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A M A R O S FOLYÓ BEZDINI-KOLOSTOR KÖRNYÉKI 
HULLÁM-, ILLETVE ÁRTERÉNEK MALAKOFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA 

- Váncsa Klára -

Bevezető 

A Maros folyó alsó szakaszának Arad és a román-magyar határ közötti ré
szét 2005-ben védettség alá helyezték, s ezzel megalakult az Alsó-marosvölgyi Ter
mészeti Park (Parcul Natural Lunca Muresului) (AmvTP; 1. ábra). A természeti 
park Magyarország területén a Körös-Maros Nemzeti Parkban folytatódik, vele egy 
egységet alkotva. így most már a Maros hullám- és ártere Aradtól Szegedig nagy
részt védett terület (2. ábra). 

Az utóbbi kétszáz évben, az emberi tényező hatására, nagyban megváltozott 
a Maros folyó ár- és hullámtere. A folyót hosszában sok helyen szabályozták, az 
ártereket lecsapolták, kiterjedésüket gátak, töltések építésével csökkentették. A gle-
jes talajú1, jó termőföldeket adó hullámtereket mezőgazdasági művelés alá vonták, 
így kevés természetes vagy természetközeli társulás, biotóp maradt fenn a Maros 
völgyében.2 

Ezért annyira örvendetes, hogy 2005-ben a folyó alsó szakaszának egy jelen
tős része védelem alá került. A természetvédők abban reménykednek, hogy a terü
let új státusa a közeljövőben a védelem intenzívebbé válását fogja eredményezni, 
továbbá újabb védett területek megszületését fogja elősegíteni. 

A romániai Alsó-marosvölgyi Természeti Park területén négy természeti re
zervátum van, ezek egyike a Nagyporondi Természeti Rezervátum (Rezervafia Na-
turalä Prundul Mare) (NTR; 2. ábra). A nagyporondi rezervátum a Maros alsó sza
kaszán elterülő természetvédelmi területek közül az egyik leglátványosabb és geoló
giai, ill. ökológiai szempontból legösszetettebb egység (3. ábra). Itt láthatóak a Ma
ros folyó talán legnagyobb és legfejlettebb kanyarulatai, elvetélt meanderei (1. kép). 
A terület Európa szinten nyilvántartott mérsékelt égövi, természetes és félig termé
szetes, nagyon magas biodiverzitású erdei és vizes élőhelyeket foglal magába. Itt, 
az élő folyón kívül megtalálhatók még mocsarak, holtágak, morotvák, nedves ré
tek, füves puszták, természetes és féltermészetes erdők és egy több száz éves szerb
ortodox kolostor, a Bezdini-kolostor (Mänästirea Bezdin), amely harmonikusan il
leszkedik a természetes tájba (2. kép).3 

1 JAKAB 1995. 25-31. 
2 SÁRKÁNY-KISS et al. 1997. 79-87. 
3 PÎRV 2005. 11-19; Ezúton köszönöm meg Ovidiu Pírv-nek, az Alsó-marosvölgyi Természeti Park 

munkatársának a segítségét. 
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2000-ben a „Maros folyó völgye, mint ökológiai folyosó" nevű kutatóprog
ram keretében a folyóvölgy alsó szakaszát reprezentáló malakológiai felmérést a Mu-
nar faluhoz közeli Bezdini-kolostor melletti területeken végeztük el (3. ábra). Ekkor 
még nem volt védett terület. Azért választottuk ezt a térséget, mert itt nagyon sok 
különböző összetételű biotópot találtunk egymás közelségében.4 

2004-ben Domokos Tamás ismét gyűjtött malakológiai anyagot a területen, 
és így négy év elteltével újabb adatok kerültek napvilágra. Ezért úgy gondoltam, 
hogy a több éves adatok tükrében megvizsgálom a terület malakofaunáját.5 

A 2000-es és 2004-es adatokat kiegészítettem Bába-Kondorossy 1995-ben 
publikált, szintén Bezdin környékére vonatkozó adataival. Sajnos nem tudtam pon
tosan megállapítani, hogy az említett cikkben közölt gyűjtések hol történtek, így 
ezeket nem tüntettem fel a mellékelt térképen (3. ábra). 

Mintavételi módszerek 

2000-ben kvadrátos módszerrel végeztük a gyűjtést. Biotóponként 10 kvadrá-
tot vettünk fel. A 2004-es mintavétel viszont egyeléses és tömeggyűjtéses módszer
rel történt, ezért cönológiai összehasonlítások elvégzésére nem volt lehetőség. A ré
gebbi gyűjtések csak a szárazföldi faunával foglalkoztak, míg 2004-ben vízi fajok 
begyűjtése is megtörtént. 

A 2000-ben végzett gyűjtések helyeit utólag tettük rá a műholdfotó alapján 
készített ábrára (3. ábra 3-6. gyűjtési pont), így ezek nem 100%-os pontosságúak, 
de nagyjából abban a biotópban jelöltek, amelyben a gyűjtés történt. 

Tehát ezeket az adatsorokat egymás kiegészítéseiként kell kezelni, így szem
lélve közel teljes képet kapunk a nagyporondi, ill. a bezdini terület malakofau-
nájáról. 

A gyűjtőhelyek bemutatása 

A gyűjtőhelyeket időrendi sorrendben haladva számoztuk meg, és a 3. ábrán 
tüntettük fel. 

Az 7. és 2. gyűjtőhelyet, a Bába-Kondorossy-féle gyűjtések helyeit, nem tün
tettük fel a térképen, mert amint említettem, nem tudtuk pontosan megállapítani, 
hogy hol történtek.6 

4 A gyűjtés a szegedi és a kolozsvári egyetemek által szervezett gyűjtőút alkalmával történt. Köszönet
tel tartozom a gyűjtőút megszervezéséért Sárkány-Kiss Endrének, Gallé Lászlónak és Margóczi Ka
talinnak. A gyűjtést Sárkány-Kiss Endrével végeztem el, akinek ezúton mondok köszönetet segítsé
géért. 

5 Domokos Tamásnak külön köszönöm, hogy az általa gyűjtött anyagot a rendelkezésemre bocsátotta. 
6 BÁBA-KONDOROSSY 1995. 203-224. 
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A 2000-ben végzett gyűjtések a következők: 
A 3. gyűjtési pont a mentett ártéri keményfaligetben van. Ez volt a 2000-ben 

történt gyűjtés első mintavételi pontja. A kolostor fölött a mentett ártéren található 
az általunk vizsgált erdő, amely mellett a környék legidősebb keményfaligete, a 
Táborerdő húzódik. A Táborerdő a jóval fiatalabb, de jó állapotban levő, faj gazdag 
keményfaliget számára propagulumforrásként szolgálhatott. Domináns a kőrisfa, de 
mellette megtalálható a tölgy és a juhar is. 

A 4. gyűjtési pont a védőgát túloldalán elterülő hullámtéri keményfaliget. 
Lombkoronaszintje hasonló a mentett oldali erdőhöz, de gyepszintje jóval szegé
nyesebb. 

Az 5. gyűjtési pont a kolostortól lefelé haladva, a Maros első nagy kanyaru
latánál a hullámtérben található. Ez a kisporondi keményfaliget egy 30-40 éves 
nyáras, amely egy tarvágás után természetes úton újult meg. Cserjeszintjében is az 
őshonos fajok dominálnak, gyepszintjében gyakori a csalán. 

A 6. gyűjtési pont a mentett oldali, réti csenkeszes, nedves kaszálórét, a kolos
tort körülölelő mocsár mellett terül el. Rendszertelenül kaszált, taposott nedves rét.7 

A 2004-ben történt gyűjtések a következők: 
A 7. gyűjtési pont a hullámtéri erdőben volt, a morotva mocsaras parti ré

szén. 
A 8. gyűjtési pont a mentett oldali mocsaras rét, mely a 2000-ben felvett 

gyűjtési pontok közül a 6. gyűjtőhellyel megegyező biotóp. 
A 9. gyűjtési pont a hullámtéri erdő morotvás része.8 

A Maros alsó szakaszának Bezdini-kolostor melletti malakofaunáját összeha
sonlítottam a Bába Károly által 1991-ben a Maros legalsó szakaszán, a Landori-er-
dőben gyűjtött malakológiai anyaggal azért, hogy a fajgazdagságot szemléltetni tud
jam. A Landori-erdő nem szerepel az én gyűjtéseim között, csupán összehasonlítás 
céljából használtam fel az adatokat. 

Összefoglalás 

Az Alsó-marosvölgyi Természeti Parkban elterülő Nagyporondi Rezervátum 
területén a 2000-ben és 2004-ben végzett felmérés során 27 szárazföldi és 11 vízi 
csigafaj került elő. Bába és Kondorossy még három olyan fajt talált, melyek a 
2000-2004-es gyűjtések során nem kerültek elő. Tehát összesen 41 fajt találtunk, 
melyből 30 szárazföldi és 11 vízi faj (1. táblázat). A táblázatban a szárazföldi és a 
vízi fajokat külön, abc-rend szerint soroltam fel. 

Az erdei fajok közül elsősorban a Helicigonáí vagy Drobacia banaticát 
emelném ki, mely ezen a területen gyakori, és nagy számban fordul elő a számára 

7 Köszönöm Margóczi Katalinnak (Szeged), hogy a botanikai adatokat rendelkezésünkre bocsátotta. 
8 Köszönöm Kertész Évának (Békéscsaba), hogy a botanikai adatokat rendelkezésünkre bocsátotta. 
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megfelelő biotópokban. A Discus ruderatust és a Perforatella incarnatát „marosfii" 
fajoknak neveztem el, mert szinte a Maros teljes hosszában megtalálhatók.9 

Ezenkívül még gyakori a Balea biplicata, a Bradybaena fruticum, a Cary-
chium minimum, а Carychium tridentatum, a Cepea vindobonensis, a Clausilia pu-
mila, a Cochlodina laminata, a Perforatella vicina és a Vfrraai crystallina. 

Nagy fajszámú terület a 3. gyűjtési pont, az a mentett oldali keményfaliget, 
mely közel van a környék legidősebb erdejéhez, a Táborerdőhöz. Itt mind az össz-
egyedszám, mind az összfajszám magas (1. táblázat). 

Ugyancsak magas az összfajszám és az összegyedszám a 4., 5. és a 7. min
tavételi pontnál (1. táblázat). Mindhárom hullámtéri erdő. Valószínűleg az ökológiai 
folyosó érezteti hatását ezeken a területeken.10 Mint már annyiszor tapasztaltuk, a 
hullámtéri erdők általában sokkal fajgazdagabbak, mint a környező területek. Ezért 
kellene a hullámtéri erdőket a folyók teljes hosszában védettség alá helyezni, mint 
ahogy - örvendetes módon - ezt a Maros alsó szakaszán meg is tették. 

És végül fajgazdagság szempontjából összehasonlítottam ezeket az adatokat 
Bába Károly 199l-es adataival, melyek a Maros legalsó szakaszáról, a Landori-er-
dőből (Körös-Maros Nemzeti Park) gyűjtött anyagból származnak (2. táblázat). 
Csak a szárazföldi malakofaunát vizsgáltam. E szerint nagyjából a fajok fele marad 
a Maros legalsó szakaszára. Illetve azért valamivel több, mint a fele, mert új fajok
kal, elsősorban általunk nem vizsgált meztelen csigákkal bővül a landori terület faj
listája. 

A természeti park létrehozása, a Maros folyó alsó szakaszának védetté nyil
vánítása reméljük pozitívan fogja érinteni ezen területek malakofaunáját. Remélhe
tőleg biztosítani fogja az itt előforduló, Magyarországon már védett 6 faj (Discus 
ruderatus, Helicigona banatica, Helix lutescens, Helix pomatia, Hygromia transsyl-
vanica, Perforatella vicina) populációinak a fennmaradását. Bízunk abban, hogy a 
védettség által a galériaerdők is megőrzik fajgazdagságukat. 
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Malacofaunistic investigation of the flood plain 
and the inundation area of the Maros River in the surroundings 

of the Bezdin Monastery 

- Klára Váncsa -

Resume 

Between Arad City and the Romanian - Hungarian border, along the lower 
reach of Maros River, the "River Mures Flood Plain Natural Park" was founded at 
the beginning of 2005. On the territory of Hungary, the natural park situated in 
Romania connects with the Körös-Maros National Park forming one unit with that. 
From amidst the nature conservation areas of the Natural Park the Nature Reserve 
of Nagyporond {Prundul Mare) is the most significant area of the lower reach of 
Maros River from geologic and ecological as well as cultural historic points of 
view. The hundreds-year-old Serbian Orthodox monastery is situated also here fit
ting into the landscape in a harmonic way (Figure 3, Photo 2). 

In 2000, in the framework of "the valley of Maros River as an écologie cor
ridor" research project, we carried out the malacological survey of the lower part 
of the river valley in the surroundings of the Bezdin Monastery adjacent to Munar 
village. At that time, this area was not protected yet. We chose this area since here 
very much biotopes of different composition could be found relatively near to one 
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another. In 2004, Tamás Domokos collected malacological material in the area 
again, and in this way, I obtained further data after four years. Therefore, I have 
thought that I collect the data of several years and with respect to that and examine 
the malacofauna of the area. 

I completed my data with the data of Bába and Kondorossy (1995) relating to 
the area. 

In 2000, I carried out the collection with quadrate method (ten quadrates per 
biotope). However, the sampling in 2004 was done by 'thinning out' and 'mass collec
tion' methods, on account of which I could not make the coenological comparison be
tween the collection of 2000 and the one of 2004. In 2000 only land species, while in 
2004 also aquatic species were collected. Altogether (during the collections of 1995, 
2000 and 2004) 41 species were found, from which there are 30 land species and 11 
aquatic ones. Amongst them many rare and worth for protection species can be found. 

These data series shall be deemed as complementing each other, and with 
this way of looking a roughly total picture forms about the malacofauna of the 
Nagyporond as well Bezdin area. 

Váncsa Klára 
H-5600 Békéscsaba, Május 1. и. 28. 
E-mail: kaeszka@freemail.hu 
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1. táblázat. 
A Nagyporondi Természeti Rezervátumban gyűjtött malakologiai anyag. 

The malacological material collected in the Prundul Mare 
Natural Reserve 

Faj név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Acanthinula aculeata (0. F. Müller, 1774) 31 2 1 
Aegopinella minor (Stabile, 1864) 8 
Balea biplicata (Montagu, 1803) 1 3 1 45 2 
Bradybaena fruticum (0. F. Müller, 1774) 2 8 7 20 14 9 6 
Carychium minimum (0. F. Müller, 1774) 224 5 39 1 
Carychium tridentatum (Risso, 1826) 282 18 76 
Cepea vindobonensis (Ferussac, 1821) 1 2 9 3 2 9 1 4 
Clausilia pumila (C. Pfeiffer, 1828) 1 1 4 16 27 1 
Cochlicopa lubrica (0. F. Müller, 1774) 3 1 
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) 1 
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) 1 1 15 3 20 2 6 
Columella edentula (Draparnaud, 1805) 14 2 
Discus ruderatus (Ferussac, 1821) 1 
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) 18 4 2 25 
Helicigona banatica (Rossmässler, 1838) 11 6 17 10 7 
Helix lutescens (Rossmässler, 1837) 1 
Helix pomatia (Linné, 1758) 1 3 1 1 
Hygromia transsylvanica (Westerlund, 1876) 1 
Monacha cartusiana (0. F. Müller, 1774) 33 1 5 
Oxyloma elegáns (Risso, 1826) 1 1 1 
Perforatella incarnata (0. F. Müller, 1774) 6 11 5 
Perforatella vicina (Rossmässler, 1842) 1 21 4 2 
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 11 2 10 
Succinea oblonga (Draparnaud 1801) 7 46 1 
Vallonia pulchella (0. F. Müller, 1774) 1 1 
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) 2 
Vitrea crystallina (0. F. Müller, 1774) 22 26 117 2 2 
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) 1 
Zenobiella rubiginosa (Schmidt, 1858) 2 
Zonitoides nitidus (0. F. Müller, 1774) 3 1 21 
Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) 2 
Anisus vorticulus (Troschel, 1834) 11 
Anodonta cygnaea (Linné, 1758) 3 
Bithynia tentaculata (Linné, 1758) 39 2 
Hippeutis complanatus (Linné, 1758) 1 
Lymnea stagnalis (Linné, 1758) 9 
Lymnaea palustris (0 . F. Müller, 1774) 4 2 
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Faj név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Planorbarius corneus (Linné, 1758) 32 6 
Planorbis planorbis (Linné, 1758) 16 9 2 
Sphaerium lacustre (О. F. Müller, 1774) 4 
Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) 18 

Ossz faj szám 7 7 20 18 17 2 24 3 15 
Osszegyedszám 8 17 686 171 372 35 218 13 74 

1. Bába-Kondorossy - 1992. 08. 26. - Xantium és Urtica, 200 m-re a folyótól, mo
csár 

2. Bába-Kondorossy - 1992. 08. 28. - Fraxino pannonicae-Ulmaetum 
3. Sárkány-Kiss-Váncsa - 2000. 07. 20-26. - Táborerdő melletti mentett oldali ke-

ményfaliget 
4. Sárkány-Kiss-Váncsa - 2000. 07. 20-26. - Hullámtéri kemény faliget 
5. Sárkány-Kiss-Váncsa - 2000. 07. 20-26. - A kisporondi hullámtéri keményfaliget 
6. Sárkány-Kiss-Váncsa - 2000. 07. 20-26. - Mentett oldali mocsaras rét 
7. Domokos - 2004. 06. 30. - Hullámtéri mocsár parti része 
8. Domokos - 2004. 07. 01. - Mentett oldali mocsaras rét 
9. Domokos - 2004. 07. 01. - Hullámtéri erdő mocsaras mélyedései 
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2. táblázat. 
A Nagyporondi Természeti Rezervátumban talált malakofauna összehasonlítása 
a Landori-erdőben Bába-Kondorossy által 1992-ben gyűjtött malakofaunaval. 

The comparison of the malacofauna from the Prundul Mare Natural Reserve with 
the malacofauna collected by Bába-Kondorossy in 1992 from Landor wood 

Faj név A Bezdini-kolostornál 
előforduló fajok 

A Landori-erdőben 
előforduló fajok 

Acanthinula aculeata + -
Aegopinella minor + + 
Arion silvaticus - + 
Arion subfuscus - + 
Balea biplicata + -
Bradybaena fruticum + + 
Carychium minimum + + 
Carychium tridentatum + -
Cepea vindobonensis + + 
Clausula pumila + -
Cochlicopa lubrica + + 
Cochlicopa lubricella + -
Cochlodina laminata + + 
Columella edentula + -
Discus ruderatus + -
Euomphalia strigella + + 
Helicigona banatica + + 
Helix lutescens + -
Helix pomatia + + 
Hygromia transsylvanica + -
Monacha cartusiana + -
Nesovitrea hammonis - + 
Oxyloma elegáns + -
Perforatella incarnata + -
Perforatella vicina + + 
Punctum pygmaeum + -
Succinea oblonga + + 
Succinea putris - + 
Vallonia pulchella + + 
Vitrea contracta + -
Vitrea crystallina + -
Vitrea subrimata + + 
Zenobiella rubiginosa + + 
Zonitoides nitidus + + 

Osszfajszám 30 19 
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The Mures Meadow Natural Park 

1. ábra. Az Alsó-marosvölgyi Természeti Park elhelyezkedése Romániában. 
The place of the Mures. Floodplain Natural Park in Romania 

2. ábra. Az Alsó-marosvölgyi Természeti Park és az itt található, 
általunk vizsgált bezdini terület térképe. 

The map of the Mure§ Floodplain Natural Park and the Bezdin area 
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3. ábra. Az Alsó-maros völgyi Természeti Parkban levő bezdini terület műholdfotó 
alapján készített térképe. A gyűjtési pontokat a számok jelölik 

a gyűjtések időrendjét követve. 
The closer map of the Mures, Floodplain Natural Park made by satelite photo. 

The numbers are representing the sequence of the collection 
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1. kép. A Maros folyó alsó szakasza a bezdini terület közelében 
(Fotó: Margóczi Katalin). The lower part of the Mures, near the Bezdin area 

2. kép. A Bezdini-kolostor és a mellette elterülő mocsaras rét 
(Fotó: Margóczi Katalin). The Bezdin monastery and the swampy meadow nearby 
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