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I. MÉTA-TúrA 
2003. október 18–24.

A Balaton nedvesparti növényzetének változása  
és a meder benépesülése az aszályos évjáratokban

Szabó István

A Balatonra eredetileg jellemző minerogén és organogén szukcessszió mintázatot Kárpáti I. és felesé-
ge ismertette, akik később az erősödő antropogén hatásra fellépő ruderális változásokat is megfogal-
mazták. Ma már a partvédőművek, zagyterek egyrészt megtörik a parti zóna Felföldytől ismert öveze-
tességét, másrészt ehelyett nem parti sávban, hanem partvonalban gondolkodnak az önkormányzati, 
igazgatási gyakorlatban. 

A vízszint ingadozása a Balaton történelmi, klimatológiai velejárója. A vízszint jelen csökkenését 
követő növényzeti változások első jele 2001 őszén a máriafürdői parttól 100 m-re kibukkanó dűne-
soron megtelepedő Chenopodium rubrum volt. A ligeterdő szintben Salix alba és Alnus glutinosa szá-
radás észlelhető. A bokorfüzes, magassásos és nádas szintben Solidago és nitrofrekvens Urtica dioica 
invázió a jellemző. A nádasban helyenként tömeges a Calystegia sepium és az Echinocystis lobata. A 
sekély vízben és a parti mocsárban a halobitás erősödésével hozható összefüggésbe a Bolboschoenus 
maritimus általános elterjedése.

Az új homokos, iszapos felszínek egyéves fajai: Erigeron annuus, Persicaria lapathifolia, Echinochloa 
crus-galli (brevi- et longiseta), Ranunculus scleratus, Tripleurospermum inodorum, Amaranthus blitoides, 
Amaranthus blitum, Chenopodium rubrum, Solanum nigrum, Datura stramonium, Bidens tripartitus, 
Bidens cernuus, Scirpus supinus, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Lactuca serriola (TH is), Brassica sp., 
Cyperus fuscus. Többévesek magoncai: Cirsium sp., Solanum dulcamara, Eupatorium cannabinum, 
Lycopus europaeus, Salix sp., Populus sp., Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, 
Typha angustifolia. Kifejlett évelők a több éve vízborítás nélküli mederben: Rorippa amphibia, 
Epilobium hirsutum, Rumex maritimus, Rumex conglomeratus, Alopecurus aequalis, Agrostis stolonifera, 
Bolboschoenus maritimus, Juncus tenuis, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Plantago ma-
jor, Pulicaria dysenterica, Solidago canadensis, továbbá a felsorolt juvenilis alakok a Salix és a Populus 
kivételével. A hínárnövényzetből a Myriophyllum spicatum f. nana semiterrestris gyakori. A nádas 
(Phragmites australis) pusztulása és előretörése egyaránt megfigyelhető.

II. MÉTA-TúrA 
2004. április 29. – május 2.

Kiskörei-tározó (Tisza-tó) makrovegetációjának változása 
(1965–2004)

Szalma Elemér

Az elárasztás után a tározó (melynek összterülete 124 km2) növényfedettségének mértéke viszonylag 
gyorsan növekedett, ezzel gátolta a víztér hasznosíthatóságát, módosította a tározó eredeti funkcióját. 
A tározó, mint „vizes élőhely” felértékelődött, a területen egyre nagyobb szerephez jutott a természet-
védelem, és egyre jelentősebb lett az idegenforgalma.

A különböző funkciók kielégítéséhez elengedhetetlenül szükséges volt a tározó biológiai törvény-
szerűségeinek egyre alaposabb megismerése, mely alapjául szolgált a növényzet terjedési irányainak 
prognosztizálására, a lehetséges állományszabályozásra szóló javaslat tételére. Ahhoz, hogy ezekbe a 


