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Szikes puszták és növénytakarójuk 
BODROGKÖZY GYÖRGY 

Alföldünk növényzetét tekintve, egyik legváltozatosabb tájegységébe tartozik 
Békés megye. E tarka kép összeállása számos természetkialakító tényező mozaikrend
szerének komplex hatásában kereshető. Ezen behatások közül kettő tekinthető döntő 
hatásfokúnak; nevezetesen a klimatikus és edafikus viszonyok alakulása, változása a 
földtörténeti korok folyamán. Ennek során a növénytakaró és talajai között olyan 
szoros fejlődéstörténeti kölcsönhatás alakult ki, amely mind a tiszántúli talajok, mind 
növénytakarójuk jelen állapotát, jellemzőit, illetve összetevőit nagymértékben befo
lyásolta. Különösen érvényes ez a megállapítás a pusztai vegetáció és termőhelyviszo
nyainak vonatkozásában. E törvényszerűségek megismerése, feltárása, régóta foglal
koztatja e tudományágak művelőit. 

A megye geobotanikai szempontból három tájrészre különíthető : 
1. A Békés—Csanádi löszhát megyénk területére eső szakasza. — Ősi növényta

karója az intenzív mezőgazdasági művelés megvalósítása folyamán a legnagyobb áta
lakuláson ment keresztül. így e tájrészlet túlnyomó hányada ma már ún. „kultúr-
puszta". Kalászos és kapás növénytársulások váltották fel az ősi löszpusztarétek vé
geláthatatlan gyepszőnyegét. 

2. Körös-vidék. — Ősi növényzetének kialakulását és létét a rendszeres és bősé
ges vízutánpótlás tette lehetővé. Gazdag láp- és réttársulások váltakoztak mocsár- és 
láperdő állományokkal. Részletes leírásuk már ismert (Bodrogközy 1973). Lecsapo-
lásukat követően részben ekeföldekké, részben a talajukban végbement szikességi fo
lyamatok révén sziki gyepnövényzetté alakultak. 

3. Marosvölgy. — E térség folyóvölgyében és vízfolyásai mentén kialakult ked
vező hidrográfiai viszonyok nagykiterjedésű réttársulások kialakulását tették lehe
tővé. Vízrendezésük következtében nagyrészük szikes laposokkal szabdalt szikes
pusztává alakult. Nagykiterjedésű ürmöspuszták fogadják a látogatót Orosháza és 
Békéscsaba környékén. 

A rekonstruálható ősi állapotok 

Területünk legmagasabb térszínű tájrészén, a Békés—Csanádi löszháton díszlő 
pusztai növénytakaró kialakulását a csernozjom talajok nyújtotta száraz termőhelyi 
viszonyok tették lehetővé. A jégkorszakok száraz periódusaiban az északnyugati sze
lek által idejuttatott löszpor a területet borító sztyeppnövényzet révén megkötődött 
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és felhalmozódott. Az egymásra rétegződött fitomassza szervesanyagbomlása követ
keztében a kialakult mezőségi-, vagy csernozjom talaj szelvényének A-szintje a 60— 
80 cm vastagságot is meghaladta. 

A területet, feltöréséig, az ún. löszpuszta-gyeptakaró borította. E dús szőrfűgye-
pek, melyek évszázadokon keresztül a pásztornépek megélhetését biztosították, a me
zőgazdasági művelésre történt áttérés következtében majdnem nyomatlanul elpusztul
tak. Állományaiknak faj összetételéről a Tiszántúl rendszeres florisztikai kutatását 
végző Borbás Vince (1881) flóraművében is csupán mozaikszerű képet nyerhetünk. 
A löszpusztagyepek utolsó maradványai vasúti töltésoldalakra, nehezen művelhető 
kunhalmokra, dűlőutak mesgyéjére menekülve azonban napjainkig is megmaradtak. 
E fragmentumok összetételéből következtetések vonhatók le az ősi löszpusztagye
pek változatos, szemet gyönyörködtető, fajgazdag társulásviszonyaira. 

Tudományos igényességgel történt fitocönológiai feltárásuk Zólyomi Bálint ne
véhez fűződik (1959), aki e reliktum-állományokat Salvio-Festucetum sulcatae néven 
tette közzé. További florisztikai kutatásait Békés megye szülötte Kiss István végezte. 
A Tatársánc botanikai felfedezésével, védetté nyilváníttatásával elévülhetetlen érde
meket szerzett az ősi löszpusztagyepek maradványainak megismerésében. 

SALVIO-FESTUCETUM (SULCATAE) RUPICOLAE 
(Zólyomi 57) Soó 64 

Réti csernozjom talajú löszpusztarét 

Állományainak gyeptömegét a barázdált, vagy pusztai csenkesz (Festuca rupi-
cola) alkotja. Karakterfaja a névadó konya zsálya (Salvia nutans). A másik értékes 
és nagyon ritka, Hódmezővásárhely és Csorvás határán kívül az országban sehol 
másutt elő nem forduló, az előzővel együtt pontusi származású faj az erdélyi (régi ne
vén volgamenti) hérics (Adonis volgensis). Kiss István 1961-ben fedezte fel, a 
Tiszántúl népe azonban már régóta ismerte, s állatainak gyógyítására használta. 
Termőhelyeit az Országos Természetvédelmi Hivatal védetté nyilvánította. Jelen elő
fordulásairól Sterbetz István számolt be. Szigorú védelmének betartása nélkül, teljes 
kipusztulásával kell számolnunk. Eddigi áttelepítési kísérletei nem jártak eredmény
nyel. Annyira speciális talaj- és mikroklimaigényekkel rendelkezik, hogy leszűkült 
ökológiai alkalmazkodóképessége miatt idegen miliőben számára az élet elviselhe
tetlen. 

A löszön kialakult csernozjom talajok biztosította száraz, meleg termőhelyek 
annak idején más pontusi és mediterrán fajok megtelepedését is lehetővé tették. így 
pontusi elemnek tekinthető a bugás macskamenta (Nepeta pannonica), mely a bor
kóróval (Thalictrum minus) együtt valószínű a pusztai tölgyesek erdőszéleiről került 
a löszpusztarétek állományaiba s ott helyenként napjainkig is megmaradt. 

A Salvio-Festucetum rupicolae-nak ugyancsak pontusi eredetű fajkomponense 
az ágas atracél (Anchusa barrelieri). Viszont a népi gyógyászatban is használt sarlós 
gamandor (Teucrium chamaedrys) szubmediterrán eredetűnek tekinthető. 

A fűfajok közül a pusztai csenkeszen kívül, kisebb nagyobb foltokban a taréjos 
búzafű (Agropyron pectinatum) is fellelhető, mely nemcsak a löszfalaknak, de a lösz
pusztaréteknek is nagyon jellemző, turáni eredetű faja. 

A szántóterületek térhódítása révén a legeltetés mind intenzívebbé vált. A bio-
gén faktok ilyenirányú fokozódó hatására számos ősi növényfaj kipusztult, más fa
joknak adva át a területet, a sztyeppnövényzet összetétele megváltozott. Az új fito-
cönózisok fajkomponensei között azonban egyesek — mint reliktum fajok — itt ott 
szálanként ma is dacolnak a megváltozott életkörülményekkel. 
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ASTRAGALO-POETUM ANGUSTIFOLIAE 
Bodrogk. 62 

Réti csernozjom talajú szálasperjés löszlegelő 

Számos rokoni kapcsolat fűzi e gyeptársulást a homoki legelők (Astragalo-Festu-
cetum rupicolae) gyepnövényzetével, de attól jól elkülöníthető. A szálas-perjés löszlege
lő ugyanis a Tiszántúlon, így Békés megyében is több helyen megtalálható. 

Jellemző fajai közül a kettős szintű gyepállományok alsó szintjében gyakori a ho
moki legelőkkel közös heverő csűdfű (Astragalus austriacus). Egyébként e gyeptakaró 
fajkomponenseinek eredetét tekintve, itt is a potus-pannóniai elemeké a vezető sze
rep. Ilyenek a csuklyás ibolya (Viola ambigua) a kosborképű veronika (Veronica 
orchidea). Viszont az ugyancsak gyakori csattogó szamóca (Fragaria viridis) a macs-
kafarkú veronikával (Veronica spicata) mediterrán jellegűek. Ugyancsak elterjedt 
faj a parlagi pereszlény (Calamintha acynos) és a nyúlánk kakukkfű (Thymus panno-
nicus ssp. calvifrons). 

A felső gyepszintben a gyeptömeget adó szálas perje (Poa angustifolia) között a 
pontusi eredetű érdes csűdfű (Astragalus asper) ugyancsak közös a homoki gyepek 
fajtáival. A ligeti zsálya (Salvia nemorosa) és a mezei zsálya (S. pratensis) mint jellemző 
löszpusztagyep komponensek valószínű már a Salvio-Festucetum rupicolae állomá
nyaiban is elterjedt fajok lehettek, a napjainkban is előforduló taréjos búzafűvel 
együtt. 

A mediterrán származású elemek közül kerül ki a hófehér virágzatával feltűnő 
koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), a sziklagyepek cönózisaival közös kes-
kenylevelű gyujtoványfüvel (Linaria angustissima) és a széles elterjedésnek örvendő 
lyukaslevelű orbáncfűvel (Hypericum perforatum) együtt. 

A fokozódó biogén hatás következtében mindinkább szerephez jutottak a na
gyobb versenyképességgel rendelkező gyomfajok is. így az egyik legszélesebb öko
lógiai versenyképességgel rendelkező csillagpázsit (Cynodon dactylon). Hasonlóan 
tarackos fűfajú a tarackbúza (Agropyron repens) is. A pusztai flóra jellegzetes kép
viselője volt a mediterrán eredetű ló zsálya (Salvia verticillata), ma már gyomfajnak 
tekinthető. 

Ha a rendszeres legeltetés vagy a kaszálás átmenetileg elmarad, tömegesen fellép 
a vadmurok (Daucus carota) s a bókoló bogáncs (Carduus nutans). 

A kultúrhatások további fokozódásával a fűfajok között helycsere történik a 
szálasperje rovására és a soványcsenkesz (Festuca pseudovina) válik uralkodóvá. 
A Körös- és Maros-völgybe benyúló löszhátak száraz csernozjom talaján újabban az 
egyéves, balkáni-pannóniai elem az érdes haj perje (Elymus asper) és a szintén efemer, 
s a hegylejtők gyepeivel közös szubmediterrán vékony-zab (Ventenata dubia) foko-
kozatos elterjedése figyelhető meg. Új adatok a Tiszántúl flórájának ismeretéhez. 

ACHILLEO-FESTUCETUM PSEUDOVINAE 
(Magyar 28) Soó 33 

Réti csernozjom talajú cickórós löszlegelő 

A megye legelőterületeinek további zsugorodása az ősi löszpusztagyepek teljes 
átalakulását hozta magával. így az új asszociáció kialakulását itt sem a talajviszo
nyok megváltozása, csupán a zoogén hatás fokozódása eredményezte. 

Az eddigiekhez viszonyítva a döntő változást az uralkodó fűfajok megváltozása 
mutatja. A kipusztult barázdás csenkesz és visszaszorult szálasperje helyét teljes egé-
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szében a soványcsenkesz foglalta el. Karakterfaja a névadó cickóró (Achillea collina), 
mely a felső gyepszintet foglalja el. 

E löszlegelő alsó gyepszintjében a soványcsenkesz szőrfűcsomói között, főleg a 
tavaszi aszpektusban különböző lucerna és herefajok virítanak. így az évelő eurázsiai 
mediterrán eredetű sárkerep lucerna (Medicago falcata), melyet újabban telepített fü-
ves-herés állományok fajkomponenseként is szerepeltetnek, valamint a komlós luce-
cerna (M. lupulina). Ezen utóbbi faj a rendszeres legelés és taposás viszontagságaihoz 
kiválóan tud alkalmazkodni. A pillangós virágúak között számos egyéves ún. „bo-
dorka"-faj is képviselt. Ilyenek az európai-mediterrán faj mezei here az apró here (Tri
folium dubium) a pontus-mediterrán pusztai here (T. retusum), a mediterrán eredetű 
sávos here, (T. striatum, T. campestre). Helyenként tömeges fellépésű lehet a pillan
gós virágúak között a sárga virágzatú szarvaskerep (Lotus corniculatus) is. 

Gyepállományaiban a legelésző állatok számára nem kívánatos fajok is elszapo
rodhatnak. A felső gyepszintben a farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), a mezei 
iringó (Eryngium campestre). 

Az Achilleo-Festucetum pseudovinae állományai a Körös- és Marosvölgyben 
másodlagosan, réti talajok kiszáradása révén is kialakulhatnak, ha e folyamatot nem 
követi felszíni elszikesedés. Fajkomponensei között a xerofil jellegű taxonok mellett 
mező-, sőt átmeneti jelleget kölcsönözve, hidrofil fajok is megmaradhatnak hosszabb 
időn keresztül is, mint az ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), csombormenta (Mentha 
pulegium) réti peremizs (Inula britannica) stb. 

A cickórós löszlegelő talajviszonyainak vizsgálatára Orosháza és Újkígyós térsé
gében feltárt talajszelvények helyszíni és laboratóriumi elemzése révén került sor. 
Megállapítható volt, hogy erősen kötött réti csernozjom talajuk Arany-féle kötött-

1. táblázat 

Cickórós-soványcsenkeszes löszlegelő Achilleo-Festucetum pseudovinae 
változatainak talajvizsgálati eredményei 

Tabelle 1. 
Bodenuntersuchungsergebnisse der Variationen der Lössweide Achiello-Festucetum pseudovinae 

Társulás 
Talaj

mélység 
cm-ben 

к. 
összes-

só Szóda C a C 0 3 
Humusz 

Talaj
mélység 
cm-ben 

к. 
% 

1. típusos löszlegelő 0—10 
10—20 
20—40 
40—60 

55 
49 
50 
50 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

0 
0 

0,02 
0,01 

+ 
+ 

3,00 
+ 

7,08 
6,14 
4,36 
2,93 

2. típusos löszlegelő 0—10 
10—20 
20—40 
40—60 

50 
53 
45 
46 

0,02 
0,03 
0,02 
0,03 

0 
0 

0,02 
0,07 

+ 
+ 

4,49 
7,69 

6,85 
3,39 
3,99 
3,12 

3. csillagpázsitos lösz
legelő 

0—10 
10—20 
20—30 
30—50 
50—70 

50 
53 
50 
42 
43 

0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,08 

0 
0 

0,01 
0,02 
0,08 

0 
+ 

2,56 
6,40 
11,96 

7,18 
5,29 
3,91 
3,18 
2,09 
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ségi száma (Ka) az 50-es értéket is meghaladja. Noha állományai gyakran szikes pusz
tákon szigetszerűen is kialakulhatnak, nártiumsókat oly minimális mennyiségben tar
talmaznak, hogy a glikoíil fajok számára is elviselhető. Ha ugyanis a talajszelvényük 
gyökérzónájában az összes sótartalom nem haladja meg a 0,10%-ot, haloökológiai 
értelemben nem számítható szikes termőhelynek. 

Feltárt szelvényében a szódatartalom az A-szintben nem volt kimutatható. 
— Tápanyag szempontjából jól ellátottak, mint a csernozjom talajok esetében álta
lános. Humusztartalmuk a felszíni rétegekben meghaladja a 7%-ot (1. táblázat). 

A löszlegelő változatainak talajjellemzőit illetően jelentősebb eltérés a típus talaj
szelvény vizsgálati eredményeitől, nem volt kimutatható (1. táblázat). 

Szikespuszták 

Elterjedésüket tekintve a Tiszántúlon, így Békés megyében is a napjainkig fennma
radt löszpusztarétekkel és löszlegelőkkel szemben, a szikespuszták növénytakarója 
az uralkodó. Tájrészletek tekintetében megoszlásuk két nagy egységre differenciál
ható : a Körösök mentére és a Marosvölgyére. 

Mivel kialakulásuk kérdése szélesebb körű érdeklődésre is számot tarthat, e kér
déssel részletesebben kell hogy foglalkozzunk. Ez annál is inkább kézenfekvő, mivel a 
talaj és növénytakarója között oly szoros kölcsönhatás alakul ki, hogy kialakulásuk 
és fejlődésük egymástól szinte elválaszthatatlan. 

A szikes puszták és növénytakarójuk kialakulásával kapcsolatban a XVIII.-tól 
kezdve számos felfogás látott napvilágot (Kvassay 1877, Treitz 1896, Scherf 1935). 
A dilluviális időszakban hazánkban is sztyeppklima uralkodott; hatására a talajok
ban a kilugzódási folyamatok csak minimális mértékben érvényesülhettek. Ezáltal a 
káros sók felhalmozódásának előfeltételei biztosítottak voltak, és a szikes talajok ki
alakulásához vezettek (1. és 2. ábra). 

E folyamatot elősegítették a kedvező hidrográfiai viszonyok is. A múlt századok
ban ugyanis megyénk nagyrésze ugyancsak vízjárta terület volt, és a fennsíkszerű ki
emelkedések valamit nedves lapályok mocsár- és lápvilágának tarka képe jellemezte. 
A belvízrendezés után szemmel láthatóvá vált az elszikesedési folyamatok fokozó
dása (Bogdánffy 1926). A keletkezésükkel kapcsolatos elméletek közül Sigmond(1934) 
és Scherf (1935) felfogása vált közismertté. Ma az a legelfogadottabb nézet, hogy a 
szikes puszták termőhelyeinek kialakulásánál sokféle tényező komplex hatása érvé
nyesül. 

Figyelemre méltó Győrinek (1955) azon megállapítása, mely szerint kialakulá
suk főoka a többé kevésbé sós altalajvíz mélységbeli, vertikális elhelyezkedésében ke
resendő. A talajvíz sókészletének legfontosabb eredő helyéül már a múlt századtól 
kezdve az Alföldet körülvevő harmadkori vulkáni koszorút tartották. Málladékának 
termékei ugyanis nagy mértékben hozzájárultak a sófelhalmozódás közvetlen vagy 
közvetett létrejöttéhez. A Dél-Alföld tájai felé áramló sós altalajvíz felszínközeibe 
jutva szikes pusztáink kialakulását eredményezte. Hatására ugyanis az öntés-, réti-, 
csernozjom és láptalajok egyaránt elszikesedhettek. Keletkezésük és osztályozásuk 
genetikus szemlélete nálunk is mindinkább elfogadottá válik (Szabolcs-Jassó 1961, 
Stefanovits 1975). 
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Összefüggés a szikespuszták növénytakarója 
és termőhelyviszonyai között 

A sziki növényállományok faji összetételét már Warming (1902) talajuk vegyi 
összetételével hozta kapcsolatba. A sótűrés főtényezőjének azonban a halofita ter
mőhelye nátriumsó tartalmának mennyiségi és minőségi mutatóit tarthatjuk. Hatás
fokukat a talaj kötöttségi és vízellátottsági viszonyai azonban nagymértékben befo
lyásolhatják. Kötöttebb szikes talajok esetében, amikor szemcsenagyságuk megosz
lását tekintve az iszap- és agyagfrakciók az uralkodók, hasonló szikességi viszonyok 
mellett kevesebb növényfaj találja meg életfeltételeit, mint lazább szerkezetű talajok 
esetében. A vízellátottság viszont a jelenlevő sók oldottabb, vagy koncentráltabb elő
fordulását befolyásolja. 

A szikespuszták növényállományainak fajkomponensei hidro-haloökológiai 
szempontból három főtípusba sorolhatók: 

1. Euhalofiton fajoknak azokat nevezték amelyek egyéni fejlődésük folyamán jól 
alkalmazkodnak a talaj sótartalmához (Genkel 1951). Vizsgálataim során az ide
sorolt taxonokat két típusba választottam szét : 

a) Sztenohalofiton fajok azok, amelyek gyökérzónájukban magasabb nátri
umsó felhalmozódást is képesek elviselni. 

b) A sztenohalofitonok csak gyenge vagy közepes sziktűrési képességgel ren
delkeznek. 

2. Pszeudohalofiton fajok főtípusa. Fajai ugyan sószegény termőhelyeken élnek, 
de alkalmazkodó képességük folytán gyenge sótűrőképességgel is rendelkeznek. 

3. A glikofiton fajok főtípusába azokat soroljuk, amelyek sómentes termőhelye
ken élnek s csak korlátozott mértékben képesek a talajban fellelhető sótartalomhoz 
alkalmazkodni. 

Előismereteink birtokában tekintsük át Békés megye szikes pusztáinak talajin
dikáló növénytársulásait. A magasabb térszínű területekről, a löszpuszták szomszéd
ságából kiindulva haladjunk a szikes padkák és padkaközök, illetve a laposok mé
lyebb térszíne felé. 

ARTEMISIO — FESTUCETUM PSEUDOVINAE 
(Rapaics 16) Soó 63 

Sztyeppesedéit kérges réti szolonyec-talajú ürmöspuszta 

Legnagyobb kiterjedésű állományai Orosháza és Békéscsaba—Újkígyós térségé
ben lelhetők fel. Cönózisaiban a kitűnő birkalegelőként hasznosítható sovány csen-
kesz vagy másképpen veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina) és a gumós perje 
(Poa bulbosa var. vivipara) mellett a sziki pozdor (Scorsonera cana), csombormenta 
(Mentha pulegium), és a mezei fátyolvirág (Gypsophila muralis) a gyakoribb fajkom
ponensek. Kedvező tavaszi időjárás esetén az egyéves herefajok itt is elszaporodhat
nak, gazdagítva az ürmöspuszta gyep fajszámát. így az említetteken kívül az alsó 
gyepszint képviselője a cickórós gyepeknél szerepelt herefajokon kívül a sziki here 
(Trifolium angulatum) is. Ezáltal e gyepállomány nyár elején kaszálásra is alkalmas 
lehet, megoldást nyerve kettős hasznosítása. 

A megengedettnél túlzottabb mérvű legeltetés károsító hatása a gyep fajösszeté
telét megváltoztatja, mintegy indikálva a károsodás mértékét. Első fázisként az ür
möspuszta csillagpázsitos változata (Artemisio-Festucetum pseudovinae cynodone-
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tosum) jelentkezik. A birkák körmei által megsérült gyeptakarón helyenként moha-
és zuzmófajok lépnek fel. 

Második fázisként a kipusztult hasznos gyepkomponensek helyét a sziki árpa 
(Hordeum hystrix) foglalja el. Károsító hatására már rámutattunk (Bodrogközy 
1973) a Körösök menti ürmöspuszták jellemzése során (3. ábra). A típusos megjele-

3. ábra. Sziki árpás változatú ürmöspuszta 
(Artemisio-Festucetum pseudovinae hordeetosum hystricis) 

Abb. 3. Artemisio-Festucetum pseudovinae hordeetosum hystricis 

nésű ürmöspuszta jellemző faja az atlanti mediterrán eredetű, ma kontinentális elter-
jedésű sziki üröm (Artemisia maritima ssp. monogyna=A. santonicum). E fitocönó-
zisokba átmenetet képezhetnek azok a cickórós gyepek, melyeknek talaja, a szikes la
posok közelségének hatására alsó rétegeiben elsósodik (Achilleo-Festucetum pseudo
vinae artemisietosum). 

4. ábra. Sziksalátás változatú ürmöspuszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae limonietosum) 
Abb. 4. Artemisio-Festucetum pseudovinae limonietosum 
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A típusos ürmöspuszta sztyeppesedéit kérges réti szolonyec talajára jellemző, 
hogy kilúgzott, ezáltal sószegény A-szintje alig 10 cm vastag s a gyepnövényzet köl
csönhatása révén a sztyeppesedési folyamatok szembetűnők, — B,-szintjében az osz
lopos szerkezet legtöbbször jól szembetűnő (7. ábra). 25—40 cm alatt található a fel-
halmozódási szintje, ahol 0,40 %-os összes-só és szódatartalom mutatható ki, magas 
CaC03 tartalommal. Humusztartalom fele a cickórós gyepeknél kikutatható szerves
anyagtartalomnak. (2. táblázat 1. talajszelvény). 

A sziksalátás változatú ürmöspuszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae limo-
nietosum) különösen az őszi aszpektusban nyújt szemet gyönyörködtető képet ami
kor a Limonium gmelini lilaszínű virágpompájában virít. Talaja némileg enyhén szi-
kességi fokozatot mutat (4. ábra; 2. táblázat 2. szelvény). 

2. táblázat 

Ürmöspuszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae) változatainak talajvizsgálati eredményei 

Tabelle 2. 
Bodenuntersuchungesrgebnisse der Variationen der Wermutpussta Artemisio-Festucetum pseudovinae 

Társulás 
Talaj

mélység 
cm-ben 

KA 

összes só Szóda CaCo3 Humusz Talaj
mélység 
cm-ben 

KA 

% 

1. típusos ürmöspuszta 

0 10 
10—20 
20—40 
40—60 

41 
50 
54 
52 

0,17 
0,23 
0,35 
0,39 

0,05 
0,17 
0,21 
0,40 

+ 
0,68 
5,98 

16,90 

3,72 
4,01 
2,81 
1,49 

2. sziksalátás ürmöspuszta 

0—10 
10—20 
40—50 
50—70 

45 
50 
70 
56 

0,05 
0,13 
0,25 
0,24 

0 
0,08 
0,25 
0,26 

+ 
2,14 

15,72 
14,88 

5,13 
2,91 
1,80 
1,53 

3, bárányparéjos ürmöspuszta 

0—10 
10—20 
20—30 
30—45 
45—60 

44 
54 
54 
46 
50 

0,22 
0,39 
0,80 
1,00 
0,50 

0,02 
0,17 
0,27 
0,44 
0,42 

+ 
0,86 
3,59 
8,70 

17,00 

3,74 
3,10 
2,55 
1,63 
1,03 

Átmeneti jellegű a bárányparéjos változatú ürmöspuszta. Alsó gyepszintjében a 
bárány paréj (Camphorosma ovata) uralkodó szerepű is lehet. Talajszelvénye A-szintje 
a vízerózió következtében annyira degradálódott, hogy vastagsága alig pár cm. Fel
tűnő, hogy az akkumulációs szint már 10—20 cm alatt kialakul s az összes só tar
talma eléri az 1 %-ot (2. táblázat 3. szelvény). 

A további talajlepusztulás gyér növényzetű, alig hasznosítható vaksziknövény
zet kialakulását eredményezheti (5. ábra). 
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5. ábra. Szikes lapos növénytakarójának zonáció rendszere Orosháza térségében. 1. Sziki árpás 
változatú ürmöspuszta. 2. Bárányparéjos vakszik zóna. 3. Mézpázsitos szikfok zóna. 4. Sziksalátás 

változatú ecsetpázsitos. 5. Típusos ecsetpázsitos sziki kaszáló 
Abb. 5. Zonensystem der Vegetation auf einer tief gelegener Salzpussta nahe Orosháza. 1. Artemisio-
Festucetum pseudovinae hordeetosum hystricis. 2. Camphorosmetum annuae in der Salzausscheid
ungszone. 3. Puccinellietum limosae in der Sikfok-Zone. 4. Agrostio-Alopecuretum pratensis limo-

nietosum. 5. Typische Agrostio-Alopecuretum pratensis 

CAMPHOROSMETUM ANNUAE 
(Rapaics 16) Soó 33 

Erősen szoloncsákos kérges réti szolonyec-talajú 
bárányparéjos gyep 

A szikes puszták padkafelszíneit elfoglaló ürmöspuszták talajának felső szintjei 
a fokozott belvízerózió következtében lepusztulnak. A kialakuló padkaaljak illetve 
padkaoldalak talajában a nátriumsók felhalmozódási rétege felszínközeibe kerül. 

Uralkodnak a xero-sztenohalofiton fajok, így az egész vegetációs időszak során 
megtalálhatók a névadó bárányparéj (Camphorosma annua), a tavaszi aszpektusban 
tömegesen virító orvosi székfű (Matricaria chamomilla var. salina). Virágzatának 
minél nagyobb mennyiségben történő begyűjtése nemzetgazdasági érdek s emellett 
kifizetődő is. Abban az esetben, ha az őszi illetve a tavaszi időszak csapadékviszo
nyai nem kedveznek kaszatterméskéinek kicsirázásához, illetve megerősödéséhez, a 
tömeges székfűvirágzás elmaradhat. (Máthé 1960) — A koratavaszi időszakban apró 
hófehér virágtömegével a daravirág (Erophila verna) hívja fel magára a figyelmet. 

Helyenként egyes széles ökológiai alkalmazkodóképességgel rendelkező és magas 
sziktűrő képességet mutató ipseudohalofiton fajok, mint a büdös zsázsa (Lepidium 
ruderale) és a kontinentális elterjedésű heverő seprőfű (Kochia prostrata) is fellép
hetnek. 
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3. táblázat 
Bárányparéjos vakszik növényzet ( Camphorosmetum annuae) változásainak 

talajvizsgálati erdményei 

Tabelle 3. 
Bodenuntersuchungsergebnisse der Variationen der Salzerdevegetation Camphorosmetum annuae 

Társulás 
Talaj

mélység 
cm-ben 

K A 

Összes só Szóda C a C 0 3 Humusz Talaj
mélység 
cm-ben 

K A 

% 

1. típusos bárányparéjos 

0—10 
10—20 
20—35 
35—50 
50—70 

38 
52 
48 
50 
54 

0,20 
0,35 
0,40 
0,42 
0,24 

0,02 
0,36 
0,38 
0,48 
0,37 

+ 
4,27 
7,98 

14,10 
17,27 

5,02 
3,84 
2,62 
1,47 
0,98 

2. típusos bárányparéjos 
0—10 

10—20 
20—30 
30—50 

44 
50 
50 
48 

0,50 
1,25 
1,00 
0,80 

0,11 
0,38 
0,51 
0,44 

0,64 
3,55 
7,40 

14,96 

3,16 
1,25 
1,75 
0,39 

3. mézpázsitos bárányparéjos 
0—10 

10—20 
20—30 
30—50 

50 
47 
47 
40 

0,20 
0,27 
0,50 
0,38 

0,16 
0,18 
0,47 
0,40 

2,91 
5,20 
9,82 

16,30 

3,04 
2,09 
1,57 
1,05 

4. táblázat 
Mézpázsitos szikfok növényzet ( Puccinellietum limosae ) változatainak talajvizsgálati 

eredményei 
Tabelle 4. 

Bodenuntersuchungsergebnisse der Variationen der Salzerdevegetation Puccinellietum limosae 

Társulás 
Talaj

mélység 
cm-ben 

K A 

összes só Szóda СаСОз Humusz Talaj
mélység 
cm-ben 

K A 

% 

1. típusos mézpázsitos 
0—10 

10—20 
20—30 
30—50 

45 
50 
50 
48 

0,10 
0,20 
0,32 
0,50 

0,10 
0,20 
0,29 
0,39 

1,58 
5,12 
6,84 

12,58 

2,96 
2,23 
2,03 
1,85 

2. tórfüves mézpázsitos 

0—10 
10—20 
20—40 
40—60 
60—70 

39 
46 
50 
52 
50 

0,07 
1,12 
0,25 
0,20 
0,18 

0,03 
0,15 
0,22 
0,24 
0,27 

1,71 
7,01 

10,29 
21,72 
28,40 

3,48 
2,61 
2,07 
0,93 
1,74 

3. bárányparéjos 
mézpázsitos 

0—10 
10—20 
20—35 
35—50 
50—60 
60—70 

42 
50 
59 
57 
56 
55 

0,10 
0,22 
0,32 
0,32 
0,28 
0,24 

0 
0,06 
0,34 
0,36 
0,47 
0,40 

0 
+ 

5,56 
15,04 
19,04 
28,40 

3,90 
3,44 
2,29 
1,44 
1,09 
0,76 
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A típusos bárányparéjos vaksziknövényzet talaja gyakran már a felszínen ma
gas 0,50% összes sótartalmat is elérheti s felszíntől tartalmaz szódát és kalciumkar
bonátot. Ez adja kérges réti szolonyec talajának erősen szoloncsákos jellegét (3. tábl. 
2.szelv.). 

A következő zóna gyeptakarója felé mutat átmenetet, a némileg kedvezőbb hid
rográfiai viszonyokkal rendelkező s enyhébb szikességi fokozatot mutató és indikáló 
mézpázsitos bárányparéjos vakszik növényzet (Camphorosmetum annuae puccinel-
lietosum), amikor a Puccinellia limosa az állomány felső gyepszintjét alkotja. Gyak
ran előfordul, hogy talajkémiai mutatóikat összehasonlítva a típusos és mézpázsitos 
változatok termőhelyei alig mutatnak eltérést. Az utóbbinál azonban a kedvezőbb 
vízellátottság kompenzáló hatása érvényesül (3. tábl. 1. és 3. szerv.). 

PUCCINELLIETUM LIMOSAE 
(Rapaics 27) Soó 30 

Közepesen szoloncsákos kérges réti szolonyec-talajú 
mézpázsitos rét 

A megye szikes laposainak illetve pad
kaaljainak szikfok zónájában alakul ki. 
Rendszerint állományai túllegeltetettek; 
vízigényesebb ún. higro-stenohalofiton fa
jokból verbuválódtak. Magas szerves
anyag tartalommal rendelkező szikes tó
csák szikfok zónájában — amint ez a kí-
gyósi pusztán is gyakran észlelhető, — efe
mer nitrofil fajok is felléphetnek, mint a 
parlagi laboda (Atriplex litoralis), dárdás 
laboda (A. hastata), sziki libaparéj (Che-
nopodium chenopodioides). 

A típusos mézpázsitos szikfok növény
zet talajának szoloncsákos jellege köny-
nyen kimutatható. Szikességi foka, összes 
só- és szódatartalmának %-os értékeit figye
lembe véve, jóval alacsonyabb a vakszik ter
mőhelyéhez képest (4. tábl. 1. szelv. 6. ábra). 

6. ábra. A Maros-völgy szikes pusztái növényta
karójának zonációja és talajai. 1. Réti csernozjom 
és mélyben sós réti csernozjom. 2. Sztyeppesedett 
kérges réti szolonyec. 3. Erősen szoloncsákos 
kérges réti szolonyec. 4. Szoloncsákos kérges réti 

szolonyec. 5. Szolonyeces réti talaj 
Abb. 6. Zonensystem der Vegetation der Salz-
pusstas im Maros-Tal. 1. Wiesenschwarzerde und 
in der Tiefe salzhaltige Wiesenschwarzerde. 2. 
Verstepper, krustenüberzogener strukturierter 
Wiesensalzboden. 3. Stark salzhaltiger krustenü
berzogener strukturierter Wiesenbeden. 4. Salz
haltiger krustenüberzogener strukturierter Wiesen

boden. 5. Strukturierter Wiesenboden. 

Urmöspuexte. 
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A szikfok zóna kisebb mélyedéseiben a felszíni víz hosszabb időn át megmarad, 
így talajfelszínén szikes iszapréteg képződik. Talajkémiailag kilúgzottabb s a gyö
kérzónában nem éri el a 0,10-et s a felhalmozódási szintben a 30% összes sótartalmat. 
Talaj szelvényének további értékei a 4. táblázat 2. szelvényén szerepelnek. 

Hasonló szikességi viszonyok, de alacsonyabb nedvességtartalom mellett foko
zódik a talaj sókoncentrációja s főleg a vakszik- és szikfok zóna találkozásánál a 
bárányparéjos változatú sziki mézpázsitos átmeneti jellegú cönózisai (Puccinellie-
tum limosae camphorosmetosum) jelentkeznek. (4. tábl. 3. szelv.) 

LEPIDIO-PUCCINELLIETUM LIMOSAE CRISICUM 
Bodrogk. 66 

Szódás szoloncsáktalajú mézpázsitos rét 

Megyénk szódás szikes tavainak parti zónájában alakul ki. Mivel termőhelyi vi
szonyai nagyon hasonlítanak a Duna-Tisza közén elterjedt mézpázsitosokhoz, faj
összetétele is közel azonos azokéval. Eltérés annyiban észlelhető, hogy a tiszántúliak 
legtöbbször löszeredetű öntéstalajú kiszáradó szikes tófenék zónában jönnek létre. 
Ilyen viszonyok figyelhetők meg az orosházi Fehértó kiszáradó parti zónájában. 

7. ábra. A kardoskúti Fehér
tó partját képező szolonyec 
talaj B2 szintjének elhabo-
lás következtében beomló 
partszakaszai. 1. Talajszel
vényének A-szintje. 2. Bx osz
lopos szint. 3. B2 sófelhalmo-

zódási szint 
Abb. 7. Einstürzene Ufer-
teile in Ebene B2 des struk
turierten Bodens, die vom 
Fehér-tó in Kardoskút weg
gewaschen werden. 1. A Ebe
ne des Bodens. 2. Strukturi
erte Ebene Bx. 3. Salzkon-

zenrtationsebene Ba 
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Ez a tó is többek között az Ős-Maros holtágrendszere tagjának tekinthető. Partjainak 
szolonyectalaja a tó vizének elhaboló tevékenysége következtében alámosódhat. így 
azután egymást követik a partszakasz beomlások (7. ábra), melyeken a talajszelvé
nyük szinttagolódása jól megfigyelhető (Bodrogközy 1966). 

A bomlott szolonyec tömbök szétmálása és elrétegződése az ősi meander mine-
ralogén feltöltődését és tóvá szélesedését eredményezte. Az így kialakult szoloncsák-
talaj a magasabb térszínű környezete irányából áramló és a fenéken feltörő rétegvi
zek hatására a tó kiszáradása után is nedves marad (Kiss 1976). Fajkombináci óiban 
a Duna-Tisza köze lazább fizikai szerkezetű talaján elterjedt és jellemző sziki zsázsát 
(Lepidium crassifolium) itt a felemás zsázsa (L. perfoliatum) helyettesíti. Ott ahol a 
rétegvíz áramlás intenzívebb, a nátriumsók jórésze kimosódik s a mézpázsit gyep ál
lományaiban a sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. pannonicus) is megtalálható. 
Ezzel magyarázható egyes pseudohalofita fajoknak, mint a nagy tarackostippan (Agro-
stistolonifera ssp. gigantea) és a réti szittyó (Juncus compressus) megjelenése is. 

A tófenék legszárazabb, közvetlenül a part mentén elterülő szakaszán a fokozott 
sókoncentráció következtében típusos bárányparéjos vakszik növényzet is létrejö
het. A szóda „kivirágzásos" foltok növényzet nélküliek is lehetnek. Ilyen helyeken 
a mézpázsit állományoknak is átmeneti jellegű cönózisai figyelhetők meg (8. ábra). 

8. ábra. A kardoskúti Fehér-tó parti zónája fokozottabb mértékben elszikesedett szakasza. Hatására 
a szokásostól eltérően a magasabb térszintű partot is vakszik-növényzet borítja. 1. Bárányparéjos 
degradált ürmöspuszta. 2. Növényzet nélküli vakszik. 3. Típusos bárányparéjos vakszik növényzet. 

4. Bárányparéjos változatú mézpázsit szikfok növényzet 
Abb. 8. Starker versalzter Teil in der Uferzone des Fehér-tó in Kardoskút. Auf diese Einwirkung 
wird das höhere Ufer von sonst ungewöhnlicher Salzvegetation bedeckt. 1. Degradierte Artemisio-
Festucetum pseudovinae camphorosmetosum. 2. Salzerde ohne Vegetation. 3. Typische Salzerde-

vegeration aus Camphorosmetum. 4. Puccinellietum caphorosmetosum-Vegetation der Sikfok 

BOLBOSCHOENETUM MARITIMI 
(Soó 27) 57 

Szoloncsákos öntéstalajú szikikáka mocsár 

Szikes tavak vízfeltöréses szakaszain, ahol az áramló rétegvizek fokozottabb 
vízhozamot eredményeznek (Kiss 1976), alakul ki a sziki káka mocsár. Fajkompo
nensei között uralkodik a névadó (Bolboschoenus maritimus) valamint a nád (Phrag-
mites communis). A tavaszi aszpektusban pompás látványt nyújt a sziki vizi boglárka 
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(Batrachium petiveri) és a nyugati vízi boglárka (B. baudotii) vízből kiemelkedő hó
fehér virágtömege. 

A feltöltődött medrű szikes tavak mocsári növényzete, talajuk sómennyiségétől, 
szikességi fokától függően fajkomponensei segítségével jól differenciálható. Alacso
nyabb szikességi fokozat esetén a Bolboschoenetum alsó gyepszintjét tarackos tippan 
(Agrostis stolonifera), magasabb sótartalom esetén mézpázsit (Puccinellia limosa) 
uralja. Az utóbbi esetben a talaj humusztartalma is lényegesen kesevebb. 

SUAEDETUM MARITIMAE HUNGARICUM 
(Wendelbg. 43) Soó 47 

Erősen szódás szoloncsák talajú tófenék növényzet 

Olyan kiszáradó szikes tavak medrében, melyek a vegetációs időszak második 
harmadában szárazra kerülnek a talajfelszínükön nagy tömegben kristályosodik ki 
a szóda, alakul ki ez a sziki sóballás szoloncsák iszapnövényzet. Az orosházi Fehér
tóról származó talajszelvényeik feltárt és megvizsgált mintáinak tanúsága szerint a 
magas nátriumkarbonát tartalom mellett nátrium klorid és szulfát tartalom is kimu
tatható. Eszerint az itt elterjedt Suaeda martima ssp. prostrata kontinentális eredetű 
higro stenohalofiton faj fakultatív ionérzékenységgel rendelkezik. 

Ez a szikes iszapnövényzet nagyon hasonlít a tengerpartok sós iszaptalaján kia
lakult Suaedetum maritimae europaeumhoz. Cönózisainak fajkomponensei nálunk 
éppúgy mint az általam megvizsgált Keleti-tengeri és Fekete-tengeri termőhelyein alig 
2—4 fajt számlálnak. Állományainak fajszegénysége szélsőséges haloökológiai ter
mőhelyi viszonyaival hozható kapcsolatba. A megye legmagasabb szódatartalmú szi
kes tavainak iszapján a sziki sóballa tiszta állományokat is alkothat. 

Gyakran átmenetet mutat a szomszédos asszociációk felé. 
Mozaik komplexeket alkothat a sziki kákával ; máskor a Bolboschoenetum alsó 

gyepszintjét képezheti. A Kígyóspuszta enyhén szikességi fokot mutató, de magasabb 
humusztartalommal rendelkező mélyedéseiben a kontinentális mediterrán származású 
fakó libaparéj (Chenopodium glaucum) tömeges fellépése jó talajindikátornak tekint
hető. Haloökológiai szempontból éppúgy higro-asztenohalofitonnak tekinthető, mint 
a vele együtt előforduló pontus mediterrán származású sziki libaparéj (Chenopodium 
chenopodioides). 

A Suaeda maritima ssp. prostrata mellett ugyancsak higro-sztenohalofitonnak 
tekinthető a megye szikes tómedreiben gyakran és tömegesen fellépő kontinentális 
eredetű sziki ballagófű (Salsola soda). Nem tekinthető kimondottan nátriumkarbo
nátot indikáló növényfajnak, mert talajszelvényeiben a szulfát tartalom a megye 
más helyein is kimutatható. 

HALO-CRYPSIDETUM ACULEATAE 
(Bojko 32) nom. nov. 

Gyengén szódás szoloncsák-talajú bajuszfüves iszapnövényzet 

E társulás elsősorban a nátriumkarbonátos öntésen kialakult szoloncsák ter
jedt el széles körben, ahol a szódatartalom alacsonyabb értékű, mint a sziki ballagó-
füves állományok előfordulási helyén volt kimutatható (Bodrogközy 1966). 
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Maga a Crypsis aculeata azonban nem tekinthető kimondottan halofitonnak, 
mert glikofil körülmények között, elsősorban folyómenti hullámtereken, az idősza
kosan vízzel borított, majd kiszáradó iszapos helyeken is elterjedt. Itt cönózisainak 
faj összetétele lényegesen gazdaságosabb, mint a szikes iszapos kialakultaké. Ezért kí
vánatos volt az eredeti Crypsidetum aculeatae Bojko 32 állományait két associaciora 
szétválasztani. 

A Halo-Crypsidetum acuelatae cönózisait haloökológiai szempontból elemezve 
megállapítható, hogy a higro-pseudohaloíitonok a gyakoribbak, ahova a névadó ba
juszfű is tartozik. Jellemző fajkomponense a vastag bajuszfű (Heleochloa schoenoi-
des) is. Mindkettő kontinentális mediterrán eredetűnek tekinthető. Társulhat még 
ezekhez néhány higro-asztenohalofiton, mint a már említett Chenopodium glaucum, 
Ch. chenopodioides, Atriplex hastata var. salina, valamint a mediterrán eredetű 
sziki budavirág (Spergularia salina) is. 

PHOLIURO-PLANTAGINETUM TENUIFLORAE 
(Rapaics 27) Wendelbg. 43 

Szoloncsákos réti szolonyec-talajú tőrfűvel iszapnövényzet 

Szikes iszapnövényzet nemcsak kiszáradó tófenék talaján alakulhat ki, hanem 
a szikfok zóna mélyedéseiben is felléphet. Mivel a szikes talajok jellemzője, hogy 
a csapadékvizet lassan engedik átszivárogni, ezekben a kisebb-nagyobb mélyedésekben 
hosszabb időn át pangóvíz marad vissza. Hatására az évelő szikfok növényzet, a 
mézpázsitos gyep kipusztul. Helyét a felszíni víz elpárolgása, illetve beszívódása után 
kialakult iszaptalajon rövid életű egyéves halofiton fajok foglalják el. 

E széles körű elterjedést mutató tőrfüves iszapnövényzet nemcsak a Tiszántúl 
szikes pusztáin, hanem a Duna—Tisza köze kötött talajú ún. szoloncsák-szolonyec ta
lajának iszapján is megjelenhet. 

Mivel kevés iszapnövény faj képes az itt kialakult életfeltételeket elviselni, faj
komponenseinek száma csekély. A pontus pannóniai eredetű tőrfű, melyet kigyó-
farknak is hívnak (Pholiurus pannonicus) kanyargósán elhelyezkedő virágfüzérkék
kel rendelkező kalászáról nevezték el tőrfűnek. 

Másik asszociáció névadó karakterfaja a sziki útifű vagy sziki hagyma (Plantago 
tenuiflora). Mivel termőhelyük a felszíni vizek elpárolgása után is hosszabb időn át 
üde marad, a higro-asztenohalofiton fajkomponensek számára előnyös. 

A szikes iszapnövényzet egyik változata az egérfarkfüves változat, mely szerves
anyagban gazdagabb termőhelyeken szokott fellépni. A cirkumpoláris elterjedésű 
aprótermetű egérfarkfű (Myosurus minimus) megyénk szikes iszapnövény társulá
saiban gyakran fellelhető. Hosszan megnyúlt virágzati tengelye egérfarokra emlé
keztet. 

A szikespuszták mélyfekvésű laposain kialakult növénytakaró 

A szikespuszták nagyobb kiterjedésű szikes laposain a talaj sóviszonyaitól és 
nedvességellátottságától függően a növénytakaró zonációrendszert alkot. Talajuk kü
lönböző mértékben elsósódott, szolonyecesedett réti talajok, melyeknek felszínét a la
posok térszíni viszonyaitól függően, rövidebb vagy hosszabb ideig borít belvíz. 
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AGROSTIO-ALOPECURETUM PRATENSIS 
(Soó 33) 47 

Nedves, szolonyecesedő réti-talajú ecsetpázsitos kaszáló 

A megye szikes laposainak vakszik- és szikfok zónája s a rajta kialakuló jellemző 
sziki növényzet nem mindig alakul ki a laposok partközeli szakaszán (9. ábra), mert 
az elszikesedés mértéke nem megfelelő megjelenésük biztosítására. Ebben az esetben 
az ecsetpázsitos kaszáló közvetlenül a keresztül szolgáló ürmöspuszta szomszédsá
gába kerül. 

9. ábra. Szikes lapos növényzetének zonáció rendszere vakszik- és szikfok zóna nélkül. 1. Sziksalátás 
változatú ürmöspuszta. 2. Sziksalátás változatú ecsetpázsitos. 3. Mézpázsitos változatú ecsetpázsitos. 

4. Típusos ecsetpázsitos sziki kaszáló. 5. Hernyópázsitos sziki kaszáló 
Abb. 9. Zonensystem der Vegetation einer tiefgelegenen Salzpussta ohne Salzerde- und Sikfokzone. 
1. Artemisio-Festucetum pseudovinae limonietosum. 2. Agrosti-Alopecuretum pratensis limonieto-
sum. 3. Agrostio-Alopecuretum pratensis puccinellietosum. 4. Typische Salzmähwiese aus Agrosti-

Alopecuretum pratensis. 5. Salzmähwiese aus Agrostio-Beckmannietum 

A megye szikes laposain három kaszálótársulás különíthető el. Differenciálásu
kat elsősorban az eltérő vízelboríttottság mértéke teszi lehetővé. A belvízerózió hatá
sára e terület eredeti térszíne olymértékben került lehordásra, hogy a sóakkumulá-
ciós réteg is lepusztult. így ezek a sziki kaszálótársulások olyan réti talajt indikálnak, 
melyben a nátriumsó tartalom alacsony, s a szolonyecesedési folyamatok csupán kez
deti stádiumban vannak. 

Cönoszisztematikai genetikájukat teintkve a Körösök és a Maros hullámterein 
elterjedt rétekkel hozhatók kapcsolatba. 

A sziki kaszálók felső zónáját alkotja az Agrostio-Alopecuretum, melynek optimá
lis életfeltételeit a nyár elejéig megmaradó felszíni víz biztosítja. így a szerephez jutó 
pseudohalofitonok között a vízigényes higrofiton fajoké a vezető szerep. Alsó gyep-
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szintjében tömeges fellépésű a névadó tarackos tippan, mely az indás pimpóval 
(Potentilla reptans), együtt fordul elő. Az asszociáció karakterfajai is ebben a szint
ben találhatók, mint a higro-asztenohalofita postusi endemikus alfaj a sziki kányafű 
(Rorippa silvestris ssp. kerneri), a sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus) ritkábban 
a sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. pannonicus) is. 

A tulajdonképpeni szénatömeg adó s a szálfüvek szintjét elfoglaló ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis) nedvesség igény tekintetében szélesebb ökológiai alkalmaz
kodó képességgel rendelkezik így e szikes laposok vízrendezése után, legelőgyepként 
is hosszabb időn át megmarad. Differenciális fajként lép fel állományaiban az alsó 
talajréteg fokozódó sókoncentrációját indikáló Limonium gmelini s a legelésző álla
tok taposását elviselő eperhere (Trifolium fragiferum), a sziki szarvaskerep (Lotus 
tenuis) stb. — Hasonló termőhelyi viszonyokat jelez a mézpázsit elszaporodása is 
(9. ábra 2., 3. részlet). 

10. ábra. Típusos ecsetpázsitos sziki kaszáló állománya 
Abb. 10. Bestand einer typischen Salzmähwiese mit Agrostio-Beckmannietum 

A típusos ecsetpázsitos kaszáló (10. ábra) feltárt talajszelvényének laboratóriumi 
vizsgálatai szerint gyökérzónája gyakorlatilag sószegény, mert az összes-só tartalom 
nem éri el a 0,10%-ot. s az akkumulációs rétegben sem magasabb 0,15%-nál. A méz-
pázsitos és sziksalátás változatú ecsetpázsitos talajaiban — különösen a felhalmozó-
dási szintben — már magas értékek jelentkeztek (5. tábl. 1. 2., 3. szelv.). Szerves
anyag tartalmuk jelentősebb különbséget nem mutat. 

AGROSTIO-BECKMANNIETUM 
(Rapaics 16) Soó 33 

Pangóvizes, gyengén szolonyeces réti-talajú hernyópázsitos 
kaszáló 

Szikes laposok kaszálóinak második zónájában terjedt el (11. ábra 7), amelyet 
a vegetációs időszak túlnyomó részében felszíni víz borít. Fajösszetételét tekintve, 
az alsó gyepszint szervesanyagprodukciójának nagyrészét a tarackos tippan adja. Mel
lette több bőséges nedvesség igényű ún. helo-asztenohalofiton fajkomponens is meg-
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5. táblázat 
Ecsetpázsitos kaszáló (Agrosti-Alopecuretum pratenis) változalainak 

talajvizsgálati eredményei 

Tabelle 5. 
Bodenuntersuchungsergebnisse der Variationen der MVhwiese Agrosti-A lopecuretum pratensis 

Társulás 
Tal aj -

mélység 
cm-ben 

K^ 
Összes só Szóda CaCOg Humusz Tal aj -

mélység 
cm-ben 

K^ 

% 

1. típusos ecsetpázsitos 
0—10 

10—20 
20—35 
35—70 

47 
46 
47 
59 

0,05 
0,12 
0,15 
0,15 

0 
0,05 
0,10 
0,15 

+ 
0,90 
5,56 
8,24 

4,66 
2,80 
2,61 

2. mézpázsitos 
ecsetpázsitos 

0—10 
10—20 
20—30 
30—45 
45—60 

40 
41 
50 
55 
50 

0,07 
0,11 
0,19 
0,35 
0,50 

0,02 
0,10 
0,18 
0,26 
0,34 

+ 
2,74 
6,65 

12,80 
17,50 

4,77 
3,55 
2,85 
2,10 
1,34 

3. sziksalátás ecsetpázsitos 

0—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—60 

40 
46 
56 
50 
55 

0,13 
0,45 
0,65 
1,00 
0,80 

0 
0,02 
0,20 
0,19 
0,28 

0 
+ 

2,14 
7,94 

13,78 

5,54 
3,71 
3,02 
2,10 
1,44 

találhatja életfeltételét. Ilyenek a sziki csetkáka (Eleocharis uniglumis), vizi kányafű 
(Rorippa amphibia); néha még a sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus) is megta
lálható. Felső gyepszintjét az innen nyerhető szénamennyiség nagyobbik hányadát 
adó, másik névadó hernyópázsit (Beckmannia eruciformis) s a helyenként fellépő 
gyűrűs mételykóró (Oenanthe silaifolia) alkotja. 

Az itt kialakult termőhelyi viszonyok már egyes magas vizigényű glikofita szá
mára is kedvezőek ; így a vizi menta (Mentha aquatica), a láprétekkel közös csikor-
gófű (Gratiola officinalis) s a vesszős — és réti füzény (Lythrum virgatum, L. salicaria) 
is megjelenik. 

A hernyópázsitos kaszálók talajai szikességi viszonyainak tisztázására Békés
csaba és Újkígyós térségéből feltárt és megvizsgált három egymástól elférő változat 
talajvizsgálati eredményeit hasonlíthatjuk itt össze (6. tábl.). Megállapítható, hogy 
fizikai szerkezet, tehát kötöttség szempontjából az előzőkhöz viszonyítva itt sincs 
lényegesebb eltérés. Összes-só tartalmuk szelvényen belöli megoszlása közel azo
nos a típusos ecsetpázsitos kaszálók esetében tapasztaltakkal. Jelentősebb elsósodás 
— változattól függetlenül — 40 cm alatt észlelhető. 

AGROSTIO-GLYCERIETUM POIFORMIS 
(Soó 33) 47 

Vízborította mélyben sós réti talajú harmatkásás kaszáló 

A megye szikes laposainak legmélyebb térszínű, állandóan vízborította szaka
szán terjedt el (11. ábra). A Körös- és Marosvölgyben az évtizedek óta tartó rend
szeres belvízrendezés következtében a hajdani nagykiterjedésű állományai visszaszo-
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6. táblázat 
Hernyópázsitos sziki kaszáló (Argrostio-Beckmannietum) változatainak talajvizsgálati 

eredményei 

Tabelle 6. 
Bodenuntersuchungergebnisse der Variationen der Salzmahwiese Agrosti-Beckmannietum 

Társulás 
Talaj

mélység 
cm-ben 

K^ 
Összes só Szóda C a C 0 3 Humusz Talaj

mélység 
cm-ben 

K^ 

% 

1. típusos hernyó
pázsitos 

0—10 
10—20 
20—45 
45—60 

43 
41 
48 
50 

0,06 
0,09 
0,13 
0,19 

0 
0,04 
0,06 
0,20 

+ 
3,14 
7,26 
8,72 

4,97 
2,40 
2,18 
1,10 

2. csetkákás ecset-
pázsitos 

0—10 
10—20 
2 0 ^ t 0 
40—60 

54 
50 
52 
57 

0,10 
0,10 
0,16 
0,23 

0 
0,05 
0,12 
0,20 

+ 
3,68 
7,48 

12,80 

4,93 
2,23 
2.06 
1,65 

3. ecsetpázsitos hernyó
pázsitos 

0—10 
10—20 
20—40 
40—60 

43 
45 
46 
50 

0,02 
0,07 
0,09 
0,11 

0 
0,02 
0,06 
0,06 

0 
+ 

4,70 
10,68 

5,04 
2,76 
1,38 
1,82 

rultak, s gyakran csak szekunder termőhelyeken, így levezető árkok és csatornák vi
zében fedezhető fel. 

Fajszáma, az állandó és magas vízborítás következtében, az ecsetpázsitos- és 
hernyópázsitos kaszálókéhoz visszonyítva lecsökkent. Fajkomponensei így elsősor
ban a hidato-pszeudohalofiton és glikofiton fajok közül kerülnek ki. Állományaiban 
inkább a felső gyepszint a fajgazdagabb. Uralkodó a névadó sziki harmatkása (Gly-
ceria poiformis); szálanként lép fel az ernyős virágkáka (Butomus umbellatus), 
sziki hidőr (Alisma lanceolatum) stb. — Gyakran átmenetet mutat a sziki káka állomá
nyokfelé. 

Termőhelye talajkémiai szempontból az Agrostio-Beckmannietum talajaihoz ha
sonló összetételű. 

Sziki erdőtisztás növényzet 

Állományaik a hajdani szikes erdők kiirtása után váltak a tudomány számára be
csesekké, megjelenésükből az ősi pusztai tölgyesek és ligeterdők hajdani elterjedésére 
következtethetünk (Máthé 1936). 

PEUCEDANO-ASTERETUM SEDIFOLII 
(Rapaics 27) Soó 47 

Mélyben sós réti csernozjom-talajú erdőtisztás növényzet 

Tiszántúli észak-, középső- és déli szakaszán, így Békés megye szikespusztáin is 
kialakult erdőtisztás növényzet napjainkban is megtalálhatók. Kettős szintű állomá
nyaiknak felső szintjét a sziki kocsord vagy vadkömény (Peucedanum officinale) pon-
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cickórőe-soványcBenkeezee 
löszlegelő 

Urmöspuszta 

báránypsréjoe 
_ïaltazi.k__navényzet 

mézpázeitoe ezikfok 
növényzet 

eccetpázeitos sziki kaszíló 

eziksalátáe változata 

tipusoa ecsetpázsitos 
sziki kaszáló 

hernyópázsitoa sziki 
kaszáló 

harmatkáeás eziki 
kaszáló 

11. ábra. Nagyobb kiterjedésű szikes lapos növény
zetének zonációja és talajai Orosháza térségében. 
1. Réti csernozjom és mélyben sós réti csernozjom. 
2. Sztyeppesedéit kérges réti szolonyec. 3. Erősen 
szoloncsákos kérges réti szolonyec. 4. Szoloncsá-
kos kérges réti szolonyec. 5. Kiszáradó szolonye-
ces réti talaj. 6. Nedves szolonyeces réti talaj. 

7—8. Vízborította szolonyeces réti talaj 

Abb. 11. Zonensystem und Böden in einer grös
seren, tiefliegenden Salzpussta nahe Orosháza. 
1. Wiesenschwarzerde und tiefsalzige Wiesen
schwarzerde. 2. Versteppter krustenüberzogener, 
strukturierter Wiesenboden. 3. Stark versalzter, 
krustenüberzogener, strukturierter Wiesenboden. 
4. Versalzter, krustenüberzogener, strukturierter 
Wiesenboden. 5. Austrocknender, strukturierter 
Wiesenboden. 6. Feuchter, strukturierter Wiesen
boden. 7—8. Wasserbedeckter, strukturierter 

Wiesenboden 

tus mediterrán eredetű, másfél méter magasra is megnövő faj példányai uralják, a 
sziksalátával és az ecsetpázsittal egyetemben. 

Alsó szintjénben a névadó, a kontinentális eredetű, feltűnően szép virágzatú réti 
őszirózsa (Aster sedifolius = A. punctatus) vegyül a gyeptömeget szolgáltató sovány-
csenkesz gyep közé. 

A sziki erdőtisztás növényzet egyik változata a bárányürmös sziki erdőtisztás. 
Jellemzője a kontinentális mediterrán eredetű Artemisia pontica. Háromszorosan szel-
delt szürkés-molyhos levélzetéről könnyen felismerhető. Cönózisaiban a mélyben sós 
réti csernozjom talajú száraz termőhelynek megfelelően a xero-pszeudohalofiton fa
joké a vezető szerep. így fajkomponensie között a Limonium gmelinii szteno halofiton 
elemen kívül a sziki üröm (Artemisia santonicum) is képviselt. 
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Natronpusstas und ihre Vegetation 
BODROGKÖZY GYÖRGY 

Bezirk Békés ist aus geobotanischem Aspekt in drei Zonen zu teilen: 
1. Teil des Békés-Csanád Lössrückens im Bezirk, der während der letzten Jahr

hunderten die grösste Umwandlung durchgemacht hat. Die alten Lösspusstawiesen 
sind nur in Resten übriggeblieben. Die Assotiation hier ist Salvio-Festucetum rupi-
colae auf Wiesenschwarzboden. Die Charakterarten der Assotiation sind Salvia 
nutans, Adonis volgensis, Nepeta pannonica, Thalictrum minus, die stellen
weise auch heute noch auffindbar sind. Auf erhöhte zoogene Einwirkung hat sich die 
Astragalo-Poetum angustifoliae und die Achilleo-Festucetum pseudovinae entwickelt. 

2. Körös-Gegend. Für die Vegetation waren reiche Niedermoore und Wiesenas-
sotiationen, Sümpfe und Auwälder bezeichnend. 

3. Maros-Tal. Infolge vorteilhafter hydrologischer Lage waren weitausgeedhnte 
Wiesenvergesellschaftungen bezeichnend. Nach den Wasserschutzmassnahmen jedoch-
ebenso wie in der Körös-Gegend — erhöhte sich die Versalzung, dass letzten 
Endes zur Bildung ausgedehnter Salzpusstas geführt hat. Die Vergesellschaftungen 
können Stenohalofitone sein, die in der Wurzelgegend eine hohe Konzentration von 
Natriumsalz vertragen, oder Astenohalofitone sein, die eine mittlere Salzverträglich
keit aufweisen. Die Pseudohalofitone leben an salzarmen Stellen, die Glycofitone 
vertragen die Salze nur im ein geschrenktem Mass. 

Auf den Salzbänken (Padka ung.) leben Wermutpusstas — Artemisio-Festuce-
tum pseuodvinae. Charakterarten: Limonium gmelini hungaricum, Artemisia 

In der Salzzone unter der Padka ist Camphorosmetum annuae auf unstrukturi
ertem Salzboden, sowie auf strukturiertem Quarzsäurehaltigem Boden zu finden. 
An den tiefsten Stellen (Sikfok/ung.) ist Puccinellietum limosae zu beobachten. 

Die austrocknenden Salzseen bringen auf iheren unstrukturierten Salzboden 
Suaedetum maritimae hungaricum und auf den leicht salzigen Böden Halo-Crypsi-
detum aculeatae hervor. 

Auf den tiefgelegenen Stellen in Abhängigkeit von dem Wasserstand bilden sich 
drei Vergesellschaftungen: Auf feuchtem quarzsäurehaltigem Wiesenboden Agrostio-
Alopecuretum pratensis, auf leicht quarzsäurehaltigem Boden mit stehendem Wasser 
Agrostio-Beckmannietum. Auf den tiefsten Stellen mit stehedem Wasser auf tiefsal
zigem Boden Agrostio-Glycerietum poifomis. 

Die Vegetation der Waldlichtungen auf dem in der Tiefe salzhaltigem Schwarz
boden zeugt über die Verbreitung der Ureichenwälder der Pussta. 

Beérkezett: 1977. 11. 12. 
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