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Kivonat

A Kiskörei-tározó (Tisza-tó) térinformatikai támogatású, több idősíkban történő vegetáció térképeit 2000 és 2001
években készítettük el. Munkánk alapjául az 1994-ben 1: 5000 és 1998-ban 1: 10000 méretarányú, részletes
vegetáció térképek szolgáltak. A térinformatikai támogatású vegetáció térképek segítségével jól nyomon követhető
a tározó növény-állományainak tér és időbeli változásai. A tározó vízinövény populációinak megjelenését és
elterjedését a víztest mozgási viszonyai (lenitikus és lotikus), a tápanyag ellátottsága (eutróf és oligotróf) és a
vízutánpótlás milyensége (felszíni- és felszín alatti vizek) határozzák meg. A fentiek alapján a Kiskörei-tározóban
három, 1. eutróf tavi, 2. disztróf tavi (polihumózus vizű) és 3. áramló vízi élőhely típust tudtunk azonosítani. Az
eltérő élőhelyek egymással érintkező ökotónikus területein mozaikszerű vízinövényállomány-komplexek alakulnak
ki.
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Bevezetés

A Kiskörei tározó térségben végzett, a terület vegetációjára irányuló kutatások a hatvanas évek
elején kezdődtek el (Bodrogközy Gy. 1965), melyek a Tiszafüred környéki, még a tározás előtti
hullámtér jellegzetes vizes élőhelyeinek megismerésére irányultak. A tározó 1973-as üzembe
helyezése után, a tározótérben található holtmedreket, és ezzel párhuzamosan az Abádszalóki
kísérleti tározót, mintegy négy éven keresztül (1973 és 1977 közötti időszakban) vizsgálták (B.
Tóth M. 1977, Bancsi I. 1977, Hamar J. 1987). A megfigyelések célja a tározás során a
növényzetben történt változások regisztrálása, és a várható hidrobiológiai folyamatok előre
jelzése volt. Az egész tározó területére vonatkoztatott első vegetáció térkép 1981-ben készült el
(Sass J. 1987), mely kis számú növénykategóriát (erdő, bokros-cserjés, víznövényzet)
tartalmazott, és a tározó térről általános áttekintést adott. 1983-ban a tározó 14 kiválasztott
részterületéről, légifelvételek alapján, 1 : 5000 méretarányú vegetáció térkép készült. A
vizsgálat célja itt a tározó részterületein található növényfajok területi részesedéseinek
meghatározása volt. A Kiskörei tározó hínár- és mocsári vegetációjának és ezek társulás-
szerkezeti változásainak részletes tanulmányozása 1993-ban kezdődött el (Pomogyi P., Szalma
E. 1995, 1996). A tározó első részletes vegetáció térképe, az 1994. évi légifelvételek alapján,
1995-ben készült el (Szalma, E. Pomogyi, P., Bancsi, I. 1996). Ugyan ez a munka folytatódott
1998-ban (Pomogyi P., Szalma E. 1998), eredményei lehetővé tették a tározó növényzetében
történő változások pontosabb nyomon követését. A tározó területén található fás és lágyszárú
növényfajok száma mára megközelíti a százat. A tározóban 14 jellemző növénytársulás és
ezeknek több mint 30 különböző szintű cönotaxonómiai egységei különíthetők el.
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Anyag és módszer

Munkánk alapját a Kiskörei tározó 1994-ben 1: 5000 és 1998-ban 1: 10000 méretarányú, légi-
felvételei alapján készült, részletes vegetáció-térképek szolgálták. Az ebből készült digitális
alaptérképek előállítása és a helyes topológia kiépítése Arc/Info, a poligononkénti értékadás Arc
View segítségével történt. Statisztikai változások és trendek kiértékelése, az életformákra és
ökotónokra vonatkoztatott lekérdezés rendszerfejlesztését Arc View Avenue segítségével
valósítottuk meg. Az élőhelyekre vonatkoztatott tipizálásnál az �Annex Habitat Directiva�
szolgált alapul. Vízinövények életformáinak elkülönítésére Szalma E. (1998A, 1998C), a terület
hidrogeológiájára vonatkozóan Tóth, J. és Almási, I. (2001) adatait vettük figyelembe.

Eredmények

A Kiskörei-tározóban a magasabbrendű vízinövények megjelenését és terjedését a víztest
mozgási viszonyai, a víz tápanyag ellátottsága és a vízutánpótlás milyensége határozzák meg.
Ezek alapján a tározóban három jellemző élőhely típust tudtunk azonosítani. Ezek: 1. az eutróf
tavi, 2. a disztróf tavi (polihumózus vizű) és 3. az áramló vízi élőhelyek.

Élőhelyek általános jellemzése

Eutróf tavi élőhelyek: tavak, víztározók nyugodt vizű öbleiben és a folyóinkat szegélyező
hullámtéri holtmedreiben alakulnak ki. Vizük lenitikus, vízforgalmuk szemi- vagy asztatikus.
Vízutánpótlásuk elsősorban eutróf felszíni vizekből történik. Növényzetét egyéves, hydro -
therophyta (HyTh) fajok alkotják. Az élőhelyre jellemző fajok: Trapa natans L., Hydrocharis
morsus-ranae L., Ceratophyllum demersum L., Ceratophyllum submersum L., Myriophyllum
verticillatum L., Utricularia australis R.Br., Lemna minor L., Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.,
Wolffia arrhiza (L.) Wimm., Salvinia natans (L.) All.. A Kiskörei- tározóban az összes említett
faj megtalálható.

Áramló vizű élőhelyek: állandó vagy periodikusan ismétlődő vízmozgású, eu-, szemi- vagy
assztatikus vízforgalmú, sekély vizű, legalább a vegetációs időszakban állandó vízszintű, -
mesterségesen, vagy ritkán természetes úton visszaduzzasztott vizű- helyeken jelennek meg.
Fajösszetételük alakulásában jelentős szerepet játszik a víztest tápanyag ellátottsága. A folyók
felső régióján (rhitális régió) az oligo- vagy mezotrófikus vizeket jelző vízinövény állományok
jelennek meg. Növényzetét amphibiózus egyéves (HyTh) és évelő (HyH) fajok alkotják. A
folyók alsó-szinttájain (márna- és dévérkeszeg szinttájak) a hordalékban és növényi
tápanyagban gazdagabb, eutróf vizeket indikáló vízinövények a jellemzők (pl. Tisza-tó,
Körösök). Életformájuk egyöntetűen hydro-hemikryptophyta (HyH). Az áramló vizű élőhelyek
jellemző fajai: a folyók felső szakaszain: Ranunculus fluitans Lam., Ranunculus peltatus
Schrank., Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans (Dum.) Bading., Callitriche hamulata
Kütz.., A közép- és alsószakaszain: Potamogeton nodosus Poir*., Potamogeton natans L.,
Potamogeton pectinatus L*., Potamogeton perfoliatus L*., Myriophyllum spicatum L*.,
Nymphoides peltata (Gmel.) Ktze*.
A Kiskörei-tározóban csak a *-al jelzett fajok populációi találhatók.

Disztróf tavak (humuszos vizek, polihumózus vizek.): ebbe a kategóriába a tőzegképződéstől
sötétbarna, humuszsavakban gazdag vizű, eu-, szemi- vagy asztatikus vízforgalmú, állóvizű
tavak és holtmedrek tartoznak. Az élőhelyek vízutánpótlását állandó vagy időszakos, feláramló
felszín alatti vizek biztosítják, ezért vizük oxigénrétegzettek, a fenéken gyakori az oxigénhiány.
Vegetációja a lápi sorozat részét képezi. Az élőhelyek vízutánpótlásának milyenségétől függően
gyakran átmenetet képezhetnek az eutróf tavai-, ritkábban a folyók áramló vizű élőhelyeivel.
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Jellemző növényzetét évelő, hydro-kryptophyta (HYG), hydro-hemikryptophyta (HyH) és
egyéves hydro-therophyta (HyTh) fajok alkotják. Fajaik: Nymphaea alba L.*, Nuphar lutea (L.)
Sm.*, Stratiotes aloides L.*, Potamogeton filiformis Pers.*, Potamogeton acutifolius Link*.,
Riccia fluitans L. em. Lorbeer*, Lemna trisulca L*., Hottonia palustris L., Aldrovanda
vesiculosa L., Utricularia minor L., Utricularia bremii Heer., Ricciocarpus natans (L) Corda,.
A Kiskörei-tározóban csak a *-al jelzett fajok fordulnak elő.
A tározóban előforduló élőhelyek általános jellemzését az 1. Táblázat foglaljuk össze.

1. táblázat A Kiskörei-tározó élőhelyeinek összefoglaló jellemzése a vízutánpótlás, a vízmozgás,
a tápanyag ellátottság és a vízinövények életformája alapján.

Élőhelyek Életformák Vízutánpótlás Vízmozgás Tápanyag ellátottság
Eutróf tavi Hydro-Therophyta Felszíni Lenitikus Eutróf
Áramló vízi Hydro-Hemikryptophyta Felszíni Lotikus Eutróf
Disztróf tavi Hydro-Kryptophyta Felszín alatti Lenitikus Oligotróf

Eredmények értékelése

A tárizó eutróf tavi élőhelyeinek jellemező vízinövény társulásai a Salvinio- Trapetum, a
Ceratophylletum demersi, és a Lemno- Spirodeletum és ezek szubasszociációi. E társulások
területi részesedése 1994. évben 17,5 km2 volt. Ez az érték 1998-ra 21,0 km2.-re emelkedett. A
Salvinio- Trapetum társulás a tározó minden medencéjében előfordul. Karakter fajának, a
sulyomnak (Trapa natans L.) terjedési-stratégiájáról és a terjedés mértékéről Szalma, E.
(1998B) és Szalma, E. és Pomogyi,P. (1999) által készített dolgozatok és jelentések számolnak
be.

A Kiskörei-tározó áramló vizű élőhelyeinek jellemző vízinövény társulásai, a Potamogetum
nodosi, a Myriophyllo � Potamogetum és ezek szubasszociációi. A tározótérben mindenütt
előfordulnak, ahol időszakos, pl. szél által keltett hullámzás vagy állandó vízmozgás figyelhető
meg. Ilyen területek a Tisza partszegélye, az öblítő csatornák és a tározó nyíltvízi medencéi.
A tározóban e társulások területi részesedése mindig alacsony (1994. 2.0 km2, 1998. 2.5 km2).

A tározó disztróf tavi jelleggel bíró élőhelyeit a Poroszlói- és Valki medencékben található
barna vizű holtmedrek (Óhalász Holt-Tisza, Csapói Holt-Tisza, Nagymorotva, Szartos és a
Hordódi Holt-Tisza) alkotják. Ezek jellemző vízinövény társulása a Nymphaeetum albo-luteae.
Ez a társulás már a tározás előtti időszakban is ugyanezeken a helyeken megtalálható volt
(Bodrogközy Gy. 1965). Területi részesedése 1994-ben 3,1 km2, az 1998-as adatok csak
minimális változást regisztráltak (3,4 km2). A tározótérben történő folyamatos itt létük
feltételezhető oka a terület hidrogeológiai sajátságaiban kereshető. Tóth és Almási (2001)
mutatta ki, hogy a Tisza folyó Kiskörei-tározót érintő (Poroszlói- és Valki medence) szakaszán,
mintegy 50 km átmérőjű felfelé áramló felszínalatti vízmozgás figyelhető meg. Feltételezhetően
ennek kiáramlási területei a fent említett holtágak. A botanikai eredményeken kívül ezt látszik
alátámasztani az Óhalászi Holt-Tisza rétegzettség vizsgálatainak vízkémiai eredményei is. A
holtág vízkémiai adatai eltérnek a tározótér nyíltvízi kémiai adatsoraitól. A holtágban oxigén-
rétegzettség figyelhető meg, a fenék közeli réteg növényi tápanyagban szegény (KÖTIVIZIG
Kiskörei laboratórium 2000. 06. 14, 2001. 05. 07, 2001. 07. 14 adatai alapján).
Az eltérő élőhelyek egymással érintkező ökotónikus területein mozaikszerű
vízinövényállomány-komplexek alakulnak ki.
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Abstract

The Change  between 1994 and 1998 of Reed-Grass  and Marsh Florae in Kisköre Reservoir (Lake Tisza),
the Elaboration and Analysis of Vegetation Maps with the help of Geographic Information System (GIS)
I. Water plants

E. Szalma1, K. Bódis2, G. Juhász2, A. Zádori2, Sz. Szakál2, Cs. Fejes2, R. Alexa2, P. Pomogyi3

We prepared the multi-time-level vegetation maps of Kisköre Reservoir (Lake Tisza) in 2000 –
2001, supported by space informatics. The basis of our research was provided by the detailed
vegetation maps made on the grounds of aerial photographs taken on the scale 1 : 5,000 in 1994
and  1 : 10,000 in 1998. On the basis of the results the spatial and temporal changes of the
vegetation in the reservoir can be detected. The appearance and spreading of water plants in the
reservoir are determined by the movement conditions of the water ( lentic and lotic). The nutrition
supply (eutrophic and oligotrophic) , and the quality of water supply ( moving- and groundwater).
On these grounds three types of living areas can be identified: (1) the eutrophic lake, (2) the
dystrophic lake ( with polyhumous water) and  (3) the  moving water types. In the joining ecotonic
areas of different living areas mosaic-like water plant complexes are formed.

Keywords
Kisköre reservoir, vegetation map, eutrophic lake, distrophic lake, moving water


