
A szolnoki Holt-Tisza moszatairól

Földünk tavaiban, tengereiben, folyóiban a legegyszerűbb növényszervezetek
sorába tartozó moszatoknak végtelen sokasága él. Nagyrészük parányszervezet, szabad-
szemmel nem *is látható, csak mikroszkóppal. (Vannak a moszatok között nagy, sőt
óriástestű növények is, ezek azonban csak a tengerek lakói.)

A moszatoknak alapvető, döntő jelentőségük van a vizekben folyó élet szem-
pontjából. A testükben megtalálható ugyanaz a jellegzetes zöld festékanyag, amely
szárazföldi növényeket is zöldre színezi, ti. a klorofil. Ez a krolofil olyan kémiai
műveletre képes, amit az ember ez idő szerint még a legfejlettebb laboratóriumi fel-
szerelés birtokában sem tud utánozni. A klorofil ugyanis a környezetből felvett igen
egyszerű anyagokból, a vízből és a széndioxidból bonyolult összetételű anyagokat,
cukrot, keményítőt épít össze olymódon, hogy leköti a Nap sugarait, és ezt a fény-
energiát — mintegy a bonyolultabb molekulák összetartó erejeként — beépíti a kelet-
kezett cukorba, keményítőbe. A moszatok — és általában a zöld növények — által
termelt energiában gazdag ún. szerves vegyületeket fogyasztja el azután az állat-
világ s maga az ember is. Saját testhőmérsékletét, mozgási energiáját pedig a felvett
növényi táplálék elégetéséből nyeri. (Ezen persze nem változtat semmit az sem, ha
a „táplálékláncba'1 egy közbülső állati szervezet iktatódik be. A végső forrás mindig
növényi táplálék az állatvilág számára.)

Nem akarunk ennek a kérdésnek a részleteibe hatolni, de már a fentiek alapján
is kimondhatjuk azt az igen nevezetes megállapítást, hogy minden földi életnek az
energiaforrása a zöld növények fényenergialekötő képessége, másként megfogalmazva,
klorofil nélkül nem lehet élet a Földön. (Ujabban egyes országokban moszatokat nagy
tartályokban tömegesen tenyésztenek, és az így „előállított" szerves anyagból értékes
fehérjedús állati takarmányt, bizonyos moszatokból értékes gyógyszereket, mint pl.
a kortizon stb. nyernek. Ezekre itt nem térhetünk ki.) Minden vízi élettér tehát —
legyen az akár a végtelen óceán, akár egy kicsiny pocsolya — szükségszerűen a mo-
szatokra alapozódik. így pl. a halak is egy rövidebb-hosszabb táplálékláncon keresztül
lényegében a moszatokból élnek. (A modern tógazdálkodásban műtrágyával és .szer-
vestrágyákkal jobb életfeltételeket biztosítanak a moszatoknak, hogy így egyes moszat-
féleségek elszaporodva bővebb, közvetlen vagy közvetett haltáplálást és ezzel nagyobb
halhúsgyarapodást eredményezzenek.)

De jelentős szerepük van a moszatoknak a vizek öntisztulásában is, vagyis a
vizekbe jutó különböző szennyeződések anyagainak kedvező átalakulásában. Nem
lehet csodálni, ha mindezeknek felismerése nyomán a tudomány az utóbbi évtizedek-
ben fokozott érdeklődéssel fordul a vizek paránynövényei, a moszatok felé. A Tisza
élővilágának szervezett kutatása során —, amely a Szegeden székelő Tiszakutató Bi-
zottság irányítása alatt) folyik — természetszerűleg kutatjuk a Tisza és holtágai mo-
szatvilágát is. Lássunk egy kisebb, szemelvényszerű részt az ilyenirányú eddigi mun-
kákból, néhány jellemző és érdekesebb adatot a szolnoki Holt-Tisza moszatairól.

1957 őszén végeztem gyűjtéseket a szolnoki Holt-Tiszában, mégpedig a követ-
kező élőhelyeken:

1. A nyiltvíz felszíni 20 cm-es rétege. Itt a vízben lebegve élő, ún. plankton-
moszatokat gyűjtöttem. Innét 58 féle moszatszervezetet mutattam ki. Az összmoszat-
népesség százalékában kifejezve a következő szervezetek voltak ennek a plankton-

34



11

15

35



moszategyüttesnek jellemzőbb tagjai, amelyeket — miután nincsen magyar nevük —
csak latin nevükön tudok megnevezni: A Microcystis flos-aquae kolóniákban élő egy-
sejtű, gömbalakú kékmoszat 18%-ban, a Gloeococcus Schroeteri egysejtű, gömbalakú,
de négyes csoportokat alkotó .zöldmoszat 9°0-ban, a Peridinium bipes páncélos ostoros-
moszat 5%-ban és az Asterionella formosa csillagalakú sejtcsoportokat alkotó kova-
moszat 5%-ban volt képviselve. További 8 moszatszervezet (Köztük jelentősebb a
Coelosphaerium Naegelianum kékmoszat, az Ankistrodesmus falcatus és a Crucigenia
tetrapedia zöldmoszat, valamint a Mallomonas caudata sárgászöld moszat) az össz-
népesség 22%-át tette ki. A vizsgált planktonmoszategyüttes többi, mintegy 46-féle
moszatszervezete pedig az össznépességnek 41%-át alkotta.

Az egysejtű és sejtcsoportokban élő moszatok mellett „moszatgubancok" is vol-
tak ebben a moszategyüttesben, amelyek főleg a Cymbella prostrata kovamoszat nyál-
katömlőbe zárt sejtsoraiból, a Fragilaria intermedia kovamoszat hosszabb szalagjaiból
és a Hormidium flaccidum zöldmoszat fonalaiból állottak.

A felszíni víz planktonmoszategyütteséből két olyan szervezet is előkerült, ame-
lyet a tudomány eddig nem ismert. Az egyik kettő- vagy négysejtű sejttársulásban
élő, érdekes felületi tarajjal rendelkező zöldmoszat, amit éppen a taraja után Scene-
desmus crisíatus-nak neveztem el. A másik egysejtű, bibircses-fogas sejtfelületű zöld-
moszat, amit Staurastrum paxilliferum var. dentiferum név alatt írtam le a tudomány
számára. (Mindkettő ábrája az l a . rajzos táblán!)

2. A szolnoki Holt-Tisza másik megvizsgált élőhelye a partközeli sekély vízben
lévő zöldmoszatfonadék volt. Ennek a fonadéknak főtömegét a spirális színtestű
Spirogyra fonalas zöldmoszat alkotta. A fonalakon és a fonalak között mintegy 29-féle
moszatot találtam, amelyek között mennyiségileg két kovamoszat, a Gyrosigma atte-
nuatum és A Synedra affinis volt a legjelentősebb.

3. A harmadik megvizsgált élőhely a partközeli sekély víz „vízvirágzása" volt. Itt
helyenként egy kékmoszatfajnak, a már említett Microcystis flos-aquae-nak a víz felü-
letén úszó, sárgászöld „vízvirágzást" alkotó tömegei voltak megfigyelhetők. Ezeket a
moszatsejteket a testükben lévő.gázzal telt üregecskék. gázvakuólumok lebegtetik.

4. A negyedik megvizsgált élőhely a vízi növények, elpusztult fekvő nádszálak
moszatbevonata volt. A vizsgált -1 élőhely közül ez bizonyult moszatfajokban a leg-
gazdagabbnak, 77 féle moszatszervezetet határoztam meg belőle. Ennek a moszat-
bevonatnak egyik uralkodó szervezete a Cladophora glomerata elágazó fonalas zöld-
moszat volt, amelynek fonalain a Synedra affinis kovamoszat kisebb sejtcsoportjai,
a Diatoma vulgare kovamoszat zeg-zugos láncai és még más kovamoszatok ültek.
A Cladophora fonalai mellett egyéb fonalas zöldmoszatok (pl. Ulothrix variábilis,
Mougeotia parvula) is résztvesznek ennek a lenőtt (epiphyton) moszategyüttesnek,
moszatgyepnek a kialakításában. A tipikusan lenőtt, letelepült életmódot folytató, ún.
epiphyton moszatok között átmenetileg idetelepült planktonmoszatokat is észlelhet-
tem, mint amilyenek a Scenedesmus, Crucigenia, Gloeococcus, Cosmarium stb. zöld-
moszat nemzetségek több faja. Innét is előkerült a felsőm víz planktonmoszatainál
említett Scenedesmus eristatus új faj és a StaurastruPi paxilliferum, var. dentiferum
új változat, továbbá egy új Staurasirum faj. amelyet rendkívül erőteljes felszíni foga-
zata nyomán Staurastrum denliphorum-nak neveztem el tudományos leírásában.

A szolnoki Holt-Tiszának már az eddig felkutatott moszatai is nagy alakgazdag-
ságot, változatosságot mutatnak, amiről némi ízelítőt nyújt e moszatok néhányát be-
mutató rajzos tábla.

A szolnoki Holt-Tiszából ezen 1957. évi őszi gyűjtés feldolgozása alkalmával
120 moszatfajt sikerült kimutatnom, amelyeknek csak néhányáról eshetett szó a fen-
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tiekben. Abban a tudományos dolgozatban, ahol ezt a kérdést a moszatkutatók szá-
mára taglalom, természetesen részletesebben szólok mind a 120 moszatról, valamint
részletes tudományos leírását adom az újonnan felfedezett 3 moszatnak (2 új faj és 1
új változat), amelyek ilymódon szolnoki lelőhellyel, mint első lelőhellyel kerülnek be
a tudományba. Ahhoz, hogy ennek a tójellegű, csapadékvízzel, talajvízzel és időnként
Tisza-vízzel táplált holtágnak a moszatvilágát részletesebben megismerhessük, kap-
csolatukat a holtág többi élőlényeivel pontosan felfedhessük, természetesen még továb-
bi vizsgálatoknak kell következniök.

Hasonló vizsgálatok a Magyar Tudományos Akadémia által jóváhagyott kula-
tási tervek szerint és az Akadémia anyagi támogatásával a Tisza élővizének egész ma-
gyarországi hosszában, valamint néhány tiszai holtágban is folynak. Ezekhez a vizs-
gálatokhoz a vízügyi szervek, így a szolnoki Vízügyi Igazgatóság is. ismételten jelen-
tős segítséget nyújtottak a kutatóknak.

A Tisza élővilágát eddig tudományosan rendkívül hézagosán ismertük. Most
már tervszerűen igyekszünk felkutatni a mi szép, százsrcú folyónkat. Amit jól isme-
rünk, azt jobban is becsüljük, ahhoz jobban is ragaszkodunk, és azt a gyakorlat szá-
mára is jobban tudjuk hasznosítani. A Tisza-kutatás is ezeket célozza a Tisza élő-
világának rendszeres feldolgozásával.

A szolnoki Holl-Tisza moszalaiból. (Táblamagyarázat.)

1. Peridinhnn bipes f. exeisum páncélos ostorosmoszat. 2. Mallomonas caudata
kovatűkkel és kovapikkelyekkel borított sárgászöldmoszat. 3. Peridinium Volzii pán-
célos ostorosmoszat. 4. Cosmarium punctulatum zöldmoszat. 5. Mallomonas ovurn
kovatűs sárgászöldmoszat. 6. Asterothrix rhaphidíoides planktongomba. 7. Pediastrum
clathratum zöldmoszat. 8. Pediastrum tetras zöldmoszat. 9. Staurastrum paxilliferum
var. dentiferum, a szolnoki Holt-Tiszából leírt új zöldmoszatváltozat. 10. Cosmarium.
ornatum zöldmoszat. 11. Staurastrum dentiphorum, a szolnoki Holt-Tiszából leírt új
zöldmoszatfaj. 12. Scenedesmus eristatus, a szolnoki Holt-Tiszából leírt új zöldmoszat-
faj. 13. ua. oldalról. 14. Scenedesmus eristatus kétsejtű. rövidebb tüskéjű formája. 15.
ua. oldalról.

A 8., 14.. 15. ábra 1000-szeres, a 12., 13. ábra 1500-szoros, a többi ábra 750-
szeres nagyítású.

A 7., 8.. 12., 14., 15. rajzon ábrázolt szervezetek több sejtből álló, szabályos
sejttársulást alkotnak, a 6. rajzon ábrázolt planktongomba többsejtű szervezet, a többi
ábrázolt szervezet mind egysejtű.

Dr. Uherkovich Gábor
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