
1

AZ IZSÁKI KOLON-TÓ TÁJTÖRTÉNETÉNEK RETROSPEKTÍV ELEMZÉSE ÉS
ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓJÁNAK MAKROFITON MONITORINGJA

Hollósi Aranka1, Biró Csaba1, Biró Marianna2, S.-Falusi Eszter3

1 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000-Kecskemét, Liszt F. u. 19.
2 MTA Ökológiai Kutatóközpont, 2163. Vácrátót, Alkotmány 2-4.

3Szent István Egyetem, MKK NÖFI Növénytani Tanszék, 2100-Gödöllő, Páter K. u. 1.

Kulcsszavak: élőhely-rahabilitáció, retrospektív, Kohler-módszer, Braun-Blanquet-módszer,

hierarchikus klaszteranalízis

Absztrakt Munkánk során az izsáki Kolon-tóra vonatkozóan retrospektív tájhasználati elemzést

végeztünk a rehabilitációs munkák szükségességének igazolására. A végrehajtott három élőhely-

rehabilitáció területén kialakuló makrofiton állományok fejlődésének nyomon követésére 2011-

2014 időszakban monitoring rendszert állítottunk fel. A lineáris elemek, pl. összekötő csatornák

esetében a Kohler-féle szakasztérképezési módszert alkalmaztuk, míg a foltok esetében cönológiai

felvételek készültek. A szegélyek vegetációját is felmértük, mert a szegélyhatás mellett vizsgálni

kívántuk a depóniák növényzetét. A mintavételi egységek eredményeinek elemzését SYN-TAX

programcsomag segítségével végeztük el, melynek során hierarchikus klaszteranalízist

használtunk. Domináns fajként a közönséges rence (Utricularia vulgaris) terjedt el a területen, és

a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) növekvő állományai voltak megfigyelhetők. A depóniák

esetében gyomoknak köszönhető kezdeti erőteljes elkülönülés az évek során folyamatosan

elmosódott.

Bevezetés
A 18. század második felétől a Kolon-tó vízellátása folyamatosan csökkent, a nyílt

vízfelületek szinte teljesen eltűntek. Az antropogén hatásokkal párhuzamosan a tó természetes

szukcessziója a tó élővilágának változását eredményezte (FEKETE, 1955). A Kolon-tó ezen

formájában nem tudja betölteni a potenciális természetvédelmi, társadalmi, gazdasági szerepét,

egyúttal hosszú távú fenntarthatósága is veszélybe került (VIDÉKI, 2008). A Kiskunsági Nemzeti

Park Igazgatóság mederkotrással járó rehabilitációs munkát végzett.

Az élőhely-rehabilitációs munkák tájtörténeti megalapozása a célállapot meghatározása

miatt is kiemelkedő fontosságú. Vizsgáltuk, hogy a tó életében milyen tájhasználati változások

következtek be, azokat milyen emberi hatások okozták, ezek a változások milyen

természetvédelmi beavatkozásokat tesznek szükségessé. A rehabilitált területeken kialakított

makrofiton monitoring rendszerrel a megvalósított beavatkozás után a növényzet

állapotváltozásának nyomon követésére és értékelésére nyílik lehetőségünk.
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Anyag és módszer

A tájtörténeti elemzés során felhasználhatók voltak az I. Katonai (1783) Felmérés térképei

(ARCANUM, 2004), melyek 1:28.800-as méretarányban készültek II. József uralkodása idején, a

II. Katonai (1859) (TIMAR et al., 2006) és a III. Katonai (1881-83) (BISZAK et al., 2007)

Felmérések térképszelvényei, melyek a kétszáz évvel ezelőtti állapotokba engedtek betekintést

nyerni. Rendelkezésünkre álltak légifotók és műholdképek is, amelyek a közelmúltból

szolgáltattak információt. Összefoglalóan a következő időpontokról készültek feldolgozott

térképek: 1783, 1859, 1881-1883, és légifotók: 1950, 1965, 1980, 1986, 2005 és 2011. A térképi

adatok elemzését ArcMap GIS 9.3 térinformatikai szoftverrel végeztük. A történeti térképeken és

az archív légifotókon az egyes területhasználati, felszínborítási típusokat határoltuk körbe és

azonos jelkulccsal származtatott térképen ábrázoltuk. A származtatott térképeken lehatárolt foltok

(poligonok) élőhelyszintű beazonosításához Sipos Ferenc által 2005-ben elkészített

élőhelytérképet használtuk fel. A térképek feldolgozásánál az 2011-es ÁNÉR (Általános Nemzeti

Élőhely-osztályozási Rendszer) kódokat használtuk a különböző foltok retrospektív elkülönítésére

(BÖLÖNI et al., 2011).

A makrofiton monitoringot a Kolon-tavon végrehajtott három rekonstrukcióval érintett

területen végeztük, amelyek az alábbiak:

1. „Élőhelyrekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

működési területén” KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0014 projekt „Szegély- és nyíltvízi

élőhelyek kialakítása a Kolon-tavon” beruházási elem területe. (Tókás, 1. ábra)

2. „Élőhely-rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon” KEOP-7.3.1.2/09-2009-0009 projekt

keretében vizesélőhely-rekonstrukcióval érintett terület. (Nagy-kotrás, 2. ábra)

3. A Kolon-tavon 1989-ben kialakított Öreg-kotrás területe.

A makrofiton vizsgálat során az Öreg-kotrás területén (2011, 2014) 5 db 1×1 m-es random

kvadrátban végeztünk cönológiai felvételezést Braun-Blanquet módszer alapján (BRAUN-

BLANQUET, 1951), ahol a fajok borítási értékeit %-ban adtuk meg. A tókák szegélyeinek

botanikai vizsgálata során (2011-2014) szintén %-os borításbecslést végeztünk. A felvételek

statisztikai kiértékeléséhez SYN-TAX programcsomaggal hierarchikus klaszteranalízist

használtunk (Podani 2001).

A makrofiton felmérése az összekötő csatornákban (2011-2014) és a Nagy-kotrás területén

(2014) a folyóvizekre vonatkozó európai szabványnak megfelelő (MSZ EN 14184:2004) Kohler-

féle szakasztérképezési módszerrel történt (KOHLER, 1978; KOHLER-JANAUER 1995).
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1. ábra: A Tókás szakaszainak számozása

2. ábra: A Nagy-kotrás szakaszainak számozása
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Eredmények és értékelés

A Kolon-tó tájtörténetének retrospektív elemzése során igazolódott, hogy a tó nagy része

mocsaras, vizenyős terület volt. Az élőhely-rehabilitáció célja az emberi beavatkozások előtti

gazdag életközösségek élőhelyeinek részleges helyreállítása, az egykor jelentős kiterjedésű, mára

szinte teljesen eltűnt nyílt víztükörrel bíró, lápi és mocsári élőhely-együttesek mozaikja (1.

táblázat).

ÁNÉR 2011 2005 1986 1980 1965 1950
1881-
1883 1859 1783

A_össz 0,6 0,4 1,5 1,7 3 1,7 35,7 0 0
B1 86,9 87 76,6 72,7 0 0 62,9 100 84,1
B4_5 5 5 0 0 0 0 1 0 0
D34 0,2 0,2 3,5 0 4 0 0 0 15,4
G_H 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5
OA 0 0 0 0 59,2 3 0 0 0
OB 0,3 0,3 0 4,1 13 21,4 0 0 0
OC 0,1 0,1 0 0 1,7 43,9 0 0 0
RA_B 2,3 2,3 18,3 21,5 14,1 0,8 0 0 0
RD 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
S2_7 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
T6_8_9 0 0 0 0 5 29,2 0 0 0
U8_9_11 1,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0

1. táblázat: Az egyes élőhelycsoportok (ÁNÉR 2011 szerint) százalékos területi megoszlása a

feldolgozott térképek adatai alapján

A vizsgált területek florisztikai eredményei

A növényfajok előfordulását tekintve TÖLGYESI (1981) és SZUJKÓ-LACZA (1993) által jelzett

fajokhoz képest az úszó békaszőlő (Potamogeton natans), a vízi békatutaj (Hydrocharis morsus-

ranae) és a sima tócsagaz (Ceratophyllum submersum) a saját felvételeinkben jelenik meg.

Mindegyik vizsgált területen előforduló fajok a villás sás (Carex pseudocyperus), a vízi menta

(Mentha aquatica), a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), a közönséges rence (Utricularia

vulgaris), az ágas békabuzogány (Sparganium erectum) és az úszó békaszőlő (Potamogeton

natans).
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A flóraelemek kategóriába sorolása alapján (3. ábra) a vizsgálati területen előforduló fajok

közül 15 db bizonyult eurázsiai elemnek (EUA), 12 faj kozmopolita flóraelemnek (COS),

valamint előfordultak még cirkumpoláris (CIR) és európai elemek (EUR) is. A szegélyben fordult

elő csak adventív faj (ADV): a magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a kanadai betyárkóró

(Conyza canadensis).

3. ábra: A Kolon-tavon előforduló fajok flórelemek szerinti csoportosítása

A területen két védett (100/2012. (IX. 28.) VM rendelet) hínárfaj, a fehér tündérrózsa

(Nymphaea alba) és a csemegesulyom (Trapa natans) fordul elő. A fehér tündérrózsa (Nymphaea

alba) az egész ország területén szórványosan megtalálható (FARKAS, 1999). SIMON (2000) az

Alföldön gyakorinak tekinti. Továbbá nemcsak védett, de állapota veszélyeztetettség közeli és

ugyanakkor potenciálisan veszélyeztetett is (KIRÁLY 2007). A sulyom (Trapa natans) a vizsgált

területünkön nem jellemző, FARKAS (1999) szerint országunk keleti és délnyugati részén

található meg, SIMON (2000) a Dunántúlon és az Alföldön egyaránt elterjedtként jelzi.

Magyarországon védett, de nem veszélyeztetett (KIRÁLY, 2007). Egyik tárgyalt faj sem tartozik

a NATURA 2000-es jelölőfajok közé (275/2004. (X.8) Korm. rendelet).

Tókás terület csatornáinak botanikai eredményei

A Tókákat összekötő csatornák növényzetének csatornák felvételezésekor 33 db különböző

fajjal találkoztunk. A hínárfajok (hydrofita) közül a közönséges rence (Utricularia vulgaris), a

fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), és a keresztes békalencse (Lemna trisulca) volt jelen a

felmérések során. Az amfifita fajok közül úszó formában többek között a vidrakeserűfüvet

(Persicaria amphibia) is lejegyeztük a területen. A parti vegetációban a közönséges nád

(Phragmites australis), a széles- és keskenylevelű gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia) volt

az uralkodó faj, de az ágas békabuzogány (Sparganium erectum) és a vízi hídőr (Alisma plantago-

aquatica) is több helyen előfordult.
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A csatornák növényzetének szakasztérképezése során a relatív elterjedései hossz (4. ábra)

a közönséges rence (Utricularia vulgaris) esetében 55,39 %-ról szinte a kétszeresére növekedett.

Hasonló trend figyelhető meg a Nymphaea alba tekintetében, mivel az első évben 9,31 %, míg a

2012-2014 időszakban stabilan 80 % körül mozgott. Az úszó békaszőlő (Potamogeton natans) a

2011-es vegetációs időszakban még jelen volt, míg a következő években nem volt lejegyezhető.

A keresztes békalencse (Lemna trisulca) előfordulás szintén csökkent az évek során, sőt 2014-ben

a fajt nem tudtuk igazolni a területről. A beavatkozást követő évben a vízi menta (Mentha

aquatica) több szakaszon való elterjedtségét figyelhettük meg, ami azonban 2014-re a felé

csökkent.

4. ábra: A Tókás csatornák hínárfajainak relatív elterjedési hossza (2011-2014)

A fajok relatív növénymennyiségének (RPM) vizsgálata (5. ábra) során megállapíthatjuk,

hogy a fehér tündérrózsa és a közönséges rence esetében nem csak a korábban ismertetett

elterjedési hosszok, hanem a teljes növénytömeghez viszonyított részesedésük is növekedett. Itt

azonban eltérés figyelhető meg a két faj évek közötti lefutásában, ugyanis amíg a fehér

tündérrózsa a beavatkozás elő évében képviselt magasabb arányának visszaesése után lassan

emelkedik, addig a közönséges rence első két éves dominanciája után visszaszorulóban van. A

többi faj relatív növénytömegében csökkenés figyelhető meg.
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5. ábra: A Tókás csatornák hínárfajainak relatív növénymennyisége (2011-2014)

A Tókák szegélyeinek botanikai eredményei

A szegélyekben végzett cönológiai felvételek hierarchikus klaszteranalízise (6-7. ábra)

2011-ben a depóniaként használt szegélyek elválását mutatja. A depóniákon a sédkender

(Eupatorium cannabinum), a betyárkóró (Conyza canadensis), a hamvas fűz (Salix cinerea), a

fehér nyár (Populus alba) és a sövényszulák (Calystegia sepium) fajok voltak a jellemzőek. Ebből

következtethetünk arra, hogy a depóniák megtelepedési lehetőségül szolgálnak közönséges

gyomfajok és nedves élőhelyek pionír fafajai számára.

6. ábra: A Tókák szegélyeinek dendrogramja (2011)
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7. ábra: A Tókák szegélyeinek dendrogramja (2014)

Az Öreg-kotrás botanikai eredményei

Az Öreg-kotrás megközelítését szolgáló bevezető szakasz (1. szakasz) relatív

növénytömegének vizsgálatakor megállapítható, hogy 2011-ben alacsonyabb teljes növénytömeg

mellett a kolokán dominanciája (65,9%) figyelhető meg (8. ábra), ezt követi 19,5%-kal a békatutaj

RPM értéke. A 2014. évi felmérés adatai magas összes növénytömeg mellett egyenletesebb

megoszlást mutatnak.

8. ábra Öreg-kotrás 1. szakasz fajainak relatív növénymennyisége
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Az Öreg-kotrás területén a mélyebb álló- és igen lassan áramló vizekben elterjedt fehér

tündérrózsa ragadja meg a tekintetet. Az itt végzett cönológiai felvételek SzMT kategóriánként

(BORHIDI, 1993) történő ábrázolása (9. ábra) a természetes pionírok növekvő (31-ről 51%-ra)

borítási értékét mutatja, amivel ellentétesen a természetes kompetítorok aránya csökken, főleg a

fehér tündérrózsa alacsonyabb borításának köszönhetően. A természetes pionírnak számító mezo-

és eutrofikus vizekben előforduló közönséges rence a nádasok szélein a nyílt víz (n) kárára

terjeszkedett.

9. ábra Öreg-kotrás növényzetének megoszlása SzMT kategóriák szerint

A Nagy-kotrás botanikai eredményei

A Nagy-kotrás területén először történt felmérés során a területen található csatornákban

és parti szakaszokon 49 db faj került feljegyzésre. A közvetlenül a víz felszíne alatt lebegő

kolokán (Stratiotes aloides) dominál (23,7%) (10. ábra), amely melegigényes faj, és oligo- vagy

mezotrófikus állóvizek széltől védett öbleiben jellemző. A nyílt vizek további növényfajai: fehér

tündérrózsa (Nymphaea alba), úszó békaszőlő (Potamogeton natans), sima tócsagaz

(Ceratophyllum submersum), süllőhínár fajok (Myriophyllum sp.), keresztes békalencse (Lemna

trisulca), vízi békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae) és közönséges rence (Utricularia vulgaris).

A parti vegetációban a közönséges nád (Phragmites australis) továbbá a széles és keskenylevelű

gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia) voltak az uralkodó fajok.
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Fontos eredmény a 18. szakaszban előforduló sulyom (Trapa natans), amely faj szintén

melegkedvelő, de a Na-ionokkal szemben érzékeny. Továbbá szintén ehhez a szakaszhoz köthető

a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Natura 2000 jelölőfaj kis állományának előfordulása

közvetlenül a vízparton a sziget sekély öblözetében. Herbarizált formában gyűjtésre került egy

feltételezhetően kúszó zeller (Apium repens) a 6. szakaszból, amelynek visszaellenőrzések során

sem sikerült virágzó példányát látni, így teljes bizonyossággal nem tudtuk igazolni a faj jelenlétét.

10. ábra: A Nagy-kotrás fajainak RPM értékei (2014)

Összefoglaló következtetések
A Kolon-tó tájtörténetének retrospektív elemzése arra engedett következtetni, hogy a lecsapolások

előtti időszakban a tó nagy része mocsaras, vizenyős terület volt. Az bekövetkezett változások

élőhely-rehabilitációt tettek szükségessé, a lecsapolások előtti élőhelyek részleges helyreállítása

megtörtént, hogy a nádas fellazuljon, ezáltal mozaikos élőhelyszerkezet alakuljon ki, ami növeli

az élőhelyi és a faji sokféleséget. A nyílt víztükörrel bíró rehabilitált területeken végzett

makrofiton monitoring négy éves eredményei még nem mutatnak nagy változást botanikai

szempontból. Azonban a depóniák területén végzett felvételeink az első éves gyomos állapothoz

képest a 4. évre fajösszetételükben jóval természetesebb állapotot mutattak.
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