretü" tavi üledék a tőzeg rakódik le, ugyanis az op
timális állandó kis vízborítás, megfelelő kiima és gazdag 

növényi vegetáció adott volt. Az üledékképződós jellegében 

fellépő kisebb ingadozások a tőzeg minőségében és a fauna 

összetételének változásában jelentkezik, jól nyomonkövethe- 

tően egészen a teljes feltöltődésig /II. tábla 2. kép/,
A tőzeges üledék képződésének kezdetétől a teljes fel

töltődésig az egyes tavak esetében már az előző fejezetben 

részletesen szóltunk, itt csak azt emeljük ki, hogy faunájuk 

az alapvető mennyiségi és minőségi hasonlóság mellett egyedi 
vonásokat is mutat /II. tábla 1. kép; III. tábla 1. kép/.

A tavak környezetében lévő futéhomok többó-kevésbé bete
meti a tavi üledékeket, ezzel egyre csökkentik a viszel borí
tott területek nagyságát* Kanéi folyamatnál azonban sokkal 
drasztikusabban és gyorsabban érezteti hatását az emberi tevé
kenység. Srre láthattunk néhány példát a Kolon-té esetében, me
lyek szemléletesen mutatják, hogy az ember és környezet dia
lektikus viszonyában a termcszetátalakité tevékenység nagy je-
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lentőségü és gazdasági folyamatában számos fontos, ma még 

aligha felmérhető a természetes környezetet kárositá tényező
vel kell számolnunk.

A biológiai és földtani vizsgálatoknak lehetőségeikhez 

mérten hozzá kell járulnia az emberi környezet megóvásához, 
a természeti értékeinket fenyegető káros hatások előrejel
zéséhez, elhárít fisához •

Ilindezekre a bevezetőben megfogalmazott célkitűzésnek 

megfelelően a Kiskunsági Hemzeti Park szakembereinek - akik
kel részben együtt dolgoztunk /MOLííÁR B, - IVÁtTYOSI SZABÓ 

A. - PÉÍIYES J. 1979/ - felhívtuk a figyelmét. Részben köfcös 

munkánk eredményének tekintjük, hogy a Kolon-té D~i részén 

folyamatban van egy zárétöltés épitése, amely a tónak leg
alább az É-i részén segíti az eredeti állapot megőrzését, 
illetve helyreállítását.
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TÁBLAI.

1. Kizárólag a Kolon-tó bázisképződményeiben és tavi üledé
keiben előforduló íiyraulus riparlus /wilST./ A; és mind
három tó tavi üledékében nagy gyakorisággal előforduló 
Armiger crista /L./ j3.

3. A torzult, torzan felcsavarodott, illetve rendellenesen 
fejlődött Armiger crista-k /L./ az#üledékképződés mene
tének gyors megváltozását jelzik mindhárom tóban.

2. Torz Valvata cristata O.P. MÜLL, a kólón?-tavi Tmrhyjrffi— 
Iszap és tőzeges üledék határáról.
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TÁBLAV.

1. A VSrös-nocsár tőzeges üledéke alatti jellegtelen, 
zömnél euriterm - szólea ökológiai türoképességü 
"átmeneti" faimája, libben a mélységben ke verten 
jelentkezik az idősebb nedvestérszíni, vizparti 
fauna a még éppen csak kialakuló mocsári puhates- 

társulással.tü
2, A Iterek-tavi lösz faunájában nagy százalékos domi

nanciával fordulnak elő a pleisztocén időszak lösz- 
képződési periódusaira jellemző fajok egyedei.
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VI* TÁBLA

kólón—tavi matag /пазе* 7 ®/ seralyék üledék térné* 
в ееiesen ke vert faunába* A keveredés a sokszor és 
gyorsan megváltozott üledékképződési könayezet miatt 
jött létre* így a kopoltyds vízi és a külőnl 
azárasságtü. 6 tüdős csiga fajok nagyezámú egyedel 
keverte®. tál álhatók*

1* A

aágtürő autochton, illetve idősebb képződmények al- 
lochton helyzetű egyedei találhatók a kedvezőtlen 
biotépnek megfelelően kis számban# I
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